
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  
DHE ATYRE PUBLIKE 

 
Vendim nr. 432, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29 dhe 30 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”,  

V E N D O S I 
 

1. Të ndryshojë urdhrin nr. 11, datë 30.01.2017, neni 4, pika 4 e tij, “Mbi politikat dhe 
procedurat për trajtimin e kërkesave për informimin e institucioneve kushtetuese, 
autoriteteve publike dhe personave privatë”, i ndryshuar me vendimin nr. 178, datë 
22.06.2018 të Autoritetit, si më poshtë:  
 

a. Subjektet e përfshira në këtë proces, si institucionet kushtetuese, autoritetet publike dhe 
subjektet e tjera, bashkë me kërkesën, duhet të paraqesin të plotësuar nga vetë personi 
formularin nr. 1, sipas modelit të përcaktuar në lidhjen nr.1, bashkëlidhur këtij vendimi.  
 

2. Të publikojë në faqen zyrtare të Autoritetit dhe t’u dërgojë subjekteve të vlerësimit të 
figurave të përcaktuara në ligj, formularin e aplikimit për informim për zyrtarët përpara 
emërimit, ngritjes në detyrë, zgjedhjen në poste të larta, procesin e vetingut.  
 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 456, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 40, 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”, nenin 38/ 1 të “Rregullores së Funksionimit dhe Organizimit të Autoritetit”, Autoriteti 
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. E. P. dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, se: 
 

a. Afati për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga kërkuesi, sipas objektit të 
kërkesës, do të zgjatet me 30 ditë. 



2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit A. E. P. dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 458, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 40, 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”, nenin 38/ 1 të “Rregullores së Funksionimit dhe Organizimit të Autoritetit”, Autoriteti 
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin Xh. F. Sh. dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, se: 
 

a. Afati për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga kërkuesi, sipas objektit të 
kërkesës, do të zgjatet me 30 ditë. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit Xh. F. Sh. dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 459, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 1/48, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin G. 
S. S. 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 më 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 menjëherë. 
  

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 460, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, neni n 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 27/48, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin N. 
P. R. rezulton se:  

 

a. Sipas vendimit datë 17.09.1998 të Komisionit Parlamentar ”Bezhani”, ka marrë 
certifikatën e pastërtisë së figurës nga Komisioni “Bezhani”, sipas ligjit nr. 8001, datë 
22.09.1995 “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit 
komunist, për motive politike, ideologjike dhe fetare”.  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 461, datë 18.07.2019 (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 Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 12508, datë 01.07.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit për Këshilltar në Kabinetin e Ministrit të Financave dhe 
Ekonomisë, se: 

 

a. Znj. E. B., për shkak të vitit të lindjes 1994, përtej afateve ligjore të përcaktuara në ligjin 
nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, nuk është subjekt verifikimi sipas këtij 
ligji.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 462, datë 18.07.2019 (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”, ligjin nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Këshillin e Lartë Gjyqësor për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
prot. 3571, datë 02.07.2019, “Kërkesë për verifikim të pastërtisë së figurës përpara 
emërimit të kandidatit për formim fillestar në Shkollën e Magjistraturës”, se: 

 



a. Për znj. G. R. Sh., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk rezulton të ketë të dhëna 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 institucionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor.  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 463, datë 18.07.2019 (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. 3581/5, datë 08.07.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Agjencisë Kombëtare të 
Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit në Ministrinë e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, se: 

 
a. Për znj. M. E. M., 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 menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 464, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 29/50, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin B. 
Sh. Ç. 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 më 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 menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 465, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 15/50, datë 01.07.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin E. 
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 më 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 menjëherë. 
 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 466, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 39/48, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin G. 
A. N. (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 më 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 menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr. 467, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 4/51, datë 26.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin A. 
R. C. 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 më 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 menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 468, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 11/48, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin A. 
Z. V. 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 më 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 menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 469, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 36/49, datë 26.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin A. 
S. R. rezulton se:  

 

b. Sipas vendimit nr. 51, datë 23.01.1997 të Komisionit Parlamentar ”Bezhani”, ka marrë 
certifikatën e pastërtisë së figurës nga Komisioni “Bezhani” sipas ligjit nr. 8001, datë 
22.09.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit 
komunist, për motive politike, ideologjike dhe fetare”.  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 471, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. 33/50, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin A. 
L. Ç. 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 më 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 menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 476, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 40, 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”, nenin 38/1 të “Rregullores së Funksionimit dhe Organizimit të Autoritetit”, Autoriteti 
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin B. L. Sh. dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, se: 
 

a. Afati për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga kërkuesi, sipas objektit të 
kërkesës, do të zgjatet me 30 ditë. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit B. L. Sh. dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit.  

