
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 
 
 

Vendim nr. 764, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 Këshillin e Emërimeve në Drejtësi për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 724, datë 14.11.2019, “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës 
përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese”, se: 

 
a) Për z. V. L. B., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 

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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 765, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 DAP-in për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 68,26/5 datë 
25.11.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 
emërimit të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë Rregullatore dhe 
Përputhshmërisë për Arsimin dhe Sportin në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, se:  

 



a) Z. E. T. i ditëlindjes 1979, për shkak të moshës së tij nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si 
datë fundore e zbatimit të ligjit nr. 45/2015, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve 
të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike.  

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

Vendim nr. 767, datë 05.12.2019 (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”, ligjin 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 Departamentin e Administratës Publike për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 5611/5, datë 07.10.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme 
Rregullatore dhe Përputhshmërisë për Rendin dhe Sigurinë Publike në Ministrinë e 
Brendshme, se: 
 
a) Për znj. S. B., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 

dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të saj, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 
45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 



Vendim nr. 768, datë 17.12.2019 (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”, ligjin 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 Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 84/70, datë 07.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin A. 
H. N., nuk rezulton:  
 
a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

Vendim nr. 769, datë 17.12.2019 (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”, ligjin 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 Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 50/74, dt 07.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. A. S. 



M., nuk rezulton:  
 
a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

Vendim nr. 770, datë 17.12.2019 (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”, ligjin 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 Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 58/54, dt 14.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. N.M.D., 
nuk rezulton:  
 
a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

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



Socialiste të Shqipërisë”. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 

Vendim nr. 771, datë 17.12.2019 (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”, ligjin 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 Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 2/32, dt 12.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. Sh. E. R, 
nuk rezulton:  
 
a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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



Vendim nr. 772, datë 17.12.2019 (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”, ligjin 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 Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 78/3, datë 20.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. G. H. 
B., nuk rezulton:  
 
a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

 
 

Vendim nr. 773, datë 17.12.2019 (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”, ligjin 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 Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 91/3, datë 20.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. A. A. 



T., nuk rezulton:  
 
a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

 
 

Vendim nr. 774, datë 17.12.2019 (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”, ligjin 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 Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 65/1, datë 21.11.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për z. G. A. 
Sh., nuk rezulton:  
 
a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

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



Socialiste të Shqipërisë”. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
 

Vendim nr. 775, datë 17.12.2019 (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”, ligjin 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 Departamentin e Administratës Publike për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 5314/5, datë 23.09.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të Drejtorit të Përgjithshëm të Drejtorisë së Përgjithshme të Pronësisë 
Industriale, se: 

 
a) Për z. A. S., është ndërprerë procedura e vlerësimit të cilësive etike, morale dhe 

profesionale sipas nenit 29, pika 1, të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Departamentit të Administratës Publike. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

Vendim nr. 814, datë 20.12.2019 (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”, ligjin 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 Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri, 
për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në 
kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërimit të 
kandidatit për Drejtor Ekzekutiv në ISKK, se:  

 
a. Për z. Ç. H. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

  
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit në Shqipëri.  
 

3.  Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 
 
 
 

Vendim nr. 815, datë 20.12.2019 (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”, ligjin 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 Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri 
për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në 
kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërimit të 
kandidatit për Drejtor Ekzekutiv në ISKK, se:  

 
a) Për z. M. H. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

  



2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të 
Komunizmit në Shqipëri. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 
 
 
 

Vendim nr. 816, datë 20.12.2019 (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”, ligjin 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 Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri 
për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 tonën, në 
kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara emërimit të 
kandidatit për Drejtor Ekzekutiv në ISKK, se:  

 
a) Për z. L. N. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

  
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit në Shqipëri. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 
 
 
 

Vendim nr. 817, datë 20.12.2019 (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”, ligjin 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 Institutin e Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në 
Shqipëri për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 1722, datë 16.12.2019 
tonën, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 
emërimit të kandidatit për Drejtor Ekzekutiv në ISKK, se:  

 
a) Për z. E.K. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit 

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

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit në Shqipëri. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 
 
 
 

Vendim nr. 819, datë 24.12.2019 (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”, ligjin 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 Akademinë e Shkencave të Shqipërisë për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 427/1, datë 03.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit 
dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Sekretar Shkencor 
në Akademinë e Shkencave, ku rezulton se: 

 
a) për z. Sh. S. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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



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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 

Vendim nr. 820, datë 24.12.2019 (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”, ligjin 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 Akademinë e Shkencave të Shqipërisë për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 426/1, datë 05.12.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit 
dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar në 
Akademinë e Shkencave, ku rezulton se: 

 
b) Për z. N. Th. nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër 

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

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 

Vendim nr. 821, datë 24.12.2019 (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”, ligjin 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 Shërbimin Informativ Shtetëror për informacionin që kërkohet me shkresën 
nr. prot. 1435, datë 10.04.2018, ”Kërkesë për verifikim”, e përditësuar për:  

 
a) Ndërprerjen e procedurës së verifikimit për zonjat dhe zotërinjtë: 1.I. K. S.; 2.F. E. Ç.; 3.A. 

D. K.; 4.I. H. T.; 5.M. A. Xh. (D.);  6.S. L. K.; 7.F. L. N.; 8. A. S. D. (I.); 9. F. M. L.; 10. 
F. N. M.; 11. D. Gj. Gj.; 12. A. H. A.; 13. A. F. H.; 14. T. F. H.; 15. H. B. B.; 16. A. Y. I.; 
17. E. V. G.; 18. Xh. M. Z.; 19. Gj. M. D.; 20. M. N. M.; 21. V. T. E. dhe 22. E. D.   

 
2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Shërbimit Informativ Shtetëror. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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



VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË AFËRM  
TË TË VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE  

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 
 
 

Vendim nr. 739, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin G. R. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 824, datë 14.09.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 
a) Figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës Tiranë, me numër regjistri 9052, data e 

regjistrimit 28.09.1976, kategoria “A”, pseudonimi “Kërkuesi”. Dosja e asgjësuar më 
16.08.1977. 

