
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 
 
 

Vendim nr. 699, datë 7.11.2019 (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. 19293, datë 28.10.2019, 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. M. S., për shkak të moshës, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të 

ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

Vendim nr. 700, datë 7.11.2019 (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 institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. prot. 3769, datë 21.10.2019, se për znj. J. Gj. Sh., nga verifikimet 
e kryera deri tani rezulton se: 

 



a) nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
b) nuk ka qenë bashkëpunëtore aktive e ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 

ligji;  
c) nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 

45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të Republikës. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

Vendim nr. 701, datë 7.11.2019 (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 institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. prot. 3768, datë 21.10.2019, se për znj. D. P.  Xh., nga verifikimet 
e kryera deri tani rezulton se: 

 
a) nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
b) nuk ka qenë bashkëpunëtore aktive e ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 

ligji;  
c) nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 

45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të Republikës. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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



Vendim nr. 706, datë 18.11.2019 (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. 5441/4, datë 27.09.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme të 
Politikave dhe Zhvillimit të Kulturës në Ministrinë e Kulturës, se: 

 
a) Për z. Gj. N., 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 pas njoftimit. 

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

 
Vendim nr. 707, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 
 
                                                             V E N D O S I 
 

1. Të informojë DAP-in për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 6598/2, datë 
12.11.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 
emërimit të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm në Drejtorinë e Përgjithshme të Pronësisë 
Industriale, se: 

 
a) Znj. L. A. e ditëlindjes 1988, për shkak të moshës së saj nën 14 vjeç para 2 korrikut 



1991, si datë fundore e zbatimit të ligjit nr. 45/2015, nuk është subjekt verifikimi sipas 
përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

Vendim nr. 708, datë 18.11.2019 (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”, ligjinn 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. 30/51, datë 26.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani, për zotin L. 
H. M., nuk rezulton:  

 
a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

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

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

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

Vendim nr. 728, datë 21.11.2019 (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 institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë për informacionin që 
kërkohet me shkresat nga nr. prot. 3948, datë 29.10.2019, deri në nr. prot. 3959, datë 
30.10.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zonjat dhe zotërinjtë rezulton se: 

 
1.V. N. (U.); 2. V. S.; 3.V. B.; 4. N. P.; 5. L. B.; 6. S. F.; 7. N. P.; 8.Y. B.; 9. E. K.; 10. F. 
S.; 11. A. Ç. dhe 12. F. K.,  

a) nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
b) nuk kanë qenë bashkëpunëtorë aktivë të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 

ligji;  
c) nuk figurojnë në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 

45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të Republikës. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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

Vendim nr. 729, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 
 
                                                             V E N D O S I 
 

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

 
a) Z. E. H., për shkak të moshës së tij, nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si datë fundore e 



zbatimit të ligjit nr. 45/2015, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 
45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

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

 
2. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

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



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

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 
 

Vendim nr. 684, datë 7.11.2019 (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 Z. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1218, datë 09.09.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si 
dhe nuk rezulton të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 685, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasen M. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1261, datë 16.09.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë 
e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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



Vendim nr. 686, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasen M. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1260, datë 16.09.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Ç. M. të ketë 
qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 687, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasen L. I. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1247, datë 13.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 688, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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



Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasin H. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1242, datë 13.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 689, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin A. Z. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1233, datë 10.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
Vendim nr. 690, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 

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



Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasen A. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1221, datë 09.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri M. K. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 691, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin H. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1185, datë 06.12.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje përpunimi nr. 1666, kategoria 2/A, e përbërë nga 228 faqe, të digjitalizuara dhe 

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

2. T´i jepet shtetasit H. 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. 692, datë 7.11.2019 (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. J. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 257, datë 02.05.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. P. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje formulare nr. 2081, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 223 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. P. 
 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2264, e përbërë në total nga 135 faqe, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. P. 

 
2. T´i jepet shtetases S. J. 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. 693, datë 7.11.2019 (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 N. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 218, datë 17.04.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. P. ka dokumente në arkivat e ish-



Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje formulare nr. 271, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 125 faqe të digjitalizuara dhe 
të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. P. 
 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1070, e përbërë në total nga 555 faqe, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. P. 
 

c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 3399, e përbërë në total nga 170 faqe, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin B. P. 

 
2. T´i jepet shtetases N. V. 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. 694, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 

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

1. Të informojë shtetasin H. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 779, datë 04.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje përpunimi nr. 4573, e përbërë nga 4 faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të 

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

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

 



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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 695, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasen L. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 134, datë 31.01.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Th. N. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12288, e përbërë në total nga 202 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Th. N. 
 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10658, e përbërë në total nga 191 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Th. N. 
 

