
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  
DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 595, datë 04.10.2019 (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 Kuvendin e Shqipërisë për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 
3176/1, datë 10.09.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale 
të kandidatëve për Anëtar në Këshillin Drejtues të RTSH-së, se: 

 
 Për zotërinjtë 1. z. A. H., 2. znj. A. R., 3. z. G. P., 4. z. G. T., 5. z. I. K., 6. znj. L. R., 7. z. 
 L. A., 8. z. D. P., 9. z. A. Sh., 10. z. V. Q., 11. z. K. C., nga verifikimet e kryera deri tani, 
  

a) nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
 

b) nuk kanë qenë bashkëpunëtorë aktiv të ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij 
ligji;  
 

c) nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tyre, 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. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 630, datë 08.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e në vijim të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 



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

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 8/48, datë 25.06.2019, se: 
 
Nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi E. I. P., bazuar në ligjin 12/2018 
“Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 
Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 
Brendshme”, sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,  

1.1 Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizën; 
1.2 Nuk ka qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit; 
1.3 Ka qenë me detyrë funksionale punonjës operativ në strukturat e ish-Sigurimit të 
Shtetit. Koha e ushtrimit të detyrës si punonjës operativ, nga viti 1984 deri në vitin 1990, 
provuar me dokumentacionin përkatës, si pjesë përbërëse e dosjeve të poshtëshënuara: 
 

a. Dosje formulare nr. 5696, në ngarkim të S. P., kategoria 2/B, hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Durrës (Ana e Sigurimit), 

b. Dosje formulare nr. 4956, në ngarkim të S. Gj., kategoria 2/A, hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Durrës (Ana e Sigurimit),  

c. Regjistër alfabetik i informatave model 5, nr. 37, hapur nga Dega e Punëve të Brendshme 
Durrës (Ana e Sigurimit),  

d. Regjistër i dosjeve dhe fashikujve model 9, nr. 41, hapur nga Dega e Punëve të Brendshme 
Durrës (Ana e Sigurimit),  

e. Libër dorëzimi i informatave nr. 5, hapur nga Dega e Punëve të Brendshme Durrës (Ana e 
Sigurimit),  

f. Regjistër i këshillimeve dhe demaskimeve nr. 4, hapur nga Dega e Punëve të Brendshme 
Durrës (Ana e Sigurimit),  

g. Regjistër alfabetik i këshillimeve dhe demaskimeve, model 7, hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Durrës (Ana e Sigurimit), 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 631, datë 08.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 14/49, datë 25.06.2019, se: 
 
Nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi Gj. B. L., bazuar në ligjin 12/2018 
“Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 
Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 
Brendshme”, sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,  

1.1  Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
1.2.      Nuk ka qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit; 
1.3.     Ka qenë me detyrë funksionale punonjës operativ, në strukturat e ish-Sigurimit të  
Shtetit. Koha e ushtrimit të detyrës si punonjës operativ, nga data 29.01.1991 deri në datën 
korrik 1991, gjithsej 5-6 muaj, provuar me dokumentacionin përkatës, si pjesë përbërëse e 
dosjeve të poshtëshënuara: 
 

a. 1 (një) fletë në dosjen e përpunimit nr. 896, në ngarkim të A. D.; në dosjen e përpunimit 
nr. 1320, në ngarkim të A. H.; në dosjen formulare nr. 1437, në ngarkim të A. O., kategoria 
2/B; në dosjen formulare nr. 955, në ngarkim të Xh. S., kategoria 2/B; në dosjen e 
përpunimit nr. 2394, në ngarkim të M. M., kategoria 2/B; në Librin e evidencës midis 
punëtorëve operativë. 

b. 2 (dy) fletë në dosjen personale dhe të punës nr. 4506, në ngarkim të V. K., pseudonimi 
“Radisti” dhe në Regjistrin indeksi alfabetik i informatave model 5. 

c. 3 (tre) fletë në dosjen e përpunimit nr. 1755, në ngarkim të B. B., kategoria 2/B. 
d. 4 (katër) fletë në dosjen personale dhe të punës nr. 3012, në ngarkim të I. B., pseudonimi 

“Berisha”. 
e. 5 (pesë) fletë në dosjen personale dhe të punës nr. 4144, pseudonimi “Gjallica”, në ngarkim 

të I. R.  
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 632, datë 08.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 31/49, datë 29.06.2019, se: 
 
Nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi A. C. D., bazuar në ligjin 12/2018 
“Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së 
Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e 
Brendshme”, sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,  