  
2. Të njohë shtetasin G. R. Gj. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 740, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin S. R. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 102, datë 26.02.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si 
më poshtë:  
 
a) Figuron në regjistrin e agjenturës Mat, tërhequr në bashkëpunim me datë 13.12.1989, 

në kategorinë “I”, pseudonimi “Drini”.  
 

2. Të njohë shtetasin S. R. B. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 741, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin B. I. Sh. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 266, datë 07.05.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 
a) Kartelë model 2, figuron në agjenturën Kukës, tërhequr në bashkëpunim me datë 

04.06.1986, në kategorinë “I”, pseudonimi “Mali”, procesverbal asgjësimi Kukës 1988.  
   



2. Të njohë shtetasin B. I. Sh. me dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit dhe t’i vihet në dispozicion një kopje, me kërkesë të tij, gjatë dorëzimit të 
vendimit.  
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
Vendim nr. 742, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin I. Z. O. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 451, datë 11.06.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si 
më poshtë:  

 
a) Figuron i regjistruar me nr. 13379 në regjistrin e agjenturës model 2 Tiranë; data e 

regjistrimit, 19.07.1984; kategoria “Informator”; pseudonimi “Partizani”; sektori që e 
regjistron Dega e K/zbulimit.  
   

2. Të vendosë në dispozicion të shtetasit I. Z. O. dokumentet që ekzistojnë për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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



Vendim nr. 743, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin Y. H. Y. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 70, datë 15.02.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:  

 
a) Figuron i regjistruar me nr. 1624 në regjistrin e agjenturës nr.1/1, Dega e Punëve të 

Brendshme Gramsh, kategoria “informator”.  
   

2. Të vendosë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit Y. H. Y., dokumentet që ekzistojnë 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 744, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin G. P. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 275, datë 10.05.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet, ka dokumente, në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve 
rezulton si më poshtë:  



 
a) Figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës të Degës së Punëve të Brendshëm Berat, 

drejtimi Dega e Veçantë, me numër regjistri 4799, tërhequr në bashkëpunim në 27.02.1980, 
kategoria “informator”.  
 

2. Të  vendosë në dispozicion sipas kërkesës së shtetasit G. P. S., dokumentet që ekzistojnë 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 

Vendim nr. 745, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 vërë në dispozicion të shtetasit Sh. S. H., nëpërmjet përfaqësuesit të tij me prokurë, z. 
A. B., të gjithë dokumentacionin e administruar që gjendet në arkiv për shtetasin Sh. S. H., 
sipas objektit të kërkesës nr. prot. 1157, datë 22.08.2019; 

 
a) Kartelë model 2, ku shtetasi Sh. S. H. i ditëlindjes 1958, figuron i regjistruar në regjistrin 

e agjenturës Lushnjë, me nr. regjistri 3221. 
 

b) Fleta e regjistrit të agjenturës Lushnjë, në të cilën shtetasi Sh. S. H figuron, në nr. 3121. 
  

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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



Vendim nr. 746, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin H. A. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1184, datë 06.12.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve 
rezulton si më poshtë:  

 
a) Në regjistrin e agjenturës nr. 1 të Degës së Punëve të Brendshme Mat, me numër 841, 

tërhequr në bashkëpunim në 28.09.1959, kategoria “informator”.  
 

2. Të  vendosë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit H. A. R., dokumentet që ekzistojnë 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 747, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin K. J. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1032, datë 29.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve 



rezulton si më poshtë:  
 

a) Regjistri i agjenturës Tiranë nr.1/1, ku në numrat rendorë 8481 dhe 10245 figuron emri i 
shtetasit K. J. R., me specifikimet përkatëse që përputhen me kartelë model 2. 

b) Kartelë model 2, me numër 22311, tërhequr në bashkëpunim në 18.09.1975, kategoria 
“informator” me pseudonim “Sinjali”, drejtimi ekonomi.  
 

2. Të  vendosë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit K. J. R., dokumentet që ekzistojnë 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 748, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin B. S. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1154, datë 23.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve 
rezulton si më poshtë:  
 

a) Kartelë model 2, me numër 22343, tërhequr në bashkëpunim më 08.11.1978, kategoria 
“informator” me pseudonimin “Vëzhguesi”, drejtimi ekonomi.   
 

2. Të  vendosë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit B. S. V., dokumentet që ekzistojnë 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

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



administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 749, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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. T´i jepet shtetasit H. G. identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish–Sigurimit të Shtetit 
për të cilët është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 750, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 963, datë 17.10.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin M. H. K. ekzistojnë dokumente 



në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve 
ligjorë, ka pengesë ligjore.  

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 751, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen B. P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1253, datë 27.12.2018, 
në lidhje me dokumentet arkivore, fotokopjen e fletës së regjistrit me nr. 1096 të vitit 1947 
të agjenturës Fier, për vënien në dispozicion të trashëgimtarëve, ka pengesë ligjore. 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

Vendim nr. 752, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen R. C. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 122, datë 05.03.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin T. K. C. ekzistojnë dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve 
ligjorë, ka pengesë ligjore.  

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

 
 

Vendim nr. 753, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen L. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 265 prot, datë 04.05.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin M. S. B. ekzistojnë dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve 
ligjorë, ka pengesë ligjore. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

 



Vendim nr. 754, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin M. M. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 501, datë 22.06.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin M. M. D. ekzistojnë 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e 
trashëgimtarëve ligjorë, ka pengesë ligjore.  

 
2. 4Vendimi është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

 
 

Vendim nr. 755, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin I. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 408, datë 04.06.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin H. K. Xh. ekzistojnë 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e 
trashëgimtarëve ligjorë, ka pengesë ligjore.  