2. T´i jepet shtetases L. N. 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. 696, datë 7.11.2019 (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 D. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 505, datë 22.06.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. S., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje formulare nr. 284, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 106 faqe të digjitalizuara dhe 
të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. S. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2272-4, e përbërë në total nga 362 faqe, të digjitalizuara dhe 
të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. S. 

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

trajtë CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 697, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasen A. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1164, datë 27.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  



 
a) Dosje formulare nr. 4747, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 63 faqe të digjitalizuara dhe 

të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. B. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 698, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin H. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 279, datë 10.05.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje nr. 17, e përbërë nga 14 faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në 
format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. S. 

 
2. T´i jepet shtetasit H. 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. 709, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin E. P. për sa kërkohet në shkresën nr. Prot. 771, datë 03.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje hetimore gjyqësore nr. 1444, viti 1950-1955, faqe nr. 70 (një fletë), e fotokopjuar, 
në arkivat e Autoritetit për subjektin R. P. 

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

fotokopje.   
 

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. 710, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 

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

1. Të informojë shtetasin R. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 937, datë 10.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. M., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 



a) Dosje formulare nr. 55, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 285 faqe të digjitalizuara dhe 
të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin D. M. 

b) Dosje hetimore nr. 8565, e përbërë në total nga 153 faqe.  
c) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 13143, e përbërë në total nga 241 faqe të digjitalizuara, të 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
 

Vendim nr. 711, datë 18.11.2019 (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 Zh. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 800, datë 10.09.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje gjyqësore nr. 310, e përbërë në total nga 1109 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

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

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  



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

 
 

Vendim nr. 712, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

 
1. Të informojë shtetasin Sh. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 485, datë 20.06.2018, 

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

a) Dosje përpunimi nr. 679, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 221 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Sh. 
Gj. 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2319, e përbërë në total nga 1361 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Sh. Gj. 

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

trajtë CD.   
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 713, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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



Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasin M. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 902, datë 03.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje hetimore nr.12593, e përbërë nga 57 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format CD, 

në arkivat e Autoritetit për subjektin M. Gj. 
b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 9577, e përbërë nga 345 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

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

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 714, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin P. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 931, datë 09.10.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje gjyqësore nr. 16, e përbërë nga 229 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format CD, 
në arkivat e Autoritetit për subjektin P. M. 

b) Dosje hetimore nr. 207, e përbërë nga 187 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format CD, 



në arkivat e Autoritetit për subjektin P. M. 
 

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 715, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin G. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 882, datë 28.09.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje gjyqësore nr. 2354, e përbërë nga 794 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format 
CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin G. Ç. 

 
b) Dosje gjyqësore nr. 9105, e përbërë nga 514 faqe, të digjitalizuara, të hedhura në format 

CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin G. Ç. 
 
2. T´i jepet shtetasit G. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.   
 

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



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
Vendim nr. 716, datë 18.11.2019 (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 F. T. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1179, datë 28.08.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. T. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

 
a) Dosje hetimore nr. 10592, e përbërë në total nga 118 faqe të digjitalizuara, të hedhura në 

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

2. T´i jepet shtetases F. T. 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. 717, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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



Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasin A. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 759, datë 27.05.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, si më poshtë: 
 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2319, e përbërë në total nga 174 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. Gj. 

 
2. T´i jepet shtetasit A. 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 
 

Vendim nr. 718, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin E.  P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1291, datë 23.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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



Vendim nr. 719, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin F. Z. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1327, datë 02.10.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri F. Z. 
M. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.  
  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 
Vendim nr. 720, datë 18.11.2019 (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 Z. I. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1266, datë 17.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

 
Vendim nr. 721, datë 18.11.2019 (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. P. X. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1185, datë 29.08.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri P. X. 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. 722, datë 18.11.2019 (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 D. M. (C.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 873, datë 
24.06.2019, 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. 723, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 

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



8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
 

1. Të informojë shtetasin F. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1328, datë 02.10.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri M. C. 
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. 724, datë 18.11.2019 (i shkurtuar) 

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

1. Të informojë shtetasin Sh. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1212, datë 09.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

  
Vendim nr. 725, datë 18.11.2019 (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. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 766, datë 28.05.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R. Gj. 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. 726, datë 18.11.2019 (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. C. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1154, datë 21.08.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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



VENDIME PËR KËRKESA STUDIMORE, MEDIATIKE 
 
 