1.1  Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizën; 
1.2      Nuk ka qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit; 
1.3     Nuk ka qenë anëtar i ish-Sigurimit të Shtetit. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 633, datë 08.10.2019 (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 për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 3232, datë 16.09.2019, ”Kërkesë për informacion”, se për z. Q. H., nga 
verifikimet e kryera deri tani, janë identifikuar dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, ku rezulton: 
  

a) nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 



 
b) ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji, 

vërtetuar me dokumentin kartelë model nr. 2, nr. 1713; është tërhequr në bashkëpunim në 
Burrel, më datë 31.03.1971, me pseudonimin “Pisha”, kategoria “I”, si dhe referuar 
dokumentit Libri i evidencës së punëtorit operativ të zonës Martanesh, nr. rendor 48; sipas 
nenit 29, pika 2, germa ”b”, të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”;  

 
c) 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. Bazuar në nenin 26, pika 7, të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
në rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon 
mundësinë e njohjes së dokumenteve.   
 

3. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të Republikës. 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 636, datë 11.10.2019 (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 për informacionin që kërkohet me 
shkresat nominale përkatëse ”Kërkesë për informacion”, se nga verifikimet e kryera deri 
tani, zotërinjtë: 

z. Ë. H., z. R. P. R.; z. B. Sh.; z. I. Xh.; z. M. A. C.; z. Zh. E.; z. S. B.; z. Z. B.; znj. L. P. 
(D.Gj); dhe z. S. B.:  

 

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 menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 642, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 22/48, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin S. 
S. B., nuk rezulton:  
 

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

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 



Vendim nr. 643, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 38/50, datë 26.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
Xh. S. Ç. nuk rezulton: 
  

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

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 644, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 16/99, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin I. 
L. F. nuk rezulton:  

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

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



2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 645, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 17/49, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
Th. S. G. nuk rezulton: 
  

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

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 646, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 

 



V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 42/49, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
N. A. L. nuk rezulton:  
 

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

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 647, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 18/48, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
A. M. S. nuk rezulton:  
 

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

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
Kryetare: Gentiana Sula  
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 648, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 45/49, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin P. 
B. S. nuk rezulton:  
 

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

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 649, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 40/5, datë 09.07.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin Xh. 
H. B. nuk rezulton:  
 

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 
bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 



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

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 650, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, nenin 29, pika 4 e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 20/50, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton 
se:  
 

a) A. D. ka marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga Komisioni Shtetëror i Kontrollit të 
Zyrtarëve dhe Personave të Tjerë (Komisioni “Bezhani”) sipas ligjit nr.8001, datë 
22.09.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit 
komunist, për motive politike, ideologjike dhe fetare (Komisioni “Mezini”), si dhe ligjit 
nr. 8043, datë 30.11.1995 “Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe personave të tjerë që 
lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik” (Komisioni “Bezhani”).   

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 651, datë 23.10.2019 (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. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” 
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. 554, datë 09.10.2019, “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës, 
përpara emërimit të kandidatëve për Inspektor të Lartë të Drejtësisë”, se: 

 
a) a). Znj. J. M. A (S.) për shkak të moshës së saj, nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si datë 

fundore e zbatimit të ligjit 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 institucionit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi. 
  

3. 3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 652, datë 23.10.2019 (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. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” 
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. 554, datë 09.10.2019, “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës, 
përpara emërimit të kandidatëve për Inspektor të Lartë të Drejtësisë”, se: 

 
a) Për zonjën L. A. T., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në 

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

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



3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 653, datë 23.10.2019 (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. 5639/7, datë 

07.10.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 
emërimit të kandidatit për Zv. Drejtor i Përgjithshëm i Mbështetjes së Programeve në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, se: 
 

a) K. Sh., i ditëlindjes 1987, për shkak të moshës së tij nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si 
datë fundore e zbatimit të ligjit 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 menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 654, datë 23.10.2019 (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. 1220, datë 

25.09.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 
emërimit të kandidatit për Administrator i Universitetit “Eqrem Çabej”, se: 
 

a) S. G. për shkak të moshës së tij, 1 vjeç para 2 korrikut 1991, 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 menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 655, datë 23.10.2019 (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. 5640/8, datë 