 

 



Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 479, datë 25.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, e në vijim 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. 34/50, datë 28.06.2019, se: 
 

Nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi A. P. Sh., bazuar në ligjin 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 ligjit nr. 
45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë”:  

a. Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizën; 
b. Nuk ka qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit; 
c. Ka qenë me detyrë funksionale punonjës operativ, oficer në strukturat e ish-Sigurimit të 

Shtetit, pasi është diplomuar në vitin 1990 në shkollën e lartë të Ministrisë së Punëve të 
Brendshme, Dega Sigurim. Koha e ushtrimit të detyrës si punonjës operativ, nga data 
01.08.1990 deri në datën 01.10.1991 (vlen të përmendet se, sipas nenit 2 të ligjit nr. 
45/2015, merret në konsideratë vetëm periudha e ushtrimit të detyrës deri në datën 
02.07.1991, pra në total 11 muaj). Ushtrimi i detyrës funksionale provohet me 
dokumentacionin e mëposhtëm: 

 

 Regjistri i dosjeve dhe fashikujve dhe evidencat e punëtorëve operativë model 9, nr. 
regjistri 449, datë 4.12.1990; lloji i dokumentit, “Libër i evidencës operative të punëtorit 
operativ”; personi ose zona që i takon, zona Aliko, qarku Sarandë; sektori që e regjistron, 
Sigurimi; punëtori operativ që e regjistroi, A. Sh.; e firmosur; kthimi në kartotekë më 
12.8.1991. 

 

 Fondi Dega e Punëve të Brendshme Sarandë (Ana e Sigurimit), dosje pune nr. 2138, me 7 
fletë, kategoria “I”, pseudonimi “Ardiani”. 

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

 



3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 

 

Vendim nr. 480, datë 25.07.2019 (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. 3524/5, datë 26.06.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme 
Rregullatore dhe Përputhshmërisë në Bujqësi, Ushqim dhe Zhvillim Rural në Ministrinë e 
Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, se: 

 
a. Për z. A. J, 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 Departamentit të Administratës Publike. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Simon Mirakaj, Marenglen Kasmi 

 

 

 

 

 

 



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. 424, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasit Sh. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 973, datë 18.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. H. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 2092, e përbërë nga 65 ( gjashtëdhjetë e pesë) faqe të skanuara dhe 
të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. I. H. 

b. Dosje përpunimi nr. 953, Kategoria 2B, e përbërë nga 83 (tetëdhjetë e tre) faqe të skanuara, të 
anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. 
I. H. 
 

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

2. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 425, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 



8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për 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. 964, datë 17.10.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. A. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje përpunimi nr. 1067, për S.R.A., kategoria 2B, me 172 fletë.  
 

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

 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 

    

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

 Vendim nr. 426, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen E. G. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 845, datë 20.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. G. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 7787 dhe nr. 1686, e përbërë nga 683 faqe; 
 

b. Dosje përpunimi nr.1085, e përbërë në total nga 69 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin T. G. 



 
2. T´i jepet shtetases E. G. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD. 
 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 427, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin I. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 827, datë 17.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për V. S. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a. Dosje hetimore nr. 1561, e përbërë në total nga 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) 
faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin V. S. 

 
b. Dosje formulare nr. 14, e përbërë në total nga 117 (njëqind e shtatëmbëdhjetë) faqe, 

të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin 
V. S. 

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

trajtë CD. 
 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 

     
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  



Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 428, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin T. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 419, datë 05.06.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. N. (D.) ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 282, nr. 1568 dhe dosje nr. 1255, e përbërë në total 
nga 1275 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e 
Autoritetit për subjektin B. N. (D.). 

 

b. Dosje formulare nr. 33, e përbërë në total nga 69 faqe, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. N. (D). 