Vendim nr. 702, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit B. B. dokumentet si më poshtë: 
 
a) Dosje formulare nr. 1817-A e shtetasit B. L., me numër total fletësh 164 (të 

digjitalizuara 191). 
  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 
Vendim nr. 703, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. Ç. dokumentet si më poshtë: 
 
a) Dosje objekti nr. 60 për klerin bektashian, viti 1958. “Historiku i klerit bektashian, 

rregullorja mbi administrimin e brendshëm; grupi i klerikëve dhe reformimi i klerit”, 
me numër total fletësh 79 (105 faqe të digjitalizuara).  

b) Dosje nr. 22, viti 1952, për klerin bektashian, fotografi të ndryshme të klerit bektashian, 
katolik dhe ortodoks. Rregullorja e administrimit të brendshëm të komunitetit 
bektashian, me numër total fletësh 42 (85 faqe të digjitalizuara).  



c) Dosje nr. 909, e Baba H. A., deklasifikuar me vendim nr. 16, 01.10.2018, me numër 
total fletësh 20 (27 faqe të digjitalizuara). 

d) Dosje nr. 5130, e Baba M. S, deklasifikuar me vendim nr. 16, 01.10.2018, me numër 
total fletësh 37 (52 faqe të digjitalizuara). 

  
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 
Vendim nr. 704, datë 7.11.2019 (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 informojë shtetasin E. D.  për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 303, datë 28.02.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin I. S. D. 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. 705, datë 7.11.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                         
 



V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E. F. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje nr. 9, Historikë mbi shkollat amerikane në Shqipëri, shkolla teknike, etj., me 
numër total fletësh 39 (të digjitalizuara 43), në të cilën gjenden dokumente për 
shtetasen O. P., 11 fletë në total. 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 730, datë 21.11.2019 (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”, ligjit nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                         

V E N D O S I 
  

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

a) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit informativ 
gjatë luftës nacionalçlirimtare", me numër total faqesh 236; 

b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të konsolidimit të 
pushtetit popullor, nëntor 1944-1948", me numër total faqesh 247; 

c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për 
shpartallimin e veprimtarisë subversive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-
1955", me numër total faqesh 211; 

d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialisto-revizioniste dhe armiqve të brendshëm 
dhe të jashtëm, 1956-1960", me numër total faqesh 270; 

e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit kundër 
zbulimeve imperialiste e revizioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", me numër 
total faqesh 270; 



f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i veprimtarisë së 
organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të brendshëm e të jashtëm 
dhe zbulimeve kapitalisto-revizioniste, 1966-1970", me numër total faqesh 205. 

g) Dosje numër 29 -  Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, 
viti 1948, me numër total faqesh 24; 

h) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1977, me numër total 
faqesh 10;    

i) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1985, me numër total 
faqesh 12;    

j) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, me numër total 
faqesh 41;    

k) Rregullore e evidencës operative të organeve të punëve të brendshme, viti 1987, me numër 
total faqesh 57;   

l) Rregullore e evidencës operative të organeve të zbulimit të ministrisë së punëve të 
brendshme, viti 1986, me numër total faqesh 47; 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 
Vendim nr. 731, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
                                                           

V E N D O S I 
1. Të vendosë në dispozicion të shtetases S. B. dokumentet si më poshtë: 
  

a) Dosje formulare nr. 284, deklasifikuar me vendim nr. 15, datë 14.09.2018, me numër total 
faqesh të digjitalizuara 106, dhe dosje hetimore nr. 2274-4, me numër total fletësh 130 (të 
digjitalizuara 155), në ngarkim shtetasit H. S.;  

b) Dosje formulare nr. 2457, deklasifikuar me vendim nr. 9, datë 06.05.2019, e shtetasit F. 
Q., me numër total fletësh 117 (të digjitalizuara 202 faqe);  

c) Dosje formulare nr. 4370, deklasifikuar me vendim nr. 9, datë 06.05.2019, e shtetasit Z. 
D., me numër total fletësh 350 (të digjitalizuara 433 faqe).  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 



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

Vendim nr. 732, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
                                                           

V E N D O S I 
  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Xh. S. dokumentet si më poshtë: 

a) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Beratit, vëllimi II, janar 1956 
– dhjetor 1975;  

b) Historiku i armës së Sigurimit të Shtetit për DPB Elbasan për periudhën deri në vitin 
1975; 

c) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Sarandës, 1941 –1970;  
d) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Korçës, 1941 – 1975;  
e) Historia e organeve të Sigurimit të Shtetit për rrethin e Vlorës, 1941 – 1970;  

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 733, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
                                                           

V E N D O S I 
 

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

a) Dosje fashikullore nr. 4147, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e 
shtetasit J. G., me numër total fletësh 60 (të digjitalizuara 71 faqe);  

