
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 
ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 385, datë 12.06.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, në nenin 5, pika 6 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 korrigjojë vendimin nr. 341, datë 24.05.2019, lidhur me procesin e verifikimit të cilësive 
etike, morale dhe profesionale të shtetasit M. H., duke saktësuar dhe ndryshuar pikën 1, 
germa “a” të këtij vendimi, si më poshtë: 
 

a. Nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente të                      

ish-Sigurimit të Shtetit për shtetasin M. H., sipas nenit 29, pika 2, germa “c”, të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 
2. Të informojë Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit dhe vetë kërkuesin M. H. mbi 

rezultatin e verifikimit, për shqyrtimin dhe trajtimin e thelluar të kërkesës ankimore nr. prot. 
792, datë 05.06.2019, të paraqitur nga shtetasi M. H., sipas objektit të kërkesës. 
 

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

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 386, datë 12.06.2019 (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”,  

 



V E N D O S I: 

 
1. Të informojë Kuvendin e Shqipërisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 

2148/1, datë 17.05.2019, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit të 
cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar në Këshillin e Statistikave 
në Institutin e Statistikave, ku rezulton se: 
 

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

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 387, datë 12.06.2019 (i shkurtuar) 

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

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 

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

Enteve Publike”, ligjin nr. 97/2016 “Për organizimin dhe funksionimin e Prokurorisë në 

Republikën e Shqipërisë”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë Këshillin e Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me shkresën 

nr. prot. 423, datë 16.05.2019, “Kërkesë për informacion” për verifikimin e pastërtisë së 

figurës përpara emërimit të kandidatit për Prokuror të Republikës së Shqipërisë, se: 

 

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

dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2 të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

 



3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 421, datë 25.06.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. prot. 2/1128-1, datë 17.08.2018, se për zotin S. R. S:  

 

a. Nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë dokumente në emër të tij 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 Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit. 

  

3. Ky vendim është i ankimueshëm pranë Autoritetit, brenda afatit 30 ditor nga marrja dijeni, 

në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi 

 

 

 

 

 

 



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

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 
 

Vendim nr. 398, datë 17.06.2019 (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. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 583, datë 24.04.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 399, datë 17.06.2019 (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. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 641, datë 09.05.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 400, datë 17.06.2019 (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. Ll. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 605, datë 30.04.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 401, datë 17.06.2019 (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. D. (përfaqësues me prokurë), për sa kërkohet në shkresën me nr. 
prot. 556, datë 19.04.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë 
të dhëna që A. Ll. 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. 402, datë 17.06.2019 (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. D., përfaqësues me prokurë, për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 
569, datë 23.04.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të 
dhëna që N. P. Ll. 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. 403, datë 17.06.2019 (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. D., përfaqësues me prokurë, për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 
570, datë 23.04.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të 
dhëna që P. N. Ll. 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. 404, datë 17.06.2019 (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. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 524, datë 11.04.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri D. H. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 405, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin K. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 572, datë 23.04.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr. 406, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin L. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 635, datë 08.05.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 407, datë 17.06.2019 (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. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 628, datë 06.05.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Xh. D. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr. 408, datë 17.06.2019 (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. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 627, datë 06.05.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Q. D. 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 409, datë 17.06.2019 (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. Sh. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 622, datë 06.05.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr. 410, datë 17.06.2019 (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. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 558, datë 19.04.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri D. V. 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. 411, datë 17.06.2019 (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. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 604, datë 30.04.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

 



Vendim nr. 412, datë 17.06.2019 (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. C. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 581, datë 23.04.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 413, datë 17.06.2019 (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. C. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 603, datë 30.04.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

 

 



Vendim nr. 414, datë 25.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin V. C. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1028, datë 26.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për V. C. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 12433, e përbërë në total nga 95 (nëntëdhjetë e pesë) faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin V. C. 

b. Dosje formulare përpunimi me nr. 2392, kategoria 2B, e përbërë në total nga 101 (njëqind 
e një) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin V. C. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 415, datë 25.06.2019 (i shkurtuar) 

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

 



V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 152, datë 13.03.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Sh. R. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 11617, e përbërë në total nga 167 (njëqind e gjashtëdhjetë e 
shtatë) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin Sh. R. 