 

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

 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 429, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 



Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 346, datë 27.12.2017, 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. 11194, e përbërë nga 266 (dyqind e gjashtëdhjetë e 
gjashtë) fletë; 

 
b. Dosje nr. 23, A 1-30, e titulluar Dosja e Punës e b.p. “Përpjekja”, me 396 fletë; 

 
c. Dosje personale nr. 6936/1 “Përpjekja”, me 106 fletë, 

 
d. Kartelë model 4, nr. regjistri 23, që i përket Fondit të Veçantë. 

 
 

2. T´i jepet shtetasit E. M. dokumentacioni i kërkuar. 
 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 430, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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 N. G. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 23, datë 22.01.2018, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. M. P. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12744-A, e përbërë nga 899 (tetëqind e nëntëdhjetë e 
nëntë) faqe; 

 
b. Dosje formulare nr. 1203, kategoria 2A, e përbërë nga 68 (gjashtëdhjetë e tetë) faqe. 

 
c. Dosje operative, e përbërë nga 3 volume, me 403 (katërqind e tre) faqe. 

 
2. T´i jepet shtetases N. G. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e mësipërme. 

 

3. Të informojë shtetasen N. G. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë, ka pengesë ligjore. 

 

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

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 431, datë 02.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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 H. I. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1123, datë 16.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. F. I. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 



a. Dosje formulare nr. 1811, kategoria 2A, e përbërë nga 52 (pesëdhjetë e dy) faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD. 

b. Dosje formulare nr. 358, kategoria 2A, e përbërë nga 340 (treqind e dyzet) faqe. 
 

2. T´i jepet shtetases H. I. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e mësipërme. 
 

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. 433, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 515, datë 27.06.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 9250, e përbërë në total nga 198 faqe, të digjitalizuara 
dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. M. 

 

b. Dosje formulare nr. 265, e përbërë nga 182 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në 
format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. M. 

 

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

 



3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 434, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1019, datë 25.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. Xh. D. ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje formulare nr. 651, kategoria 2A, e përbërë në total nga 98 faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. 
Xh. D. 

 

2. T´i jepet shtetases S. D. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e mësipërme. 
 

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. 435, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin N. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 287, datë 16.05.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Xh. N. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje përpunimi nr. 5283, kategoria 2A, e përbërë në total nga 463 faqe, të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit 
për subjektin Xh. N. 

 

2. T´i jepet shtetasit N. N. dokumentacioni dublikatë që përmban dosjen 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. 436, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 



1. Të informojë shtetasin F. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 240, datë 18.02.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1469, e përbërë nga 540 fletë, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD. 

 
2. T´i jepet shtetasit F. 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. 437, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin K. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 54, datë 17.01.2019, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për K. H. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje përpunimi nr. 6506, kategoria 2A, e përbërë në total nga 57 faqe, të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit 
për subjektin K. H. 

 
2. T´i jepet shtetasit K. 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. 438, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen S. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 310, datë 23.05.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. D. (B.) ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje përpunimi nr. 4277-A,  e përbërë në total nga 70 faqe, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. D. (B.). 

 

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

 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 

  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 439, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

VE N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin M. P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1097, datë 12.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. P. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje formulare nr. 1985, e përbërë nga 320  faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. P. 

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

CD. 
 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 

    

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 440, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për 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. 974, datë 18.10.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për U. H. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  



a. Dosje formulare nr.109, kategoria 2B, e përbërë në total nga 52 faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
U. H. 

 

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

 

3. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në gjykatën kompetente për gjykimin e 
çështjeve administrative, brenda 30 ditëve nga marrja dijeni, sipas legjislacionit në fuqi. 

     

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 441, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 516, datë 27.06.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. D. K. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje fashikullore nr. 5634 – D -104, e përbërë në total nga 37 (tridhjetë e shtatë) 
faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin R. K. 

 

2. T´i jepet shtetasit R. D. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e mësipërme. 
 



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. 442, datë 08.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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 Sh. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1019, datë 25.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. Xh. D. ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2371, e përbërë nga 986 (nëntëqind e tetëdhjetë e 
gjashtë) faqe; 

 
b. Dosje formulare nr. 707, kategoria 2A, e përbërë në total nga 98 (nëntëdhjetë e tetë) 

faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin H. D. 