 



b) Dosje fashikullore nr. 2946, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e 
shtetasit E. H., me numër total fletësh 102 (të digjitalizuara 139 faqe);  

c) Dosje fashikullore nr. 5572, deklasifikuar me vendim nr. 14, datë 09.07.2019,  e 
shtetasit M. K., me numër total fletësh 20 (të digjitalizuara 29 faqe);  

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 734, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
                                                           

V E N D O S I 
  

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

a) Dosje gjyqësore nr. 4600, në ngarkim të shtetasit D. M. G., me numër total fletësh 5 (të 
digjitalizuara 9 faqe);  

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 
Vendim nr. 735, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
                                                           

V E N D O S I 
 

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



a) Dosje hetuesie nr. 1393, në ngarkim të shtetasit R. D., me numër total fletësh 274 (të 
digjitalizuara 342 faqe);  

  
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 
Vendim nr. 736, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
                                                           

V E N D O S I 
  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Y. S. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje nr. 46 – Informacione të Drejtorisë I për 6 persona shqiptarë me mbiemrin Popa, 
të futur në ambasadën italiane në Tiranë, më 12.12.1968, si agjentë të zbulimit italian, 
deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me numër total fletësh 21 (të 
digjitalizuara 25 faqe);  

b) Dosje nr. 71 – Informacione për organizimin e shërbimit në ambasadën italiane dhe për 
disa reagime e komente të diplomatëve të vendeve kapitaliste, etj., deklasifikuar me 
vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me numër total fletësh 16 (të digjitalizuara 19 faqe);  

c) Dosje nr. 47 – Plan operativ për rrëmbimin e 6 personave që mbahen padrejtësisht nga 
ambasada italiane në Tiranë, deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019 me 
numër total fletësh 28, (të digjitalizuara 61 faqe);  

d) Dosje nr. 75 – Informacion rreth bisedave të personelit të ambasadës italiane si dhe 
plan masash për marrjen e 6 pjesëtarëve të familjes Popa, që janë strehuar në 
ambasadën italiane, deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019,  me total fletësh 
11 (të digjitalizuara 16 faqe);  

e) Dosje nr. 92 – Informacione të Drejtorisë I për komente të diplomatëve të përfaqësive 
të huaja lidhur me problemin e vëllezërve Popa, strehuar në ambasadën italiane, 
deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me numër total fletësh 38 (të 
digjitalizuara 40 faqe);  

f) Dosje nr. 559 – Informacione për personat që kanë hyrë në ambasadat e huaja në Tiranë, 
deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me total fletësh 92 (të digjitalizuara 
99 faqe);  

g) Dosje nr. 560 – Listat e refugjatëve shqiptarë që kanë hyrë në ambasadat e huaja në 
Tiranë, deklasifikuar me vendim nr. 20, datë 19.09.2019, me total fletësh 48 (të 
digjitalizuara 56 faqe);  



h) Dosje nr. 744 – Dekret i Presidiumit të Kuvendit Popullor, deklasifikuar me vendim nr. 
20, datë 19.09.2019, me total fletësh 3 (të digjitalizuara 7 faqe).  

  
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 
Vendim nr. 737, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   
                                                           

V E N D O S I 
  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. N. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje objekti për klerin bektashian; Historik për klerin bektashian, rregullore mbi 
administrimin e brendshëm; Rezolucion i grupit të klerit për reformimin e tij; Përshkrim 
mbi vrasjen e Baba Fajës, me numër total fletësh 79.  

  
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 738, datë 21.11.2019 (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 informojë shtetasen L. I. për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 1204, datë 03.09.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin H. (H.) L. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 
 

Vendim nr. 727, datë 21.11.2019 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe ligjin nr. 8480, datë 27.05.1999,  “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. Miratimin e planit të rekrutimeve të reja, shtesë për vitin 2020, të Autoritetit për Informimin 
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit; 

 
2. Plani shtesë i rekrutimeve të AIDSSH i dërgohet Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë sipas 

kërkesës së tyre dhe institucioneve përkatëse, sipas ligjit nr. 152, datë 30.05.2013 “Për 
nëpunësin civil” të ndryshuar dhe VKM-së nr. 108/2014 “Për planin vjetor të pranimit në 
shërbimin civil”. 

 
3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 
  
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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



 BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 
 
  
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 27, datë 7.11.2019 

 
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. 27, date 
7.11.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 
Deklasifikimi plotësisht i informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, që gjendet në dosjet si më 
poshtë: 
 

1. Fondi operativ, dosje formulare nr. 78, kategoria 2/A, në ngarkim të R. Z. me 208      
(dyqind e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të  dosjes është  “tepër sekret”. 