b. Dosje formulare nr. 4359, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 570 (pesëqind e 
shtatëdhjetë) faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit 
për subjektin Sh. R. 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 416, datë 25.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin F. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 127, datë 05.03.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. Gj. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 



a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2235, e përbërë në total nga 180 (njëqind e tetëdhjetë) 
faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin D. Gj. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 417, datë 25.06.2019 (i shkurtuar) 

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

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin L. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 282, datë 14.05.2018, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

   

Vendim nr. 418, datë 25.06.2019 (i shkurtuar) 

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



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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin B. Z. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1037, datë 31.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. H. Z. ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 
a. Dosje formulare nr. 2100, e përbërë në total nga 71 (shtatëdhjetë e një) faqe, të 

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

b. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1556, e përbërë në total nga 105 (njëqind e pesë) faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin D. H. 
H. 

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

trajtë CD. 
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 419, datë 25.06.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 
 
 



V E N D O S I: 
 

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

a. Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2321-A, e përbërë nga 311 (treqind e njëmbëdhjetë) faqe; 
b. Dosje kërkimi për zbulim autori nr. 2388 (DZA), e përbërë nga 179 (njëqind e shtatëdhjetë 

e nëntë) faqe. Të gjitha të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e 
Autoritetit për subjektin D. G. 
 

1. T´i jepet shtetasit M. Gj. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja hetimore-gjyqësore 
nr. 10478-A. 
 

2. Të informojë shtetasin M. Gj. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë, ka pengesë ligjore. 
 

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. 420, datë 25.06.2019 (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. Lënien në fuqi të vendimit nr. 77, datë 24.04.2018, të marrë nga Autoriteti, mbi bazën e 

kërkesës së paraqitur nga institucioni i MEPJ, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të shtetasit A. A., si dhe të vendimit nr. 230, datë 27.07.2018 të 



Autoritetit, lidhur me ekzistencën e informacioneve në dokumente të ish–Sigurimit të 

Shtetit. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet z. A. A. dhe institucionit të MEPJ-së. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 
 

 

Vendim nr. 389, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit Gj. B. dokumentet si më poshtë: 
 

 F4. Dosje nr. 3, Mbi gjendjen e të huajve në Durrës;  

 F4. Dosje nr. 29, Relacion mbi gjendjen në Kosovë para dhe mbas revolucionit të 
Byrosë mbi tradhtinë e Titos;  

 F4. Dosje nr. 4, Lista emërore e partizanëve të plagosur e të sëmurë kthyer nga Italia 
ku ishin dërguar për mjekime;  

 F4. Dosje nr. 1, Udhëzim dërguar seksioneve të mbrojtjes së popullit mbi masat që 
duhen marrë për ardhjen në Shqipëri të misioneve anglo-amerikane; 

 F4. Dosje nr. 10, Qarkore udhëzuese dërguar seksioneve të Sigurimit mbi marrjen e 
masave për çarmatimin dhe dorëzimin e armëve që ka popullata; 

 F4. Dosje nr. 11, Udhëzim dërguar seksionit të Sigurimit Shkodër mbi elementet në 
fshat e diversantët në rrethin e Pukës; 

 F4. Dosje nr. 12, Udhëzim seksioneve të Sigurimit mbi hetimin dhe arrestimin e 
personave jugosllavë, lista; 

 F4. Dosje nr. 15, Raport mbi aktivitetin armiqësor dhe punën e organeve të Sigurimit 
për zbulimin e kësaj veprimtarie gjatë viteve 1946-1947, etj; 

 F4. Dosje nr. 18, Qarkore e përbashkët e Drejtorisë së Sigurimit dhe Prokurorisë së 
Përgjithshme mbi marrëdhëniet e korrespodencat e tyre në qarqe e rrethe; 

 F4. Dosje nr. 24, Relacion rreth situatës aktuale në vendin tonë pas tradhtisë së 
revizionistëve jugosllavë; 

 F4. Dosje nr. 26, Relacione mbi qarkullimin dhe bazat e strehimit të bandave në Krujë, 
Lezhë, Mirditë, Burrel, Pukë, Tropojë, etj; 

 F4. Dosje nr. 27, Qarkore dërguar seksioneve të Sigurimit në rrethe mbi evidencën e 
bashkëpunëtorëve, listën dhe ndryshimet, etj; 