 

2. T´i jepet shtetases Sh. H. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e mësipërme. 
 

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. 445, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 692, datë 31.07.2018, 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 hetimore-gjyqësore nr. 13053/1, e përbërë në total nga 86 (tetëdhjetë e 
gjashtë) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD. 

 
2. T´i jepet shtetasit A. 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. 446, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 



1. Të informojë shtetasin M. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 667, datë 24.07.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. A. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje përpunimi nr. 366, me total 435 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në 
format CD. 
 

b. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 9079, e përbërë në total nga 22 faqe, të digjitalizuara 
dhe të hedhura në format CD,  

 
2. T´i jepet shtetasit M. 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. 447, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin N. G. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 302, datë 22.05.2018, 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. 4252, kategoria 2B, me total 85 faqe, të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD. 

 
b. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10142-A, e përbërë në total nga 229 faqe, të 

digjitalizuara dhe të hedhura në format CD. 



 
2. T´i jepet shtetasit N. 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. 448, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Xh. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 142, datë 09.03.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. S. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 5138-A, e përbërë në total nga 98 faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD. 

 

2. T´i jepet shtetasit Xh. S. 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. 449, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin F. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 942, datë 12.10.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 

a. Dosje formulare nr. 1466, kategoria 2A, në total 57 faqe, të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD. 

 
b. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12798, e përbërë në total nga 267 faqe, të 

digjitalizuara dhe të hedhura në format CD. 
 

2. T´i jepet shtetasit F. 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. 450, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 



8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Xh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 453, datë 11.06.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Xh. K. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje formulare nr. 1466, kategoria 2A, në total 57 faqe, të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD. 

 
b. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12798, e përbërë në total nga 267 faqe, të 

digjitalizuara dhe të hedhura në format CD. 
 

2. T´i jepet shtetasit Xh. K. 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. 451, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për 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. 1079, datë 08.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. N. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  



a. Dosje përpunimi nr. 2316, kategoria 2B, në total 286 faqe, të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD. 

 
2. T´i jepet shtetasit A. N. 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. 452, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin J. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 144, datë 12.03.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për J. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Fashikull nr. 6977-H, i përbërë në total nga 208 faqe, të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD. 

 
2. T´i jepet shtetasit J. 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. 453, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. J. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 414, datë 05.06.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. J. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a. Dosje formulare nr. 25825, kategoria 2A, e përbërë në total nga 464 faqe, të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD. 

 
2. T´i jepet shtetasit A. J. 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. 454, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 



 
1. Të informojë shtetasen Ch. J. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 413, datë 05.06.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Ch. J. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje formulare me nr. 35934, kategoria 2A, e përbërë në total nga 96 faqe, të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD. 

 
2. T´i jepet shtetases Ch. J. 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. 455, datë 11.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin E. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 843, datë 20.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1357, e përbërë në total nga 407 faqe, të digjitalizuara 
dhe të hedhura në format CD. 

 

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

 



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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 457, datë 11.07.2019 (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”, nenin 67 
të ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative”, 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. Pezullimin me 30 ditë të procedurës për shqyrtimin e kërkesë-ankesës së paraqitur nga 
shtetasi A. P. Sh., adresuar Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit me shkresën nr. prot. 861, datë 18.06.2019. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet për njoftim shtetasit A. P. Sh., si palë që ka paraqitur 
ankimin sipas objektit të saj, dhe institucionit të Drejtorisë së Policisë së Shtetit. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 473, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 



1. Të informojë shtetasin H. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 463, datë 13.06.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. Gj. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a. Dosje formulare, kategoria 2B, e përbërë në total nga 289 faqe, të dixhitalizuara 

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

 
2. T´i jepet shtetasit H. Gj. 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, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 474, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin P. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 773, datë 03.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 782 dhe nr. 3132, e përbërë në total nga 85 faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin P. 
M. D. 



 

2. T´i jepet shtetasit P. R. 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, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 475, datë 18.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi  Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Gj. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 935, datë 10.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për K. K. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1689, e përbërë në total nga 904 (nëntëqind e katër) 
faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin K. K. 