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

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

 



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

 
 

Vendim nr. 756, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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. Pranimin e kërkesës së shtetasit A. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 776, datë 
30.05.2019, mbi dhënien e dokumentacionit të kërkuar nga ana e tij: 

 
a) Dokumentacioni për subjektin A. L. Jepet në trajtë fotokopje, kartelë model 2, me numër 

regjistri 3030.  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 757, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen A. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1250, datë 13.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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



Vendim nr. 758, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen A. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 712, datë 20.05.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 
 

Vendim nr. 759, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin G. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1096, datë 07.08.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri L. 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: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 



Vendim nr. 760, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin I. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1145, datë 19.08.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 761, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin K. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1082, datë 01.08.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri E. M. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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



Vendim nr. 762, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen S. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1253, datë 13.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 763, datë 02.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen S. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1251, datë 13.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera B. M. 
të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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



Vendim nr. 778, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin A. T. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 754, datë 27.05.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje formulare nr. 8251, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 147 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. T. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12189, e përbërë në total nga 680 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. T. 

c) Fashikull personal nr. 27, i përbërë në total nga 102 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 
format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. T. 

 
2. T´i jepet shtetasit A. T. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 779, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin A. O. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 275, datë 22.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Q. O. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje formulare nr. 926, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 67 faqe, të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Q. O. 
b) Dosje gjyqësore nr. 1596, e përbërë në total nga 25 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 

në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Q. O. 
 

2. T´i jepet shtetasit A. O. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 780, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen A. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 930, datë 09.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje gjyqësore nr. 8964, e përbërë në total nga 18 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin R. M. 
 

2. T´i jepet shtetases A. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD.   
 



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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 781, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen E. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 333, datë 07.03.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje fashikull nr. 2877, e përbërë në total nga 24 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. B. 
 

2. T´i jepet shtetases E. B. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 782, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin B. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 685, datë 17.05.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje formulare nr. 1594, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 206 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. B. 

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

CD.   
 

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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 783, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin H. F. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 74, datë 22.01.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. F. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje fashikull nr. 372, e përbërë në total nga 124 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin R. F. 
 

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



CD.   
 

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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 784, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin F. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 988, datë 22.10.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Xh. H. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje gjyqësore nr. 6522, e përbërë në total nga 15 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 

në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. H.  
 

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 
 



Vendim nr. 785, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin H. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1038, datë 31.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje hetimore nr. 11544, e përbërë në total nga 107 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 
format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. K. 

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

CD.   
 

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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 786, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin H. F. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 73, datë 22.01.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 



a) Dosje formulare nr. 203, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 203 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. F. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11657, në 3 vëllime, e përbërë në total nga 1133 faqe të 
digjitalizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. F. 
 

2. T´i jepet shtetasit H. F. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 787, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin Xh. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 928, datë 09.10.2018, 
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. 2156, e përbërë në total nga 152 faqe të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. B. 

b) Dosje gjyqësore nr. 2362, Grupi i Spaçit, e përbërë në total nga 632 faqe të digjitalizuara, 
të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. B. 

 
2. T´i jepet shtetasit Xh. B. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   
 

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



 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 788, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin E. P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1094, datë 12.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për E. P. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje gjyqësore nr. 11178, e përbërë në total nga 166 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 

në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin E. P. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 789, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin F. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1070, datë 07.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. A. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje përpunimi nr. 27, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 210 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. A. 
b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 3019, e përbërë në total nga 16 faqe të digjitalizuara, të 

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

2. T´i jepet shtetasit F. A. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
Vendim nr. 790, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin J. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1065, datë 07.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. H. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje formulare nr. 2625, kategoria 2/A, e përbërë nga 225 faqe të digjitalizuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. H. 



b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11062, e përbërë në total nga 81 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. H. 
 

2. T´i jepet shtetasit J. H. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 791, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin M. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1062, datë 07.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje gjyqësore nr. 1468, e përbërë në total nga 219 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. Sh. (Z.) M. 
 

2. T´i jepet shtetasit M. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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



Vendim nr. 792, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin P. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1067, datë 07.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. L. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje gjyqësore nr. 9900, e përbërë në total nga 95 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. L. 
 

2. T´i jepet shtetasit P. L. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
Vendim nr. 793, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin L. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1174, datë 05.12.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 



a) Dosje formulare nr. 2577, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 246 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin L. (L.) 
M. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12018, e përbërë në total nga 101 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin L. (L.) M. 

c) Fashikull personal nr. 311, i përbërë në total nga 35 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 
format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin L. (L.) M. 

 
2. T´i jepet shtetasit L. M. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   
 

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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 794, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin Sh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 799, datë 10.09.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. K. (Zh), ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje gjyqësore nr. 10378, e përbërë në total nga 158 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. K. (Zh). 
 

2. T´i jepet shtetasit Sh. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 795, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin K. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1173, datë 05.12.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje fashikull personal nr. 132, e përbërë në total nga 29 faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin K. Ç. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 13369, e përbërë në total nga 7 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin K. Ç. 
 

2. T´i jepet shtetasit K. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

 
Vendim nr. 796, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 936, datë 10.10.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje formulare nr. 44, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 61 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin T. D. 
b) Dosje gjyqësore nr. 4008, e përbërë në total nga 20 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 

në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin T. D. 
 

2. T´i jepet shtetasit A. D. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 

Vendim nr. 797, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin M. U. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 682, datë 26.07.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në këtë identitet ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve 
rezulton si më poshtë:  

 
a) Figuron në kartelën model 2, nr. 2906, tërhequr në bashkëpunim në 02.02.1981, kategoria 

“informator”, pseudonimi “Vjosa”.  
 



2. Të njohë dhe të vërë në dispozicion, sipas kërkesës së shtetasit M. U. H., dokumentet që 
ekzistojnë në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 

Vendim nr. 798, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin V. G. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 549, datë 04.07.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. G. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje formulare nr. 0-553, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 134 faqe të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. J. 
G. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2242, e përbërë në total nga 1871 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. J. G. 
 