2. Fondi operativ, dosje formulare nr. 8, kategoria 2/A, në ngarkim të H. H. me 222 (dyqind 
e njëzet e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të  dosjes është “tepër sekret”. 

3. Fondi operativ, dosje kërkimi nr. 796, në ngarkim të V. C. me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

4. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Berat, dosje përpunimi nr. 708, kategoria 2/B, në  
ngarkim të R. L., me 24 (njëzet e katër) fletë. 

5. Fondi Dega e Punëve të  Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 5105, kategoria 2/B, në  
ngarkim të  E. H. me 137 (njëqind e tridhjetë  e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “sekret”. 

6. Fondi operativ, dosje formulare nr. 2779, kategoria 2/A, në ngarkim të GJ. D. me 59 
(pjesëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

7. Fondi “Të Arratisur”, fashikull nr. 2208, në ngarkim të  I. B., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

8. Fondi Dega e Punëve të  Brendshme Tiranë, dosje formulare nr. 1477, kategoria 2/A, në 
ngarkim të F. Ll., me 212 (dyqind e dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të  dosjes është 
“tepër sekret”. 

9. Fondi operativ, dosje formulare nr. 637, kategoria 2/B, në ngarkim të P. P., me 34 (tridhjetë 
e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

10. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Korçë, dosje formulare nr. 411, kategoria 2/A, në 
ngarkim të S. B., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“tepër sekret”. 



11. Fondi “Të arratisur”, dosje formulare nr. 2600, në ngarkim të  H. M., me 84 (tetëdhjetë  e 
katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

12. Fondi Drejtoria II, dosje fashikullore me materiale të personave të huaj që kanë shërbyer 
në përfaqësitë tona diplomatike, me 141 (njëqind e dyzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “tepër sekret”. 

13. Fondi Dega IV (Fondi Rezervë), fashikull me implikime nr. 18, në ngarkim të M. L., me 
13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

14. Fondi Drejtoria II, fashikull nr. 282, në ngarkim të S. K., me 144 (njëqind e dyzet e katër) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

15. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, regjistër i dosjeve penale, model 10, me 98 
(nëntëdhjetë e tetë fletë). Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

16. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 208, në ngarkim të L. Q, me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

17. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 209, në ngarkim të F. S., me 80 (tetëdhjetë) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

18. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 339, në ngarkim të F. V., me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

19. Fondi “Të arratisur”, dosje kërkimi nr. 2560, në  ngarkim të G. B., me 16 
(gjashtëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “tepër sekret”. 

20. Fondi Drejtoria II, dosje me vendime të qeverisë dhe akte të tjera normative mbi trajtimin 
e të huajve në vendin tonë, me 183 (njëqind e tetëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “sekret”. 

21. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 8953, në ngarkim të V. F., me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

22. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 726, në ngarkim të A. P., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

23. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 807, në ngarkim të G. P., me 35 (tridhjetë e pesë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

24. Fondi “Të huajt”, fashikull nr. 9077, në ngarkim të P. B., me 104 (njëqind e katër) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

25. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje formulare nr. 6548, kategoria 2/B, në 
ngarkim të N. S., me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër 
sekret”. 

26. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë, dosje formulare nr. 1326, kategoria 2/A, në 
ngarkim të V. B me 38 (tridhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

27. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje përpunimi nr. 6055, kategoria 2/A, në 
ngarkim të M. H., me 89 (tetëdhjetë e nëntë fletë). Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“sekret”. 



28. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë, dosje formulare nr. 1067, kategoria 2/A, në 
ngarkim të M. S., me 137 (njëqind e tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “sekret”. 

29. Fondi “Të arratisur”, fashikull nr. 982, në ngarkim të I. S., me 138 (njëqind e tridhjetë e 
tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

30. Fondi Kosova, dosje formulare nr. 6353, kategoria 2/A, në ngarkim të Xh. M., me 77 
(shtatëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

31. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë, dosje formulare nr. 361, kategoria 2/A, në 
ngarkim të M. N., me 108 (njëqind e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është  “tepër 
sekret”. 

32. Fondi Kosova, fashikull nr. 4882, në ngarkim të U. H., me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

33. Fondi Kosova, fashikull nr. 3216-3217, kategoria 2/B, në ngarkim të R. Q., me 110 
(njëqind e dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

34. Fondi Kosova, fashikull nr. 2400, në ngarkim të F. A., me 190 (njëqind e nëntëdhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

35. Fondi Kosova, fashikull nr. 8084, në ngarkim të I. R., me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

36. Fondi Kosova, fashikull nr. 3503, në ngarkim të A. D., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

37. Fondi Drejtoria II, fashikull nr. 4655 për të huajt që kanë kërkuar të vijnë si vizitorë, me 
464 (katërqind e gjashtëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër 
sekret”. 