 

2. T´i jepet shtetasit Gj. 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, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 482, datë 31.07.2019 (i shkurtuar)  

Bazuar në nenin 5, pika 6, nenin 10, nenin 40, 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”, nenin 38/ 1 të “Rregullores së Funksionimit dhe Organizimit të Autoritetit”,  
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të njohë shtetasin B. L. Sh. me dokumentet që gjenden në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit. 

2. Autoriteti do të shqyrtojë ankimin administrativ të paraqitur nga kërkuesi, duke 
përfshirë edhe dokumentacionin shtesë, brenda 30 ditëve nga komunikimi i këtij 
vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Simon Mirakaj, Marenglen Kasmi 

 

Vendim nr. 487, datë 31.07.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, pika 6, nenin 10, nenin 40 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”, nenin 38/1 të “Rregullores së Funksionimit dhe Organizimit të Autoritetit”,  
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të njohë shtetasin A. E. P. me dokumentet që gjenden në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit. 

2. Autoriteti do të shqyrtojë ankimin administrativ të paraqitur nga kërkuesi, duke 
përfshirë edhe dokumentacionin shtesë, brenda 30 ditëve nga komunikimi i këtij 
vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Simon Mirakaj, Marenglen Kasmi 



 

 

Vendim nr. 488, datë 31.07.2019 (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. 540, datë 
15.04.2019, 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. 489, datë 31.07.2019 (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 V. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 762, datë 28.05.2019, 
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. 490, datë 31.07.2019 (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 V. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 764, datë 28.05.2019, 
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. 491, datë 31.07.2019 (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 Gj. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 751, datë 
27.05.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 
që i ndjeri G. R. 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. 492, datë 31.07.2019 (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. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 765, datë 28.05.2019, 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. 493, datë 31.07.2019 (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. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 763, datë 
28.05.2019, 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. 494, datë 31.07.2019 (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. Xh. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 769, datë 
29.05.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 
që i ndjeri M. Xh. 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. 495, datë 31.07.2019 (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. 539, datë 15.04.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri H. B. 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. 496, datë 07.08.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, pika 6, nenin 10, nenin 40, 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”, nenit 38/1 të “Rregullores së Funksionimit dhe Organizimit të Autoritetit”, 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 



1. Të njohë shtetasin A. P. Sh. me dokumentet që gjenden në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit. 

2. Autoriteti do të shqyrtojë ankimin administrativ të paraqitur nga kërkuesi, duke 
përfshirë edhe dokumentacionin shtesë, brenda 30 ditëve nga komunikimi i këtij 
vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 497, datë 07.08.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, pika 6, nenin 10, nenin 40 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”, nenin 38/ 1 të “Rregullores së Funksionimit dhe Organizimit të Autoritetit”,  
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të njohë shtetasin Xh. F. Sh. me dokumentet që gjenden në arkivat e  ish-Sigurimit 
të Shtetit. 

2. Autoriteti do të shqyrtojë ankimin administrativ të paraqitur nga kërkuesi, duke 
përfshirë edhe dokumentacionin shtesë, brenda 30 ditëve nga komunikimi i këtij 
vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 
 

Vendim nr. 443, datë 08.07.2019 (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 vërë në dispozicion të shtetases L. L. dokumentet si më poshtë:  
 

a. Dosje formulare nr. 2552/3, fondi i të arratisurve, deklasifikuar me vendim nr. 10, 
datë 10.05.2019, me nr. total fletësh 302, (të digjitalizuara 488). 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 444, datë 08.07.2019 (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 vërë në dispozicion të shtetases E. P. dokumentet si më poshtë:  
 

a. Dosje ORV, Kampi-burgu Bënçë, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 27.08.2018, 
me nr. total fletësh 7, (të digjitalizuara 21); 

 
b. Dosje ORV nr. 68, Reparti i riedukimit nr. 301/1 Batër, deklasifikuar me vendim 

nr. 1, datë 22.01.2019, me nr. total fletësh 90, (të digjitalizuara 107); 
 

c. Dosje ORV A31, Reparti nr. 313 dhe nr. 325, vëllimi I, deklasifikuar me vendim 
nr. 1, datë 22.01.2019, me nr. total faqesh të digjitalizuara 39; 