2. T´i jepet shtetasit V. G. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 



Vendim nr. 799, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin K. Dh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1315, datë 
30.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 

Vendim nr. 800, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin B. F. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1304, datë 26.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 
 
 



Vendim nr. 801, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin B. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1303, datë 26.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 802, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin H. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1270, datë 18.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
 

Vendim nr. 803, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen S. R. (M.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1252, datë 
13.09.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i 
ndjeri B. M. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
 

Vendim nr. 804, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin A. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 27.09.2018, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
Vendim nr. 805, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin R. D., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1158, datë 22.08.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
 

Vendim nr. 806, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin Sh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1290, datë 23.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 807, datë 19.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin S. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 176, datë 27.08.2018, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri B. M. të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 822, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin B. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 783, datë 03.06.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje formulare nr. 855, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 115 faqe, të digjitalizuara 

dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. B. 
b) Dosje hetimore nr. 43, e përbërë në total nga 89 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në 

format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. B. 
 

2. T´i jepet shtetasit B. B. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
 



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
Vendim nr. 823, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen M. Ll. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1204, datë 17.12.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin R. D. ekzistojnë dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve 
ligjorë, ka pengesë ligjore.  

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 

Vendim nr. 824, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen K. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 808, datë 07.06.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. B. (B.) ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje fashikull nr. 2208, e përbërë në total nga 27 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 



format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. B. (B.). 
 

2. T´i jepet shtetases K. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD.   

 
1. Vendimi është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
 

Vendim nr. 825, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen K. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 807, datë 07.06.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Xh. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje formulare nr. 6353, e përbërë në total nga 89 faqe të digjitalizuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Xh. M. 
 

2. T´i jepet shtetases K. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
 



Vendim nr. 826, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin H. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1088, datë 09.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. H. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje formulare nr. 1270, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 29 faqe të digjitalizuara dhe 
të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin F. Rr. H. 
 

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
Vendim nr. 827, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin M. E. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 829, datë 17.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. E. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

a) Dosje formulare nr. 323, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 217 faqe të digjitalizuara dhe 
të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. R. E. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2173, e përbërë në total nga 98 faqe të digjitalizuara, të 



hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. R. E. 
 

2. T´i jepet shtetasit M. E. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim nr. 828, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin I. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 540, datë 03.07.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për V. Ç. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje kërkimi nr. 796, e përbërë në total nga 60 faqe të digjitalizuara, të hedhura në format 

CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin V. Ç. 
 

2. T´i jepet shtetasit I. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 
 



Vendim nr. 829, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin F. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 989, datë 22.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. K. (Gj.) ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje kërkimi nr. 718/28, e përbërë në total nga 65 faqe të digjitalizuara dhe të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. Gj. 
b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2235, e përbërë në total nga 180 faqe të digjitalizuara, të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. Gj. 
 

2. T´i jepet shtetasit F. Gj. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
Vendim nr. 830, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin V. G. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 549, datë 04.07.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. G. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 



a) Dosje formulare nr. 0-553, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 134 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. J. 
G. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2242, e përbërë në total nga 1871 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. J. G. 
 

2. T´i jepet shtetasit V. G. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
Vendim nr. 831, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 124, datë 30.01.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. Q. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje gjyqësore nr. 12002, e përbërë në total nga 118 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 
format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin F. Q. 

b) Dosje agjenturale “Shtriga” nr. 2776 A, me 11 faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara 
për subjektin F. Q. 
 

2. T´i jepet dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në trajtë CD.   
 

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



 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 832, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin L. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 640, datë 16.07.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje gjyqësore nr. 6691, e përbërë në total nga 37 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 
format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. M. 
 

2. T´i jepet dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë CD.   
 

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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
Vendim nr. 833, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin N. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 844, datë 20.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 



Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje fashikull personal për të dënuar nr. 303, e përbërë në total nga 91 faqe të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin N. Xh. S. 

b) Dosje përpunimi nr. 814, e përbërë në total nga 146 faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. Xh. S. 

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11881, e përbërë në total nga 183 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. Xh. S. 
 

2. T´i jepet shtetasit N. S. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

 
Vendim nr. 834, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin A. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1129, datë 19.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. Ç. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje hetimore-gjyqësore, fondi 1, nr. 10654, me 677 faqe, të hedhura në format CD, në 

arkivat e Autoritetit për subjektin A. Ç. 
b) Dosje agjenturore nr. 318, me 55 faqe te anonimizuara dhe të digjitalizuara, me 

pseudonimin “Bretkoca”. 
  

2. T´i jepet shtetasit A. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD.   

 



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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 835, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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. T´i jepet shtetasit Y. M. identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish–Sigurimit të Shtetit 
për të cilët është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 836, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin H. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 289, datë 16.05.2018, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri I. D. 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.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 837, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasen M. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 925, datë 08.10.2018, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R. I. 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.  

 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 
 

Vendim nr. 838, datë 30.12.2019 (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”, ligjin 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 shtetasin A. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 27.09.2018, 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.  
 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDIME PËR KËRKESA STUDIMORE, MEDIATIKE 
 
 

Vendim nr. 766, datë 02.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit F. D. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1157 e shtetasit G. T. M., me numër total fletësh 39 (të 
digjitalizuara 47).  