38. Fondi “Të arratisur”, dosje formulare nr. 1906, në ngarkim të R. T., me 48 (dyzet e tetë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

39. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Korçë, dosje formulare nr. 411, kategoria 2/A, në  
ngarkim të S. B., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është  
“tepër sekret”. 

40. Fondi operativ, dosje formulare nr. 637, kategoria 2/B, në ngarkim të P. P, me 34 (tridhjetë 
e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. 

41. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1955, dega 1, dosja nr. 166/3, 
me titull “Raport mbi hebrenjtë që ndodhen në Shqipëri, përgatitjen e pasaportave rreth 
tyre, gjendjen, aktivitetin, ardhjen e ministrit të jashtëm hebre, etj. Në dosje gjenden edhe 
fotografi. Ruhet vetëm origjinal. Shtuar më 30.12.2013”, me 24 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”. 

42. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1960, dega 1, dosja nr. 270/2, 
me titull “Relacion mbi hebrenjtë që ndodhen në vendin tonë, 19.8.1960”, me 6 fletë, niveli 
i klasifikimit “tepër sekret”. 



43. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1961, dega 1, dosja nr. 297/2, 
me titull “Relacion mbi kontigjentet izraelite në Shqipëri”, me 4 fletë, niveli i klasifikimit 
“tepër sekret”. 

44. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të  Shtetit, viti 1990, dega 8, dosari nr. 774, 
me titull “Kërkesa për riatdhesime në Izrael”, gjithsej 24 dosje me nr.1006-1027, dosja 
nr.1112/1 dhe dosja nr. 961, me 480 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. 

45. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1958, dega 1, dosja nr. 218, 
“Relacione mbi riatdhesimin dhe bashkëbisedimin e bërë me të riatdhesuarin nga 
Jugosllavia, Z. R., ardhur nga Jugosllavia në 1958”, me 13 fletë , niveli i klasifikimit “tepër 
sekret”. 

46. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1967, dega 1, dosje nr. 412/1, 
“Relacion dërguar nga Degët e Punëve të Brendshme mbi gjendjen dhe veprimtarinë e 
kulakëve”, me 137 fletë, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 

47. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1954, dosje nr. 65, “Relacion 
mbi gjendjen e elementit kulak pa triskë fronti, statistikat për të gjithë vendin”, me 4 fletë, 
niveli i klasifikimit “sekret”. 

48. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1967, dega 1, dosje nr. 412, 
“Relacion dërguar nga Degët e Punëve të Brendshme të rretheve mbi gjendjen dhe 
veprimtarinë e kulakëve, kërkuar nga Dega 1 me radiogramin nr. 382, datë 12.06.1967”, 
me 109 fletë, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 

49. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1967, dega 1, dosje nr. 413, 
“Relacion mbi familjet e kulakëve, të emigruarve, të arratisurve dhe spiunëve të arrestuar, 
kërkuar nga Dega 1 me udhëzimin nr. 2052, datë 16.11.1967”, me 93 fletë, niveli i 
klasifikimit “tepër sekret”. 

50. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1967, dega 1, dosja nr. 413/1, 
“Relacion mbi familjet e kulakëve, të emigruarve, të arratisurve dhe spiunëve të arrestuar, 
kërkuar nga Dega 1 me udhëzimin nr. 2052, datë 16.11.1967”, me 117 fletë, niveli i 
klasifikimit “tepër sekret”. 

51. Dosje formulare nr. 1817, në ngarkim të B. L., në total me 164 fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “tepër sekret”. 

52. Dosje formulare nr. 870, në ngarkim të E. K., në total me 158 fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “tepër sekret”. 

53. Dosje formulare nr. 299, në ngarkim të I. B., në total me 22 fletë. Niveli i klasifikimit të  
dosjes është  “sekret”. Dosja është në format mikrofilm. 

54. Dosje formulare nr. 155, në ngarkim të H. H., në total me 264 fletë. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është  “tepër sekret”. Dosja është në format mikrofilm. 

55. Fashikull nr. 688, në ngarkim të Z. R., në total me 122 fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “tepër sekret”. 

56. Dosje personale dhe pune nr. 1538, në ngarkim të S. SH., pseudonimi “Shkëndia”, 
kategoria “rezident”, Dega e Punëve të Brendshme Pukë. Dosja personale ka 27 (njëzet e 



shtatë) fletë dhe dosja e punës ka 23 (njëzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është  
“tepër sekret”. 