 F4. Dosje nr. 28, Udhëzim dërguar seksionit të Sigurimit Berat mbi organizimin e 
aparatit ndihmës për zbulimin e veprimtarisë armiqësore; 



 F4. Dosje nr. 30, Relacion i përgatitur nga Nesti Kerenxhi drejtuar shokut Enver Hoxha 
mbas Pleniumit XI në 1948, etj; 

 F4. Dosje nr. 31, Relacion mbi disa gabime në punën operative agjenturale të organeve 
të Sigurimit, etj; 

 F4. Dosje nr. 32, Njoftim mbi provokacionet nga jugosllavët në kufirin tonë gjatë 
periudhës korrik-dhjetor 1948; 

 F4. Dosje nr. 34, Buletinë ekonomikë mbi dëmtimet, mungesat në sektorin e industrisë, 
bujqësisë, ndërtimit, etj; 

 F4. Dosje nr. 35, Buletinë të Drejtorisë së Sigurimit mbi komentet dhe parrullat e 
elementit armik rreth situatës në vendin tonë para e pas pleniumit VIII dhe tradhtisë së 
jugosllavëve; 

 F4. Dosje nr. 36, Buletinë ekonomikë mbi dëmtimet dhe sabotimet në sektorin 
ekonomik shtetëror në të gjithë republikën; 

 F4. Dosje nr. 40, Udhëzime dërguar seksioneve të Degëve të P. Brendeshme të rretheve 
mbi të metat në punën me agjenturën dhe mbi ndjekjen e objekteve të përpunimit, etj; 

 F4. Dosje nr. 41, Urdhër shkresë radiogramë mbi dislokim forcash për bandat e 
armatosura; 

 F4. Dosje nr. 42, Mbi dënimin e disa b.p tradhtarë nga Gjykata Speciale; 

 F4. Dosje nr. 43, Shënime dërguar Degës P. Br. Korçë mbi të cilën kërkohen të dhëna 
mbi ushtarët monarko fashistë, të vrarë e të kapur më 2 gusht 1949; 

 F4. Dosje nr. 44, Relacion Ministrit P. Brendshme mbi nevojën e përcaktimit të 
rregullave në punën e organeve të Sigurimit me organet e tjera; 

 F4. Dosje nr. 45, Instruksion mbi rregullat e veprimit teknik gjatë arrestimit dhe 
hetuesisë të elementëve armiq; 

 F4. Dosje nr. 46, Urdhër mbi rregullin e ekzekutimeve të dënimeve me vdekje që japin 
Gjykatat Popullore sipas ligjit; 

 F4. Dosje nr. 48, Organizata Fronti i Rezistencës Shqiptare dhe veprimtaria e grupit 
special në rolin e saj për asgjësim kriminelësh; 

 F4. Dosje nr. 48, Organizata Fronti i Rezistencës Shqiptare dhe veprimtaria e grupit 
special në rolin e saj për asgjësim kriminelësh; 

 F4. Dosje nr. 48.1, Promemorie e miratuar nga ministri i P. Brendshme, dt. 31.3.1950, 
rreth gjykimit të pesë grupeve spiunësh e diversantësh, etj; 

 F4. Dosje nr. 48.2, Relacion datë 25.11.1950 i Ministrisë së P. Brendshme drejtuar 
shokut Enver Hoxha, me propozime për marrje masash në rrethin e Korçës, etj; 

 F4. Dosje nr. 5, Korrespondencë mbi problemet e kriminelëve të luftës me komisionin 
e hetimeve për krimet dhe procesverbale; 

 F4. Dosje nr. 50, Urdhër i Zëvendësministrit të Punëve të Brendshme dërguar degëve 
të punëve të brendshme mbi verifikimin e të kaluarës, etj; 



 F4. Dosje nr. 50, Urdhër i Zëvendësministrit të Punëve të Brendshme dërguar degëve 
të punëve të brendshme mbi verifikimin e së kaluarës, etj; 

 F4. Dosje nr. 53, Udhëzim dërguar degëve të P. Brendshme mbi procedurën e Sigurimit 
për të riatdhesuarit; 

 F4. Dosje nr. 55, Mbi të dhënat që duhet të grumbullojë agjentura jashtë shtetit në 
drejtim të zbulimit të ushtrisë, etj; 

 F4. Dosje nr. 6, Raport mbi punën e seksionit II të mbrojtjes së popullit, dhjetor 1944 
- mars 1946, statistika të të arrestuarve; 