  
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 809, datë 19.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetases N. N. dokumentet e mëposhtme: 
 

a) Dosje kërkimi nr. 208, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e shtetasit italian 
L. Q., (faqe të digjitalizuara 117). 

b) Dosje formulare nr. 209, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 
07.11.2019, e shtetasit italian F. S., (faqe të digjitalizuara 137). 

c) Dosje nr. 339, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 
shtetasit italian F. D. V., (faqe të digjitalizuara 39). 

d) Dosje nr. 726, gjeneralitete personale, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 
shtetasit italian A. P., (faqe të digjitalizuara 33). 



e) Dosje nr. 807, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 
shtetasit italian G. P., (faqe të digjitalizuara 43). 

f) Dosje nr. 8953, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 
shtetasit italian V. F., (faqe të digjitalizuara 32). 

g) Dosje nr. 9077, fashikull personal, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 
shtetasit italian P. B., (faqe të digjitalizuara 128). 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 810, datë 19.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit I. K. dokumentet si më poshtë. 
 

a) Fondi “Të arratisurit”, dosje nr. 2960/17, e shtetasit I. L., deklasifikuar me vendim nr. 10, 
datë 10.05.2019, me numër total fletësh 61 (të digjitalizuara 257 faqe).  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 811, datë 19.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit H. B. dokumentet e mëposhtme. 
 

a) Fondi 6, viti 1945, dosje formulare nr. 1/1, e shtetasit A. Z., (me numër faqesh të 
digjitalizuara 131); 

b) Fondi 6, viti 1945, dosje formulare nr. 1/2, e shtetasit A. Z., (me numër faqesh të 
digjitalizuara 139); 

c) Fondi 6, viti 1945, dosje nr. 3, fashikull me materiale për F. N., (me numër faqesh të 
digjitalizuara 80); 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 812, datë 19.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit D. K. dokumentet e mëposhtme: 
 
a) Dosje formulare nr. 169, deklasifikuar me vendim nr. 5, datë 10.02.2019, e shtetases 

M. K., me numër total fletësh 113 (të digjitalizuara 158);  
b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, e shtetases M. K. dhe 37 personave të tjerë, me 

numër total fletësh 243 (të digjitalizuara 383); 
c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, e shtetases M. K. dhe 11 personave të tjerë, me 

numër total fletësh 233 (të digjitalizuara 311); 
d) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, e shtetases M. K. dhe 37 “armiqve të popullit”, me 

numër total faqesh 182; 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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



 
 

Vendim nr. 813, datë 19.12.2019 (i shkurtuar)  
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit A. H. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Fondi i të arratisurve, fashikull nr. 982, e shtetasit I. B. S. (160 faqe të digjitalizuara).  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 839, datë 30.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit S. U. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje fashikull nr. 2400, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e shtetasit F. 
A., me numër fletësh 195, të digjitalizuara 223;  

b) Dosje fashikull nr. 3216-3217, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e 
shtetasit R. Q., me numër fletësh 114, të digjitalizuara 182; 

c) Dosje fashikull nr. 3503, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e shtetasit A. 
D., me numër fletësh 52, të digjitalizuara 74; 

d) Dosje fashikull nr. 4882, deklasifikuar me vendim nr. 27, datë 07.11.2019, e shtetasit U. 
H., me numër fletësh 6, të digjitalizuara 11; 

 



2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 840, datë 30.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit D. K. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6452, e shtetasit I. K., 29 faqe të digjitalizuara; 
b) Dosje formulare nr. 4834, me dy vëllime, e shtetasit I. K., 494 faqe të digjitalizuara; 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 841, datë 30.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit A. L. dokumentet si më poshtë:  

 
a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2407, e shtetasit Xh. H. Q., me nr. total faqesh të 

digjitalizuara 184;  
b) Dosje gjyqësore nr. 3450, e shtetasit Dh. P. P., me nr. total faqesh të digjitalizuara 17;  
c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 370, e shtetasit Z. M. e 13 të tjerë, me nr. total faqesh të 

digjitalizuara 32;  
d) Dosje nr. 29, zbulimi politik - Materiale mbi përpunimin e K. Ç., me nr. total faqesh 65; 



e) Dosje nr. 37, Drejtoria I - Korrespondencë e Drejtorisë së Parë me Hetuesinë e 
Përgjithshme për njerëz që ndiqen për veprimtari armiqësore, si Xh. Q., etj., deklasifikuar 
me vendim nr. 31, 05.12.2019, me nr. total faqesh 21;  

f) Dosje nr. 51, Dega II - Informacion drejtuar sekretarit I të Kom. Qendror të P.P të 
Shqipërisë mbi elementin antiparti Xh. Q., deklasifikuar me vendim nr. 31, datë 
05.12.2019, me nr. total faqesh 5;  

g) Dosje nr. 107, Dega II - Historik i grupit antiparti të Shkodrës, me nr. total faqesh 23;  
h) Dosje nr. 1, Fondi Komiteti Qendror i PPSh-së, viti 1948 - Raporte mbi veprimtarinë e 

shqiptarëve në vendet kapitaliste, deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, me nr. 
total faqesh të digjitalizuara 138; 

i) Dosje përpunimi nr. 1820, deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, e shtetasit Xh. 
Q., me nr. total faqesh të digjitalizuara 331;  

j) Dosje përpunimi nr. 1820/1, deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, e shtetasit 
Xh. Q., me nr. total faqesh të digjitalizuara 110; 

k) Fashikull personal i shtetasit Xh. Q., deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, me 
nr. total faqesh të digjitalizuara 18; 

l) Fashikull personal i shtetasit Xh. Q., deklasifikuar me vendim nr. 35, datë 23.12.2019, me 
nr. total faqesh të digjitalizuara 54; 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

 
Vendim nr. 842, datë 30.12.2019 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 v vendosë ërë në dispozicion të shtetasit H. K. dokumentet si më poshtë:  

a) Dosje nr. 29, zbulimi politik - Materiale mbi përpunimin e K. Ç., me numër total faqesh 
të digjitalizuara 65. 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 



Vendim nr. 843, datë 30.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 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 vendosë në dispozicion të shtetasit E. Q. dokumentet si më poshtë:  

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 6094 e shtetasit P. M., me numër total faqesh të 
digjitalizuara 58. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 370 e shtetasit Z. M. e 13 të tjerëve, me numër total 
faqesh të digjitalizuara 32;  

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDIME PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJEVE TË BASHKËPUNIMIT 
 
 
 

Vendim nr. 776, datë 17.12.2019 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe rregulloren e brendshme të institucionit “Për 
Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
1. Miratimin e marrëveshjes ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit 

të Shtetit dhe Bashkisë Përmet.  
2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 777, datë 17.12.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe rregulloren e brendshme të institucionit “Për 
Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
 
1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Qendrës MEMO; 
2. Dërgimin e kësaj marrëveshjeje për vazhdimin e procedurave pranë Qendrës MEMO. 
3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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



 BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 
 
 
 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 30, datë 04.12.2019 

 
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. 30, datë 
04.12.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Dosje përpunimi nr. 793, kategoria 2/A, në ngarkim të V. I. G., me 91 (nëntëdhjetë e një) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

2. Dosje përpunimi nr. 238, kategoria 2/B, në ngarkim të J. A. N., me 128 (njëqind e njëzet e 
tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.   