57. Dosje personale dhe pune nr. 1160, në ngarkim të F. K., pseudonimi “Elefanti”, kategoria 
“inf”, Dega e Punëve të  Brendshme Pukë. Dosja personale ka 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë  
dhe dosja e punës ka 37 (tridhjetë  e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është  “tepër 
sekret”. 

58. Fondi “Të arratisur”, dosje personale dhe pune nr. 752, në ngarkim të H. M., në total me 
180 (njëqind e tetëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

59. Dosje personale dhe pune nr. 8505, në ngarkim të E. F., në total me 52 (pesëdhjetë e dy) 
fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

60. Fondi Dega IV, dosje pune nr. 21134, në ngarkim të M. L., me 24 (njëzet e katër) fletë. 
Niveli i klasifikimit “sekret”. 

61. Fondi Dega e Punëve të  Brendshme Gjirokastër, dosje personale nr. 4338, në ngarkim të 
L. I., me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “sekret”. 

62. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1991, vizat, dosari nr. 208, dosja 
nr. 234, me 17 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. 

63. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, viti 1991, vizat, dosari nr. 208, dosja 
nr. 235, me 141 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. 

64. Regjistër përpunimi nr. 2, Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër, Niveli i 
klasifikimit është “sekret”. 

65. Kartelë model 2, me nr. 21134, në ngarkim të M. A. L., me 1 (një) fletë. 
66. Kartelë model 2, me nr. 739/19 616, në ngarkim të A. R. B., me 1 (një) fletë. 
67. Kartelë model 2, me nr. 2959, në ngarkim të A. R. Z., me 1 (një) fletë. 
68. Kartelë model 2, me nr. 5103, në ngarkim të A. P. H., me 1 (një) fletë. 
69. Kartelë model 1, nr. 1863, në ngarkim të A. M. V., me 1 (një) fletë. 

 
Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin e pjesshëm të informacionit të klasifikuar “sekret 
shtetëror”, që gjendet në dosjet si më poshtë: 
 
 

1. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të bashkëpunëtorëve, Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Korçë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 1271, në 
ngarkim të S. Q. B., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

2. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 57, Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Tropojë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 1103, 
në ngarkim të P. B. P., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

3. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, Fondi Dega IV, konkretisht 
informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 1081, në ngarkim të M. A. L., 1 (një) 
fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 



4. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 8, Fondi Dega IV, konkretisht 
informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 191, në ngarkim të M. A. L., 1 (një) 
fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

5. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit model 2, Fondi Dega IV, konkretisht 
informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 13340, në ngarkim të M. A. L., 1 (një) 
fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

6. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës 1-4050, Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Tiranë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 2887, 
në ngarkim të M. A. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

7. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1/1, Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Tiranë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 6160, 
në ngarkim të M. A. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

8. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit model 2, Fondi Dega e Punëve të  Brendshme 
Tiranë, konkretisht informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 12502, në ngarkim 
të M. A. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

9. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 2, model 2, konkretisht 
informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 12502, Fondi Dega e Punëve të  
Brendshme Tiranë, në ngarkim të M. A. L., 1 (një ) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

10. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, konkretisht informacioni 
që i përket rreshtit me numrin rendor 4446, Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier, në 
ngarkim të M. A. L., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

11. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës, konkretisht informacioni që i 
përket rreshtit me numrin rendor 1622, Fondi Dega e Punëve të  Brendshme Gjirokastër, 
në ngarkim të L. A. I., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

12. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit model 2, nr. 1, konkretisht informacioni që i 
përket rreshtit me numrin rendor 4338, Fondi Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër, në 
ngarkim të L. A. I., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

13. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës, konkretisht informacioni që i 
përket rreshtit me numrin rendor 15012, Fondi Dega IV, në ngarkim të L. A. I., 1 (një) 
fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

14. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1/1, konkretisht informacioni 
që i përket rreshtit me numrin rendor 150127391, Fondi Dega e Punëve të Brendshme 
Tiranë, në ngarkim të A. R. B., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

15. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës model 2, konkretisht 
informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 19616, Fondi Dega IV, në ngarkim të 
A. R. B., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

16. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës, konkretisht informacioni që i 
përket rreshtit me numrin rendor 678, Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tepelenë, në 
ngarkim të A. N. D., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 



17. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, konkretisht informacioni 
që i përket rreshtit me numrin rendor 2773, në ngarkim të E. I. M., 1 (një) fletë. Niveli i 
klasifikimit “sekret”. 

18. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, grupi II, konkretisht 
informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 2959, Fondi Dega e Punëve të  
Brendshme Berat, në ngarkim të A. R. Z., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

19. Deklasifikimi i pjesshëm i fletës së regjistrit të agjenturës nr. 1, grupi II, konkretisht 
informacioni që i përket rreshtit me numrin rendor 5418, Fondi Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan, në ngarkim të A. P. H., 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

 
KRYETARE E KDZH-së 
Gentiana Sula 
 
 
 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 28, datë 8.11.2019 

 
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. 28, datë 
8.11.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Deklasifikim i plotë të kartelës model 2, në ngarkim të shtetasit Sh. H.  
2. Deklasifikim i plotë i kartelës model 2, nr. 10245, në ngarkim të shtetasit K. R. 
3. Deklasifikim i plotë i kartelës model 2, nr. 3030, sekret A. R. P, në ngarkim të shtetasit A. 

L. 
4. Deklasifikim i plotë i kartelës model 2, nr. 13379, në ngarkim të shtetasit I. O.  
5. Deklasifikim i plotë i kartelës model 2, nr. 6203, në ngarkim të shtetasit H. R.  
6. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 101, datë 04.09.2019, me lëndën “Informacion mbi 

dorëzimin e dokumenteve të fotokopjuara në përmbushje të përgjigjeve të praktikave të 
ndryshme nga sektori i përpunimit”, drejtuar Kryetares dhe Anëtarëve të Autoritetit, 
Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

7. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 1154/3, datë 28.02.2019, me lëndën “Kthim 
përgjigje shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për 
shtetasin B. V.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

8. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 144, datë 12.11.2018, me lëndën “Kthim përgjigje 
shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin 
G. Gj.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 



9. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 52, datë 03.09.2019, me lëndën “Kthim përgjigje 
shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për R. H. Ç.”, 
drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

10. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 13, datë 15.02.2019, me lëndën “Kthim përgjigje 
shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin 
K. R.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

11. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 14, datë 28.02.2019, me lëndën “Kthim përgjigje 
shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor të kërkuar 
nga Shoqata Antikomuniste e të Përndjekurve Politikë, dega Pogradec”, drejtuar Drejtorisë 
së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

12. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 122, datë 12.10.2018, me lëndën “Kthim përgjigje 
shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin 
G. S.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm. 

13. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 36, datë 23.07.2018, me lëndën “Kthim përgjigje 
shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për I. O.”, 
drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

14. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 29, datë 12.04.2019, me lëndën “Kthim përgjigje 
shkresës mbi identifikimin, mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor për shtetasin 
N. A.”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni Sekretarit të Përgjithshëm.  

15. Deklasifikim i plotë i shkresës nr. prot. 45, datë 24.05.2019, me lëndën “Informacion mbi 
dorëzimin e dokumenteve të fotokopjuara në përmbushje të përgjigjeve të praktikave të 
ndryshme nga sektori i përpunimit”, drejtuar Drejtorisë së Informacionit, për dijeni 
Sekretarit të Përgjithshëm. 

16. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës Mat.  
17. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës, Dega e Punëve të Brendshme Gramsh.  
18. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës Krujë.  
19. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës Berat.  
20. Deklasifikim i pjesshëm i regjistrit të agjenturës Lushnjë.  

 
KRYETARE E KDZH-së 
Gentiana Sula 
 
 
 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 29, datë, 8.11. 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. 29, datë 
8.11.2019, si më poshtë:   
  



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

1. Regjistër model 1 i përpunimeve, nr. 14, datë 03.03.1987. Regjistri ka 154 (njëqind e 
pesëdhjetë e katër) fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  

2. Regjistër model 17 internim-dëbimet, nr. 25, dt. 03.03.1987. Regjistri ka 198 (njëqind e 
nëntëdhjetë e tetë) fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  

3. Dosje personale dhe pune nr. 628, me 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) fletë, kategoria 
“agjent”, pseudonimi “Gramozi”, në ngarkim të shtetasit A. Q., niveli i klasifikimit të 
dosjes “tepër sekret”.  

4. Dosje personale dhe pune nr. 7032, me 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë, kategoria “agjent”, 
pseudonimi “Gurra”, në ngarkim të shtetasit T. Q., niveli i klasifikimit të dosjes “tepër 
sekret”.  

5. Dosje personale dhe pune nr. 4557, me 427 (katërqind e njëzet e shtatë) fletë, kategoria 
“agjent”, pseudonimi “Numeratori”, në ngarkim të shtetasit M. B., niveli i klasifikimit të 
dosjes “tepër sekret”.  

 
 
KRYETARE E KDZH-së 
Gentiana Sula 
 
 