 F4. Dosje nr. 7, Raport informativ mbi gjendjen ekonomike në të gjithë Shqiperinë, 
zbatimi i reformës agrare, etj; 

 F4. Dosje nr. 8, Raport periodik mbi aktivitetin e rretheve dhe grupeve kundërshtare të 
elementit armik dhe puna e organeve të Sigurimit për goditjen e tyre; 

 F4. Dosje nr. 17, Qarkore e Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit dërguar drejtorive të p. 
brendshme në rrethe mbi masat operative për kontrollin e personelit të U.n.r.r-a.-s dhe 
shoqëruesve të tyre; 
 

2. Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 390, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të Institutit të ish-të Përndjekurve Politikë (IIPP), në bashkëpunim 
me International Commission for Missing Persons (ICMP) dokumentet si më poshtë: 
 

a) F. 13, Viti 1977, Fashikulli 81, 30 fletë; F. 13, Viti 1977, Fashikulli 82, 10 fletë. 
b) F. 13, Viti 1975, Fashikulli 84, 30 fletë; F. 13, Viti 1977, Fashikulli 85, 11 fletë. 
c) F. 13, Viti 1977, Fashikulli 86, 10 fletë; F. 13, Viti 1975, Fashikulli 87, 27 fletë. 



d) F. 13, Viti 1977, Fashikulli 88, 11 fletë; F. 13, Viti 1975, Fashikulli 89, 6 fletë. 
e) F. 13, Viti 1975, Fashikulli 90, 8 fletë; F. 13, Viti 1975, Fashikulli 91, 16 fletë. 
f) F. 13, Viti 1976, Fashikulli 92, 14 fletë; F. 13, Viti 1979, Fashikulli 93, 10 fletë. 

 
2. Dokumentet vihen në dispozicion në formë fotokopje.  

 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 391, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 

27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetases I. Gj. dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente të krijuara nga ish-Sigurimi i Shtetit në ngarkim të shtetases M. K.;  
b) Dokumente të krijuara nga ish-Sigurimi i Shtetit në ngarkim të shtetases S. K.; 
c) Dokumente të krijuara nga ish-Sigurimi i Shtetit në ngarkim të shtetasit E. Gj.: 
d) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, me 87 fletë në total (të digjitalizuara 147 faqe); 
e) Dosje formulare nr. 6095-A, me 145 fletë në total (të digjitalizuara 186 faqe); 
f) Fashikull personal nr. 6095-A/1, me 8 fletë në total (të digjitalizuara 15 faqe);  
g) Dosje e shtetases V. Sh., nr. 5273/2-A, 78 fletë në total;  
h) Dosje e shtetases R. M., nr. 388/2-B, 59 fletë në total;  
i) Dosje e shtetases G. S., nr. 7261/2-A, 100 fletë në total; 

j) Dokumente në ngarkim të klerit reaksionar, nr. 9, vol. 1;  
 

2. Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 392, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit J. R. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje gjyqësore nr. 12561-A, në ngarkim të S. S., S. P., T. N., L. B., H. B., K. Gj., etj, në 

total 144 fletë (266 faqe të digjitalizuara).  

 

2. Dokumenti vihet në dispozicion në formë CD.  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 393, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit S. P. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Fashikull, dosje formulare nr. 0553 e N. J. G., 108 fletë, 132 faqe të digjitalizuara;  

b) Dosje gjyqësore nr. 6427 e Z. T. H. (P) për N. G., 62 fletë, 96 faqe të digjitalizuara;  

c) Dosje formulare nr. 8 e N. B., 42 fletë, 53 faqe të digjitalizuara; 

d) Dosje e hetuesisë nr. 8-A, procesverbale hetimore të të pandehurve N. B., T. X., R. Sh., 73 

fletë, 86 faqe të digjitalizuara. 