 



d. Dosje ORV, Reparti nr. 313 dhe nr. 325, vëllimi I, fashikull II, deklasifikuar me 
vendim nr. 1, datë 22.01.2019, me nr. total faqesh të digjitalizuara 163; 

 
e. Dosje ORV, Reparti nr. 313 dhe nr. 325, vëllimi II, deklasifikuar me vendim nr. 1, 

datë 22.01.2019, me nr. total faqesh të digjitalizuara 30; 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 470, datë 18.07.2019 (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 vërë në dispozicion të shtetasit G. V. dokumentet si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, me nr. fletësh 87 në total (të digjitalizuara 
147); dosje formulare nr. 6095-A me nr. fletësh 145 në total (të digjitalizuara 186); 
fashikull personal nbr. 6095-A/1, me nr. fletësh 8 në total (të digjitalizuara 15), në 
ngarkim të shtetasit E. Gj.;  

 
b. Dosje hetuesie nr. 1687-A, me nr. total faqesh të digjitalizuara 344; temë diplome 

me nr. faqesh të digjitalizuara 88; dokumente të ndryshme me nr. total faqesh 81, 
në ngarkim të shtetases S. K.;  

 
c. Dokumente në ngarkim të shtetases M. K., nr. total faqesh 96.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 472, datë 18.07.2019 (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 vërë në dispozicion të shtetases I. Gj. dokumentet si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore–gjyqësore, fondi 1, dosje nr. 9912, në ngarkim të shtetasit H. Sh. 
N., me nr. total fletësh 174, faqe të digjitalizuara 236. 

 

b. Dosje hetimore–gjyqësore nr. 13712, në ngarkim të shtetasit H. Sh. N, me nr. total 
fletësh 11, faqe të digjitalizuara 12; 

 
c. Dosje formulare nr. 5925-A, me nr. total fletësh 133 (faqe të digjitalizuara 165), që 

lidhen me shtetasin H. N. 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 477, datë 18.07.2019 (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 vërë në dispozicion të shtetases A. L. dokumentet si më poshtë:  
 

a. Fondi 4, Dosja Nr. 109 Raporte përmbledhëse të Unrras mbi zbatimin e programit 
ekonomik gjatë qëndrimit të tyre në Shqipëri, me nr. total faqesh të digjitalizuara 
117;  

 
b. Fondi 4, Dosja Nr. 114 Raporte të misionit të Unrras mbi problemet e transportit 

detar për funizimet për Shqipërinë, me nr. total faqesh të digjitalizuara 96;  



c. Fondi 4, Dosja Nr. 115 Relacione të misionit të Unrras mbi trajtimin dhe lirinë e 
lëvizjes së anëtarve të Unrras në Shqiperi, me nr. total faqesh të digjitalizuara 56;  

 
d. Fondi 4, Dosja Nr. 25 Marrvëshjet e nënshkruara midis Komandës aleate të 

mesdheut dhe misionit të Unrras në Shqipëri dhe Qeverisë demokratike Shqiptare, 
me nr. total faqesh të digjitalizuara 15;  

 
e. Fondi 4, Dosja Nr. 34 Raport i misionit të Unrras mbi veprimtarinë e tyre mbi 

gjendjen politike neë Shqipëri gjatë viteve 1945, me nr. total faqesh të digjitalizuara 
39;  

 
f. Fondi 4, Dosja Nr. 61 Historiku i misionit të Unrras në Shqiperi. Funksionet dhe 

veprimtaria e tij gjatë qendrimit në vendin tonë, me nr. total faqesh të digjitalizuara 
67;  

 
g. Fondi 4, Dosja Nr. 64 Raport i misionit të UNRRA mbi riatdhesimin nga Shqipëria 

të personave të shpërngulur, me nr. total faqesh të digjitalizuara 14;  
 

h. Fondi 4, Dosja Nr. 66 Raport Përmbledhës mbi veprimtarinë e misionit të Unrras në 
Shqipëri, gjatë periudhës 1944-1946, me nr. total faqesh të digjitalizuara 17;  

 
i. Fondi 4, Dosja Nr. 67 Raporte të misionarëve të Unrras mbi vëzhgimet e bëra në 

rrethe të ndryshme të Shqipërisë për shpërndarjen e furnizimeve, me nr. total faqesh 
të digjitalizuara 70;  