3. Dosje përpunimi nr. 584, kategoria 2/A, në ngarkim të L. H. Sh., me 170 (njëqind e 
shtatëdhjetë) fletë + 30 (tridhjetë) fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

4. Dosje përpunimi nr. 682, kategoria 2/B, në ngarkim të K. A. K., me 270 (dyqind e 
shtatëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

5. Dosje përpunimi nr. 2264, kategoria 2/B, në ngarkim të Z. M. V., me 166 (njëqind e 
gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

6. Dosja e të arratisurve me aktivitet nr. 241, zona Frashër, në ngarkim të Z. Q. M., Z. B. P., F. 
A. D., me 20 (njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

7. Dosja e të arratisurve me aktivitet nr. 243, zona Përmet, në ngarkim të V. T., P. A., S. T., Q. 
T., I. K., L. N., F. V., Th. G., Y. R. dhe F. K., me 100 (njëqind) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “sekret”.  

8. Dosja e të arratisurve me aktivitet nr. 245, zona Këlcyrë, në ngarkim të H. Sh., S. H, M. S., 
H. K., I. K., K. S dhe J. C., me 32 (tridhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“sekret”.  

9. Dosje drejtimi për agjitacion e propagandë armiqësore nr. 10 dhe fashikull për 
bashkëpunëtorët nr. 10, përkatësisht me 210 (dyqind e dhjetë) fletë dhe 39 (tridhjetë e nëntë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

10. Dosje drejtimi për të deklasuarit dhe elementët e tjerë antisocialistë me dy vëllime, nr. 117 
me 49 (dyzet e nëntë) fletë dhe fashikull nr. 116 për ish-borgjezinë reaksionare. Niveli i 
klasifikimit të dosjeve është “sekret”.  

11. Libër i kontigjenteve nr. 230, zona Frashër. Dokumenti ka 200 (dyqind) fletë.  



12. Libër i kontigjenteve nr. 231, zona Çarshovë. Dokumenti ka 200 (dyqind) fletë.  
13. Libër i kontigjenteve nr. 232, zona Përmet. Dokumenti ka 200 (dyqind) fletë.  
14. Libër i kontigjenteve nr. 279, zona Këlcyrë. Dokumenti ka 200 (dyqind) fletë.  
15. Libër i evidencës të punëtorit operativ nr. 224, zona Frashër, me 450 (katërqind e pesëdhjetë 

e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  
16. Libër i evidencës të punëtorit operativ nr. 278, zona Këlcyrë, me 226 (dyqind e njëzet e 

gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  
17. Libër i evidencës të punëtorit operativ nr. 225, zona Çarshovë, me 226 (dyqind e njëzet e 

gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  
18. Regjistër këshillim-demaskime nr. 18, model 7, me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  
19. Regjistër i kontigjenteve nr. 16, model 3, me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  
20. Dosje formulare nr. 616, kategoria 2/A, në ngarkim të D. E. B., me 48 (dyzet e tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  
21. Dosje agjenturore nr. 317, kategoria 2/A, në ngarkim të grupit agjentural “Shushunja”, me 

35 (tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  
22. Dosje formulare nr. 3355, kategoria 2/B, në ngarkim të M. I. K., me 105 (njëqind e pesë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  
23. Dosje formulare nr. 3354, kategoria 2/B, në ngarkim të J. A. K., me 83 (tetëdhjetë e tri) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  
24. Dosje e problemit të centralizuar nr. 5511-A, në ngarkim të grupit agjentural “Murtaja”, me 

165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  
25. Dosje personale nr. 3520-A, në ngarkim të Ll. J., me 56 (pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  
 
 
KRYETARE E KDZH-së 
Gentiana Sula 
 
 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 31, datë 05.12.2019 

 
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. 31, datë 
5.12.2019, si më poshtë:   



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

1. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Historiku i anës së Sigurimit të 
Shtetit të Degës së Punëve të Brendshme Krujë, nga 1943-1978. Niveli i klasifikimit është 
“sekret”, 337 fletë. Deklasifikim i plotë. 

2. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, shtabi, viti 1990, dosje nr. 3, me 
titull “Plan pune nga detyrat që dalin nga fjala e Ramiz Alisë me kuadrot e MPB-së”, 15 
fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. Deklasifikim i plotë. 

3. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, dega e parë, viti 1987, dosje nr. 80, 
me titull “Për L. A. dhe mikun e saj gjerman J. B.”, 5 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 
Deklasifikim i plotë. 

4. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, dega VIII, viti 1977, dosje nr. 161 
me titull “Përgjithësime mbi zbulimin e goditjen e veprimtarisë armiqësore të një grupi 
kulakësh në rrethin e Beratit”, 13 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

5. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Dega II, viti 1957, dosje nr. 51 me 
titull “Informacion mbi veprimtarinë e elementit antiparti Xh. Q.”, 3 fletë. Niveli i 
klasifikimit “tepër sekret”. Deklasifikim i plotë. 

6.  Fondi 6, Drejtoria e Tretë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1945, dosje nr. 29, me titull 
“Materiale mbi përpunimin agjentural të K. Ç.”, 52 fletë. Niveli i klasifikimit “tepër 
sekret”. Deklasifikim i plotë. 

7. Dosje personale dhe pune nr. 351, me 206 (dyqind e gjashtë) fletë, pseudonimi “Lahuta e 
Malësisë”, në ngarkim të shtetasit R. Th. Niveli i klasifikimit të dosjes “tepër sekret”. 
Deklasifikim i plotë. 