 

2. Dokumenti vihet në dispozicion në formë CD.  



 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 394, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit V. B. dokumentet si më poshtë: 
 
a) F. 14 APL, V. 1944, D. 72, FL. 128 

b) F. 492, V. 1948, D. 3, FL. 1-3 

c) F. 492, V. 1947, D. 11, FL. 1-11 

d) F. 492, V. 1946, D. 15, FL. 1 

e) F. 492, V. 1946, D. 13, FL. 1-6 

f) F. 492, V. 1946, D. 12, FL. 1-5 

 

2. Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD dhe fotokopje.  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 395, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 



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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit N. A. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje gjyqësore nr. 291 e M. K., T. K. e 12 të tjerë, 384 faqe të digjitalizuara;  

b) Dosje formulare nr. 176, e shtetasit Th. M, 132 fl., 177 faqe të digjitalizuara;  

c) Dosje formulare nr.1166, e shtetasit A. D., 221 fl., 285 faqe të digjitalizuara;  

d) Dosje gjyqësore nr. 304 e M. D., C. D., G. Z., H. K., S. Sh., Z. T., Sh. S., N. C., 429 fl., 

577 fq. të digjitalizuara;  

e) Dosje gjyqësore nr. 499 e F.Q e 7 të tjerë, 91 fl., 133 faqe të digjitalizuara;  

f) Dosje përpunimi nr. 2927 e G.P, 137 fl., 188 faqe të digjitalizuara. 

 

2. Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD. 
  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 396, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

 
V E N D O S I 

 
1. Të vërë në dispozicion të shtetasit K. G. dokumentet si më poshtë: 

 
a) Dosje formulare nr. 1864, në ngarkim të shtetasit A. K., 20 fletë total, vënë në dispozicion 

8 fletë;  



b) Dosje formulare nr. 5, në ngarkim të shtetasit Gj. S., 116 fletë në total, vënë në dispozicion 
8 fletë;  

c) Dosje formulare nr. 4783/A, në ngarkim të shtetasit Th. P., 175 fletë në total, vënë në 
dispozicion 10 fletë;  

d) Dosje formulare nr. 5130/A, në ngarkim të shtetasit Baba M. S., 37 fletë në total, vënë në 
dispozicion 8 fletë;  

e) Dosje gjyqësore nr. 1513, në ngarkim të shtetasit V. Xh., 121 fletë në total, vënë në 
dispozicion 8 fletë;  

f) Dosje formulare nr. 304, në ngarkim të shtetasit M. A., 47 fletë në total, vënë në dispozicion 
10 fletë;  

g) Dosje gjyqësore nr. 4180, në ngarkim të shtetasit I. B., vënë në dispozicion 8 fletë;  
 

2. Dokumenti vihet në dispozicion në formë CD.  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

  

Vendim nr. 397, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit Ç. H. dokumentet si më poshtë: 
 

 F4. Dosje nr. 3, Mbi gjendjen e të huajve në Durrës; 

 F4. Dosje nr. 9, Qarkore dërguar seksioneve të Sigurimit të Shtetit në rrethe mbi 

organizimin e punës në organe, përmirësimin e gjendjes, relacion mbi kuadrot; 

 F4. Dosje nr. 20, Buletinë informativë mbi mungesat, shkurtimet në sektorin ekonomik, 

hekurudha Durrës-Peqin, kantieri i Maliqit; 

 F4. Dosje nr. 22, Promemorie mbi akt-akuzat e grupeve dhe personave armiq, arrestuar 

nga organet e Sigurimit shtetit për veprimtari armiqësore; 



 F4. Dosje nr. 29, Relacion mbi gjendjen në Kosovë para dhe mbas revolucionit të 

Inform Byrosë mbi tradhtinë e Titos; 

 F4. Dosje nr. 33, Korrespondencë me Prokurorinë e Përgjithshme mbi arratisjen në 

Jugosllavi të N. Dh.; 

 F4. Dosje nr. 39, Udhëzim i drejtorisë së Sigurimit dërguar degëve të punëve të 

brendshme mbi organizimin për zbulimin e bazave të diversantëve. Telegram K. H.; 

 F4. Dosje nr. 4, Lista emërore e partizanëve të plagosur e të sëmurë kthyer nga Italia ku 

ishin dërguar për mjekime; 

 F4. Dosje nr. 1, Udhëzim dërguar seksioneve të mbrojtjes së popullit mbi masat që 

duhen marrë për ardhjen në Shqipëri të misioneve anglo-amerikane; 

 F4. Dosje nr. 10, Qarkore udhëzuese dërguar seksioneve të Sigurimit mbi marrjen e 

masave për çarmatimin dhe dorëzimin e armëve që ka popullata; 