 
j. Fondi 4, Dosja Nr. 78 Demokracia Cekosllave -Botim i Partisë Komuniste 

Cekosllave në gjuhe anglisht, me nr. total faqesh të digjitalizuara 21;  
 

k. Fondi 4, Dosja Nr. 86 Materiale Operative mbi zbuluesin Engles Robinson 
Vandeleur, me nr. total faqesh të digjitalizuara 92;  

 
l. Fondi 4, Dosja nr. 110 Raport mbi zbatimin e programit të rimëkëmbjes industriale 

të U.N.Rr.A.S, me nr. total faqesh të digjitalizuara 54;  
 

m. Fondi 4, Dosja Nr.111  Raport historik i misionit të UNRRAS mbi zbatimin e 
programit të rimëkëmbjes bujqësore, me nr. total faqesh të digjitalizuara 23;  

 
n. Fondi 4, Dosja Nr.112  Shenime në disa ceshtje mbi historinë e misionit të UNRRES 

në Shqiperi, me nr. total faqesh të digjitalizuara 25;  
 

o. Fondi 4, Dosja Nr.113  Histori e veprimit për transportin detar nëpërmjet Brindisit 
për zbatimin e programit te ndihmes per ballkanin, me nr. total faqesh të 
digjitalizuara 34;  

 
p. Fondi 4, Dosja Nr.14  Direktiva e dokumenta te tjera te UNRRAS dhe te misionit 

ushtarak per Ballkanin, me nr. total faqesh të digjitalizuara 66;  



q. Fondi 4, Dosje nr 38 raporte periodike të misionit ushtarak Anglez në Shqipëri mbi 
gjendjen politike te vendit tone, me nr. total faqesh të digjitalizuara 25;  

 
r. Fondi 4, Dosje Nr 90 Materiale Agjnturiale në Ngarkim të bijës Fultzit, Joana 

Fultzit, me nr. total faqesh të digjitalizuara 33;  
 

s. Fondi 4, Dosje Nr.107  Raport mbi veprimtarinë e UNRRAS në Shqipëri  gjatë 
viteve 1944-1947 neë drejtim të furnizimeve dhe shpërndarjes së ndihmave, me nr. 
total faqesh të digjitalizuara 91;  

 
t. Fondi 4, Dosje Nr.108 Relacione mbi marrëdhëniet e misionit të UNRRAS me 

qeverinë Shqiptare, me nr. total faqesh të digjitalizuara 32;  
 

u. Fondi 4, Dosje Nr.81 Dosje Fashikullore me materiale dokumentare uniformative 
në ngarkim të Kryetarit të misionit Britanik në Tiranë  Gjeneralit  HOGSON, me nr. 
total faqesh të digjitalizuara 21;   

 
v. Fondi 4, I-Shtabi, Dosje nr. 23 Promemoria dhe lutja e Vaskë Kolecit drejtuar shokut 

Enver Hoxha në 1948 dhe 1951 për fajet dhe gabimet etj, me nr. total faqesh të 
digjitalizuara 141;  

 
w. Fondi 4, I-Shtabi Dosje nr. 30 Relacion i përgatitur nga Nesti Kerenxhi drejtuar 

shokut Enver Hoxha mbas Pleniumit  XI në 1948, etj, me nr. total faqesh të 
digjitalizuara 18;  

 
x. Fondi 4, I-Shtabi Dosje nr. 31 Relacion mbi disa gabime në punën operative 

agjenturale të organeve të Sigurimit, etj, me nr. total faqesh të digjitalizuara 7;  
 

y. Fondi 4, I-Shtabi Dosje nr. 35 Buletine të Drejtorisë së Sigurimit mbi komentet dhe 
parrullat e elementit armik rreth situatës në vendin tonë para e pas pleniumit VIII 
dhe tradhtisë së jugosllaveve, me nr. total faqesh të digjitalizuara 15;  