8. Dosje përpunimi nr. 252, me 267 (dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë) fletë, në ngarkim të I. 
L. Niveli i klasifikimit “tepër sekret”. Deklasifikim i plotë. 

9. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, dega e parë, viti 1955, dosje nr. 158 
me titull “Historiku i emigrantëve politikë grekë të ardhur në Shqipëri dhe lista emërore e 
tyre”, 19 fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. Deklasifikim i plotë. 

10. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, dega e parë, viti 1946, dosje nr. 72 
me titull “Mbi zhvillimin e procesit të “sabotatorëve të Maliqit”, 50 fletë. Deklasifikim i 
plotë. 

11. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, shtabi, viti 1987, dosje nr. 37 me 
titull “Korrespondencë me Hetuesinë e Përgjithshme për ndjekjen e disa personave si Xh. 
Q., A.N., F. L., P. Gj. dhe A.B.” 18 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. Deklasifikim i plotë. 

12. Fletë regjistri të agjenturës nr. 2, grupi 2, me numër rendor 663, Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Korçë, në ngarkim të M. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 
Deklasifikimin i pjesshëm. 

13. Kartelë model 2, me nr. 6423, në ngarkim të shtetases E. L., me pseudonimin “Egnatia”.  
 
KRYETARE E KDZH-së 
Gentiana Sula 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 32, datë 06.12.2019 
 

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. 32, datë 
06.12.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Dosje përpunimi nr. 549, kategoria 2/A, në ngarkim të S. Sh. K., me 233 (dyqind e tridhjetë 
e tri) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

2. Dosje e problemit të centralizuar “Kubisti” nr. 812, kategoria 2/A, në ngarkim të F. M. P., 
me 276 (dyqind e shtatëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër 
sekret”.  

3. Dosje përpunimi nr. 11025, kategoria 2/A, në ngarkim të T. H. G., me 122 (njëqind e njëzet 
e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

4. Dosje formulare nr. 1615, kategoria 2/B, në ngarkim të K. I. S., me 13 (trembëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

5. Dosje formulare nr. 756, kategoria 2/B, në ngarkim të B. Sh. M., me 90 (nëntëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

6. Dosje personale dhe pune nr. 378, në ngarkim të Dh. H. B., me 118 (njëqind e tetëmbëdhjetë) 
fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

7. Dosje formulare nr. 6226, kategoria 2/B, në ngarkim të V. J. N., me 23 (njëzet e tri) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

8. Fashikulli i çifutëve që banojnë në qytetin e Tiranës nr. 1219, me 29 (njëzet e nëntë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

9. Dosje formulare nr. 1035, kategoria 2/A, në ngarkim të V. S. L., me 131 (njëqind e tridhjetë 
e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

10. Dosje formulare nr. 21534, kategoria 2/A, në ngarkim të P. T. D., me 190 (njëqind e 
nëntëdhjetë) fletë + 34 fletë (në zarf). Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

11. Dosje formulare nr. 12844, kategoria 2/A, në ngarkim të D. H. P., me 244 (dyqind e dyzet e 
katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

12. Dosje formulare nr. 1318, kategoria 2/A, në ngarkim të V. I. Gj., me 508 (pesëqind e tetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

13. Dosar me 3 fashikuj: fashikull me implikime me 76 (shtatëdhjetë e gjashtë) fletë, fashikull 
me aktakuzën me 70 (shtatëdhjetë) fletë dhe dosje e hetuesisë me deponime me 48 (dyzet e 



tetë) fletë, në ngarkim të B. A. B., me 194 (njëqind e nëntëdhjetë e katër) fletë në total. Niveli 
i klasifikimit është “tepër sekret”.  

14. Dosje formulare nr. 45, kategoria P/P, me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë dhe dosje hetimore nr. 
45, me 95 (nëntëdhjetë e pesë) fletë, në ngarkim të Th. K. R. Niveli i klasifikimit të dosjeve 
është “tepër sekret”.  

15. Dosje formulare nr. 1471, kategoria 2/A, në ngarkim të B. A. B., me 533 (pesëqind e tridhjetë 
e tri) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

16. Dosje formulare nr. 3210, kategoria 2/A, në ngarkim të Rr. P., me 332 (treqind e tridhjetë e 
dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

17. Fashikull me 2 vëllime nr. 1817 dhe 1817/1, kategoria 2/A, në ngarkim të T. K., përkatësisht 
me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë dhe 196 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i 
klasifikimit të fashikullit është “tepër sekret”.  

18. Dosje formulare nr. 429, kategoria 2/A, në ngarkim të A. A. F., me 475 (katërqind e 
shtatëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

19. Dosje hetimore nr. 192, në ngarkim të A. A. F., me 237 (dyqind e tridhjetë e shtatë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

 
 
KRYETARE E KDZH-së 
Gentiana Sula 
 
 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 33, datë 12.12.2019 

 
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. 33, datë 
12.12.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

1. Libër i evidencës së punëtorit operativ, nr. 226/1, zona Petran-Kosine, me 226 (dyqind e 
njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”. 
 

2. Libër i evidencës së punëtorit operativ, nr. 228, zona Suke-Ballaban, me 226 (dyqind e 
njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”. 

 
KRYETARE E KDZH-së 
Gentiana Sula 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 35, datë 23.12.2019 
 

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. 35, datë 
23.12.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Libër i dorëzimit të të dhënave nr. 8, me 94 (nëntëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dokumentit është “sekret”.  

2. Regjistri i dosjeve të Objektit të Rëndësisë së Veçantë nr. 3, me 97 (nëntëdhjetë e shtatë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  

3. Libër i dorëzimit të dokumenteve model 8, me 86 (tetëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dokumentit është “sekret”.  

4. Dosje me procesverbale asgjësimi nr. 3/1, me 217 (dyqind e shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dokumentit është “sekret”.  