 F4. Dosje nr. 11, Udhëzim dërguar seksionit të Sigurimit Shkodër mbi elementet në 

fshat e diversantët në rrethin e Pukës; 

 F4. Dosje nr. 12, Udhëzim seksioneve të Sigurimit mbi hetimin dhe arrestimin e 

personave jugosllave, lista; 

 F4. Dosje nr. 15, Raport mbi aktivitetin armiqësor dhe punën e organeve të Sigurimit 

për zbulimin e kësaj veprimtarie gjatë viteve 1946-1947, etj; 

 F4. Dosje nr. 18, Qarkore e përbashkët e Drejtorisë së Sigurimit dhe prokurorisë 

përgjithshme mbi marrëdhëniet e korrespodencat e tyre në qarqe e rrethe; 

 F4. Dosje nr. 23, Promemoria dhe lutja e V. K. drejtuar shokut Enver Hoxha në 1948 

dhe 1951 për fajet dhe gabimet, etj; 

 F4. Dosje nr. 24, Relacion rreth situatës aktuale në vendin tonë pas tradhtisë së 

revizionistëve jugosllavë; 

 F4. Dosje nr. 26, Relacione mbi qarkullimin dhe bazat e strehimit të bandave në Krujë, 

Lezhë, Mirditë, Burrel, Pukë, Tropojë, etj; 

 F4. Dosje nr. 27, Qarkore dërguar seksioneve të Sigurimit në rrethe mbi evidencën e 

bashkëpunëtorëve, listën dhe ndryshimet, etj; 

 F4. Dosje nr. 28, Udhëzim dërguar seksionit të Sigurimit Berat mbi organizimin e 

aparatit ndihmës për zbulimin e veprimtarisë armiqësore; 

 F4. Dosje nr. 30, Relacion i përgatitur nga N. K. drejtuar shokut Enver Hoxha mbas 

Pleniumit XI në 1948, etj; 

 F4. Dosje nr. 31, Relacion mbi disa gabime në punën operative agjenturale të organeve 

të Sigurimit, etj; 

 F4. Dosje nr. 32, Njoftim mbi provokacionet nga jugosllavët në kufirin tonë gjatë 

periudhës korrik-dhjetor 1948; 



 F4. Dosje nr. 34, Buletinë ekonomikë mbi dëmtimet, mungesat në sektorin e industrisë, 

bujqësisë, ndërtimit, etj; 

 F4. Dosje nr. 35, Buletinë të Drejtorisë së Sigurimit mbi komentet dhe parullat e 

elementit armik rreth situatës në vendin tonë para e pas pleniumit VIII dhe tradhtisë së 

jugosllavëve; 

 F4. Dosje nr. 36, Buletinë ekonomikë mbi dëmtimet dhe sabotimet në sektorin 

ekonomik shtetëror në të gjithë republikën; 

 F4. Dosje nr. 37, Dosje me dokumente e korrespondencë zyrtare e personale mbi K. 

H.;  

 F4. Dosje nr. 38, Relacion mbi aktivitetin armiqësor të elementit kundërshtar dhe 

grupet në rrethet e republikës; 

 F4. Dosje nr. 40, Udhëzime dërguar seksioneve të Degeve të P. Brendshme të rretheve 

mbi të metat në punën me agjenturën dhe mbi ndjekjen e objekteve të përpunimit, etj; 

 F4. Dosje nr. 41, Urdhër shkresë radiogramë mbi dislokim forcash për bandat e 

armatosura; 

 F4. Dosje nr. 42, Mbi dënimin e disa b.p tradhtarë nga gjykata speciale; 

 F4. Dosje nr. 43, Shënime dërguar Degës P. Br. Korçë mbi të cilën kërkohen të dhëna 

mbi ushtarët monarko fashistë, të vrarë e të kapur më 2 gusht 1949; 

 F4. Dosje nr. 44, Relacion Ministrit P. Brendshme mbi nevojën e përcaktimit të 

rregullave në punën e organeve të Sigurimit me organet e tjera; 

 F4. Dosje nr. 45, Instruksion mbi rregullat e veprimit teknik për veprimet teknike gjatë 

arrestimit dhe hetuesisë të elementëve armiq; 

 F4. Dosje nr. 46, Urdhër mbi rregullin e ekzekutimeve të dënimeve me vdekje që japin 

Gjykatat Popullore sipas ligjit; 