 
 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 478, datë 18.07.2019 (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 vërë në dispozicion të shtetasit Gj. E. dokumentet si më poshtë: 
 

a. Dosje nr. 254, dega IV, fashikull nr. 1, Internim-dëbime, deklasifikuar me vendim 
nr. 1, datë 22.01.2019, me nr. total faqesh të digjitalizuara 206;   

 
b. Dosje nr. 254, dega IV, fashikull nr. 2, Internim-dëbime, deklasifikuar me vendim 

nr. 1, datë 22.01.2019, me nr. total faqesh të digjitalizuara 167;    
 

c. Dosje nr. 254, dega IV, fashikull nr. 3, Internim-dëbime, deklasifikuar me vendim 
nr. 1, datë 22.01.2019, me nr. total faqesh të digjitalizuara 265. 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 14, datë 09.07.2019 

  
 

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. 14, datë 
09.07.2019, si më poshtë:   
  
 

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

1. Dosje përpunimi nr. 2427, kategoria 2/B, në ngarkim të I. H. N. me 21 (njëzetë e një) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

2. Dosje formulare nr. 849, kategoria 2/B, në ngarkim të K. I. D. me 20 (njëzetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

3. Dosje formulare nr. 332 , kategoria 2/A, në ngarkim të I. Xh. V. me 169 (njëqind e 
gjashtëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

4. Dosje përpunimi nr. 584, kategoria 2/B, në ngarkim të N. (N.) Rr. A. me 47 (dyzetë e 
shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

5. Dosje përpunimi nr. 2727, kategoria 2/B, në ngarkim të Z. (Z.) Rr. A. me 169 (njëqind 
e gjashtëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

6. Dosje formulare nr. 103 , kategoria 2/A, në ngarkim të S. S.(S.) B. me 11 (njëmbëdhjetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

7. Dosje me materiale gjyqësore nr. 206, në ngarkim të S. S.(S.) B. me 42 (dyzetë e dy) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

8. Dosje formulare nr. 2919, kategoria 2/A, në ngarkim të M.(M.) I. P. me 52 (pesëdhjetë 
e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

9. Fashikull nr. 2946, në ngarkim të E. I. H. me 102 (njëqind e dy) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “sekret”.  

10. Fashikull nr. 5572, në ngarkim të M. K. me 20 (njëzetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “sekret”. 

11. Fashikull nr. 4147, në ngarkim të J.G. me 60 (gjashtëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “sekret”.  



12. Dosje formulare nr. 1497, kategoria 2/A, në ngarkim të A. Xh. L. me 41 (dyzetë e një) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

13. Dosje përpunimi nr. 4360, kategoria 2/A, në ngarkim të Q. Y. K., tri volume me 565 
(pesëqind e gjatëdhjetë e pesë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

14. Dosje formulare nr. 3707, kategoria 2/B, në ngarkim të T. L. D. me dy volume me 232 
(dyqind e tridhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

15. Dosje formulare nr. 1391, kategoria 2/A, në ngarkim të N. (N.) R. M.(o) me 390 (treqind 
e nëntëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

16. Dosje formulare nr. 1923, kategoria 2/A, në ngarkim të Th. (Dh.) I. L. me 328 (treqind 
e njëzetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

17. Fashikull nr. 9, në ngarkim të L. R. O. me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “sekret”.  

18. Dosje formulare nr. 994, kategoria 2/A, në ngarkim të H. Xh. S. me 46 (dyzetë e gjashtë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

19. Dosje përpunimi nr. 86, kategoria 2/B, në ngarkim të R. H. M., me 137 (njëqind e 
tridhjetë e shtatë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

20. Dosje përpunimi nr. 12.635, kategoria 2/A, në ngarkim të E. I. O., me 277 (dyqind e 
shtatëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

21. Dosje agjenturiale “Bataku” nr. 760,  në ngarkim të E. I. O., me dy volume me 369 
(treqind e gjashtëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

22. Dosje formulare nr. 1119, kategoria 2/B, në ngarkim të A. L. B. me 72 (shtatëdhjetë e 
dy) fletë + 35(tridhjetë e pesë) në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

23. Dosje formulare nr. 686, kategoria 2/A, në ngarkim të M. Gj. D., tri volume me 588 
(pesëqind e tetëdhjetë e tetë) fletë në total + 62 fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “sekret”.   

24. Dosje formulare nr. 5574 në ngarkim të R. P. P., me 20(njwzetw) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “sekret”. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1976-1978. 

25. Dosje operative nr. 10.728 në ngarkim të Rr. Q. A., me 11 (njwmbwdhjetw) fletë. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  
 
 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 