5. Procesverbal mbi asgjësimin e të dhënave në dosjen e informatave, me 3 (tri) fletë. Niveli i 
klasifikimit është “sekret”.  

6. Dosar me procesverbale nr. 1- nr. 151. Niveli i klasifikimit është “sekret”.  
7. Dosar me procesverbale nr. 1- nr. 217. Niveli i klasifikimit është “sekret”.  
8. Raport nr. 1176, datë 12.02.1989, Mbi rrëzimin e katër galerive, me 1(një) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “sekret”.  
9. Regjistri i dosjeve dhe i fashikujve nr. 19, me 3 (tri) fletë. Niveli i klasifikimit është “sekret”.  
10. Dosje ORV për Ndërmarrjen e Peshkimit nr. 35, tre fashikuj, me 376 (treqind e shtatëdhjetë e 

gjashtë) fletë në total. Niveli i klasifikimit është “sekret”.  
11. Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 10, me 112 fletë, kategoria 2/A, në 

ngarkim të T. A. Niveli i klasifikimit “sekret”.  
12. Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje objekti nr. 10, me 248 fletë, kategoria 2/A, në 

ngarkim të T. A. Niveli i klasifikimit “tepër sekret”.  
13. Fondi “Grupet”, dosje me materiale dhe informacione për T. A., me 210 fletë. Niveli i 

klasifikimit “sekret”.  
14. Dosje formulare nr. 14568, kategoria 2/A, në ngarkim të F. K., me 32 (tridhjetë e dy) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  
15. Dosje formulare nr. 1957 (205), në ngarkim të H. K., me 102 (njëqind e dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  



16. Fashikull me materiale përpunimi të I. G., me 50 (pesëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “tepër sekret”. Dosja i përket fondit nr. 6, “Zbulimi politik”.  

17. Fondi nr. 4, Drejtoria I, viti 1962, bandat, dosje nr. 171, “Relacion mbi diversantin P. K. dhe M.  
M.”, me 3 (tri) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

18. Fondi nr. 4, Drejtoria I, viti 1959, dega I, dosje nr. 242, “Relacione e deklarata nga persona 
kosovarë që bëjnë fjalë mbi E. M. dhe veprimtarinë e tij politike”. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “tepër sekret”.  

19. Dosje përpunimi nr. 5391 (2282), kategoria 2/B, në ngarkim të S. R., me 88 (tetëdhjetë e tetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

20. Dosje formulare nr. 2042 (6502), kategoria 2/B, në ngarkim të A. L., me 50 (pesëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

21. Fashikull nr. 981, në ngarkim të T. K., me 105 (njëqind e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 
fashikullit është “tepër sekret”.  

22. Dosje nr. 513, me 3 vëllime, në ngarkim të T. K., me 1108 fletë. Niveli i klasifikimit të dosjeve 
“tepër sekret”.  

23. Dosje formulare nr. 1065, me 3 vëllime + 1 fashikull në ngarkim të A. K., me 705 (shtatëqind e 
pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

24. Dosje agjenturore “Bretkoca” nr. 318, me 108 (njëqind e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “tepër sekret”.  

25. Fondi ish-arkivi i PPSH, Marrëdhëniet me ish-Ministrinë e Punëve të Brendshme, viti 1948, 
dosje nr. 1 “Raporte mbi veprimtarinë e shqiptarëve në vendet kapitaliste”, me 237 (dyqind e 
tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

26. Fondi ish-arkivi i PPSH, Marrëdhëniet me ish-Ministrinë e Punëve të Brendshme, viti 1989, 
dosje nr. 64, “Informacione. Komente lidhur me ngjarjet në Europën Lindore gjatë vitit 1989”, 
me 173 (njëqind e shtatëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

27. Dosje formulare nr. 4834, me dy vëllime, në ngarkim të I. K., me 248 (dyqind e dyzet e tetë) + 
144 (njëqind e dyzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

28. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Berat (Ana e Sigurimit), dosje formulare nr. 953, kategoria 
2/B, në ngarkim të Y. H, me 125 (njëqind e njëzet e pesë) fletë, plus 5 (pesë) fletë në zarf. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

29. Fondi operativ (Ana e Sigurimit), dosje formulare nr. 2902, kategoria 2/B, në ngarkim të T. A., 
me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

30. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Sarandë, dosje personale nr. 6162, me 24 (njëzet e katër) 
fletë, në ngarkim të B. M. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

31. Fondi “Të arratisur”, fashikull nr. 1448, me 188 (njëqind e tetëdhjetë e tetë) fletë, në ngarkim të 
S. M. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

32. Drejtoria II, fashikull me material për shkelësit e kufirit, me 41 (dyzet e një) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

33. Drejtoria II, Relacione për shkelësit e kufirit, me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “sekret”.  



34. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Durrës, dosje hetimore-gjyqësore nr. 167, në ngarkim të Xh. 
Q., përkatësisht me 66 (gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë dhe 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dosjeve është “sekret”.  

35. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Durrës, dosje përpunimi nr. 1820, kategoria 2/A, në ngarkim 
të Xh. Q., me 2 vëllime + 2 fashikuj për të dënuar, me 350 (treqind e pesëdhjetë) fletë në total. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

36. Fondi “Të arratisur”, dosje formulare nr. 239, me 8 (tetë) fletë, në ngarkim të M. K. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

37. Fondi “Të arratisur”, fashikull nr. 2367, me 46 (dyzet e gjashtë) fletë, në ngarkim të A. H. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

38. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje O.R.V. “Lidhja e Shkrimtarëve” nr. 125, me 
3 vëllime, me 102 (njëqind e dy) fletë, në ngarkim të E. L. Niveli i klasifikimit të dosjeve është 
“sekret”.  

39. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Elbasan, regjistër model 17, nr. 50, për personat e internuar 
dhe dëbuar, me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të regjistrit është 
”sekret”. 
 
 

KRYETARE E KDZH-së 
 
Gentiana Sula 
 