 F4. Dosje nr. 47, Qarkore dërguar gjithë organeve dhe reparteve të M. P. Brendshme 

mbi disa të meta në zbatimin e urdhrave për diversantët; 

 F4.  Dosje nr. 48, Organizata Fronti i Rezistencës Shqiptare dhe veprimtaria e grupit 

special në rolin e saj për asgjesim kriminelesh; 

 F4. Dosje nr. 48 Organizata Fronti i Rezistencës Shqiptare dhe veprimtaria e grupit 

special në rolin e saj për asgjësim kriminelësh; 

 F4. Dosje nr. 48.1, Promemorie e miratuar nga ministri i P. Brendshme, dt. 31.3.1950 

rreth gjykimit të pesë grupeve spiunësh e diversantësh, etj. 

 F4. Dosje nr. 48.2, Relacion datë 25.11.1950 i Ministrisë së P. Brendshme drejtuar 

shokut Enver Hoxha, me propozime për marrje masash në rrethin e Korçës, etj; 

 F4. Dosje nr. 5, Korrespondencë mbi problemet e kriminelëve të luftës me Komisionin 

e Hetimeve për krimet dhe procesverbale; 



 F4. Dosje nr. 50, Urdhër i Zëvendësministrit të Punëve të Brendshme dërguar degëve 

të punëve të brendshme mbi verifikimin e të kaluarës, etj; 

 F4. Dosje nr. 50, Urdhër i Zëvendësministrit të Punëve të Brendshme dërguar degëve 

të punëve të brendshme mbi verifikimin e të kaluarës, etj; 

 F4. Dosje nr. 53, Udhëzim dërguar degëve të P. Brendshme mbi procedurën e Sigurimit 

për të riatdhesuarit; 

 F4. Dosje nr. 55, Mbi të dhënat që duhet të grumbullojë agjentura jashtë shtetit në 

drejtim të zbulimit të ushtrisë, etj; 

 F4. Dosje nr. 6, Raport mbi punën e seksionit II të mbrojtjes së popullit, dhjetor 1944-

mars 1946. Statistika të të arrestuarve; 

 F4. Dosje nr. 7, Raport informativ mbi gjendjen ekonomike në gjithë Shqipërinë, 

zbatimi i reformës agrare, etj; 

 F4. Dosje nr. 8, Raport periodik mbi aktivitetin e rretheve dhe grupeve kundërshtare të 

elementit armik dhe puna e organeve të Sigurimit për goditjen e tyre; 

 F4. Dosje nr. 17, Qarkore e Drejtorisë së Sigurimit të Shtetit dërguar drejtorive të p. 
brendshme në rrethe mbi masat operative për kontrollin e personelit të U.n.r.r.a-s dhe 
shoqëruesve të tyre; 
 

2. Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.  
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 388, datë 17.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit E. V. dokumentet si më poshtë: 
 

 F4. Dosja nr. 111, Relacion mbi arratisjet dhe tendencën e arratisjeve në Shkodër; 



 F4. Dosja nr. 19, Raporti mbi analizën vjetore, Raporti i punës vjetore për organet e 

zbulim kufirit dhe plani i punës vjetore të degës së zbulimit të kufirit; 

 F4. Dosja nr. 48, Raporti i punës vjetore të degës, analiza e punës, statistikat e agjenturës 

dhe përpunimet dhe plani i punës vjetore për degën e zbulimit; 

 F4. Dosje nr. 1, Lista emnore e të arratisurve jashtë shtetit, e përpiluar nga zbulimi i 

kufirit; 

 F4. Dosje nr. 115.6, Përgjithësim dërguar degëve të punëve të brendshme mbi tendencën 

e arratisjes jashtë shtetit; 

 F4. Dosje nr. 115.7, Përgjithësim mbi arratisjen në Jugosllavi të familjes të S. R. D. në 

rrethin e Dibrës dhe udhëzim mbi arratisjen familjarisht të N. K. Sh. të rrethit Shkodër; 

 F4. Dosje nr. 17, Relacion mbi kapjen e thyesit të kufirit M. T.; 

 F4. Dosje nr. 193, Procesverbal mbi ish-të arratisurin N. V. V. e deponimet e tij; 

 F4. Dosje nr. 2, Raport vjetor i punës së Sigurimit të kufirit; 

 F4. Dosje nr. 20, Raporte dhe analiza vjetore mbi punën e organeve të zbulimit të kufirit, 

mbi planin e punës së degës të zbulimit; 

 F4. Dosje nr. 21, Relacion mbi arratisjen e dy familjeve nga Catistra e Pogonit, 

Gjirokastër; 

 F4. Dosje nr. 23, Raporti i analizës së zbulimit të kufirit, plani i punës degës zbulimit 

kufirit. Raporti vjetor; 

 F4. Dosje nr. 275, Raport i ministrit mbi arratisjen në Greqi të 27 personave me 

motobarkën “De Rada” dhe relacione mbi të arratisurit V. dhe K. M.; 

 F4. Dosje nr. 29, Raport vjetor mbi disa dobësi në ruajtjen e kufirit dhe raport vjetor mbi 

punën e K. Zb. Kufirit; 

 F4. Dosje nr. 295, Relacion mbi disa arratisje të ndodhura gjatë muajve gusht-shtator 

1971 nga radhët e ushtrisë dhe qyteti i Tiranës; 

 F4. Dosje nr. 3, Raport mbi punën vjetore të organeve të degës së zbulimit të kufirit, listë 

shpërngulje e banorëve të zonës; 

 F4. Dosje nr. 332, Udhëzime dërguar organeve të punëve të brendshme mbi arratisjen në 

Jugosllavi të A. D., etj; 

 F4. Dosje nr. 336.32, Informacione dërguar udhëheqjes së Partisë e të shtetit për 

probleme të ndryshme me karakter shoqëror; 

 F4. Dosje nr. 336.39, Informacione dërguar K. Q. të Partisë dhe K. Q. të Rinisë mbi 

veprimtarinë armiqësore e keqbërëse të zhvilluar në radhët e të rinjve gjatë vitit 1973; 

 F4. Dosje nr. 36, Raporti i punës vjetore të zbulimit të kufirit. Statistika mbi agjenturën 

dhe perpunimet. Plani i degës së zbulimit të kufirit; 

 F4. Dosje nr. 4, Raporte vjetore mbi veprimtarinë e armikut në brezin dhe zonën kufitare; 



 F4. Dosje nr. 40, Relacion mbi vrasjen e thyesit të kufirit P. P.; 

 F4. Dosje nr. 414, Relacion mbi arratisjen në Jugosllavi të një familjeje me 5 persona nga 

rrethi i Tropojës; 

 F4. Dosje nr. 43, Raporte për punën e organeve të zbulimit të kufirit për kolegjiumin e 

ministrisë dhe vendimi. Analiza e degës dhe plani. Statistikat; 

 F4. Dosje nr. 456, Informacion dërguar Komitetit Qendror te PPSH mbi arratisjen e 

shoferit A. A. P. në Francë; 

 F4. Dosje nr. 461, Informacion mbi të arratisurin A. B. si agjent i zbulimit amerikan; 

 F4. Dosje nr. 63, Komunikata operative mbi ngjarjet e ndodhura në kufi, në drejtim të 

provokacioneve, etj; 

 F4. Dosje nr. 82, Qarkore mbi arratisjen e 11 personave në qarkun e Korçës; 

 

2. Dokumentet vihen në dispozicion në formë CD.  
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 423, datë 25.06.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit S. S. dokumentet si më poshtë: 
a) Dega XII, Fashikull mbi ngjarjen në Ambasadën Jugosllave, maj 1981, me numër total 

fletësh 280 (të digjitalizuara 438 faqe) 
b) Drejtoria II, Dosar mbi goditjet në Kosovë gjatë dhe pas demonstratave të mars-prill 

1981, dy volume, me numër total fletësh 531 (të digjitalizuara 585 faqe) 
c) Drejtoria II, Dosar mbi demonstratat mars-prill-maj 1981, tre volume, me numër total 

fletësh 687 (të digjitalizuara 798 faqe). 
 

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. 422, datë 25.06.2019 (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 nenin 8 e 35 të Rregullores “Për organizimin 
dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar 
me vendimin nr. 21, datë 09.05.2014, 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 organizimeve të javës përkujtimore të Tepelenës, 20-30 gusht 2019;  
2. Ngritjen e një grupi pune për organizimin e aktiviteteve, në bashkëpunim me institucione 

homologe, partnere dhe të pushtetit lokal; 
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 

 

 

 