07.10.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale përpara 
emërimit të kandidatit për Zv. Drejtor i Përgjithshëm i Funksioneve Operacionale në 
Drejtorinë e Përgjithshme të Tatimeve, se: 
 

a)  A. Ç., i ditëlindjes 1984, për shkak të moshës së tij nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si 
datë fundore e zbatimit të ligjit 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 menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 671, datë 23.10.2019 (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. 115/2016 “Për Organet e Qeverisjes së Sistemit të Drejtësisë” 
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. 601, datë 09.10.2019, “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës, 
përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese”, se: 

 
a) Për zonjat dhe zotërinjtë 1. A.B. (A), 2. D. K., 3. K. R., 4. R. P., 5. V. B., 6. Sh. M. H., nga 

verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale në dokumente të ish-Sigurimit 
të Shtetit në emër të tyre, sipas nenit 29, pika 2 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”.  
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.  
3. 3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

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. 639, datë 15.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin M. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1006, datë 15.07.2019, 
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. 12915, e përbërë nga 374 (treqind e shtatëdhjetë e katër) faqe, 
të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. H. 

 
b) Dosje përpunimi nr. 4171, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 215 (dyqind e 

pesëmbëdhjetë) faqe, të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në 
arkivat e Autoritetit për subjektin M. H. 

 
c) Regjistër alfabetik i këshillimeve dhe demaskimeve, model 7, nr. 52, 2 (dy) fletë, të 

fotokopjuara. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 593, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, pika 6, nenin 10, nenin 40, të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I 

1. Rrëzimin e ankimeve të paraqitura. 
 

2. Plotësimin e vendimit nr. 333, datë 24.05.2019, të marrë nga Autoriteti në pjesët takuese, 
si më poshtë:  

 
a) Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

  
b) Nuk ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji; 

 
c) Figuron në dokumentet e mëposhtme të ish–Sigurimit të Shtetit, me detyrë ish-punonjës 

operativ i ish-Sigurimit të Shtetit, për periudhën kohore nga viti 1982 deri në vitin 1991, 
vërtetuar me dokumentacion si pjesë përbërëse e dosjeve të mëposhtme:     
 

1. Dosje formulare nr. 4783, kategoria 2/A, në ngarkim të R. A., hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

2. Dosje formulare nr. 6030, kategoria 2/A, në ngarkim të Sh. A., hapur nga Dega e Punëve 
të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

3. Dosje përpunimi nr. 4196, kategoria 2/B, në ngarkim të K. A., hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

4. Dosje përpunimi, dy volume nr. 3367 dhe 3367/1, kategoria 2/B, në ngarkim të T. H., hapur 
nga Dega e Punëve të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

5. Dosje formulare nr. 4454, kategoria 2/B, në ngarkim të Z. L., hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

6. Dosje përpunimi nr. 6268, në ngarkim të B. K., hapur nga Dega e Punëve të Brendshme 
Elbasan (Ana e Sigurimit);  

7. Dosje përpunimi nr. 5947, kategoria 2/B, në ngarkim të U. K., hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit); 

8. Dosje formulare nr. 4438/4, kategoria 2/A, në ngarkim të Z. R., hapur nga Dega e Punëve 
të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

9. Dosje përpunimi nr. 6030, kategoria 2/A, në ngarkim të Sh. A., hapur nga Dega e Punëve 
të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

10. Dosje përpunimi nr. 6064, kategoria 2/A, në ngarkim të Sh. Gj., hapur nga Dega e Punëve 
të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit); 



11. Dosje formulare nr. 2767, kategoria 2/B, në ngarkim të F. Q., hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit); 

12. Dosje përpunimi nr. 6153, kategoria 2/A, në ngarkim të Sh. H., hapur nga Dega e Punëve 
të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

13. Dosje personale dhe pune nr. 6166, kategoria “I”, pseudonimi “Drita”, hapur nga Dega e 
Punëve të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

14. Dosje personale nr. 10.130, kategoria “S”, pseudonimi “Qershia”, hapur nga Dega e 
Punëve të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

15. Dosje personale nr. 7178,  kategoria “S”, pseudonimi “Liria”, hapur nga Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit);  

16. Regjistër alfabetik për këshillime e demaskime, model 7, nr. 52, datë 11.05.1987, figuron 
në fletën nr. 7, nr. 31, nr. 38, nr. 69 dhe nr. 94, hapur nga Dega e Punëve të Brendshme 
Elbasan (Ana e Sigurimit),  

17. Dega e Punëve të Brendshme Elbasan (Ana e Sigurimit), Regjistër i personave të marrë në 
vëzhgim, model 18, nr. 23, datë 21.06.1988, figuron në fletën nr. 1 dhe nr. 2; 

18. Dosje hetimore-gjyqësore, dosje nr. 12871, fleta 40; 
19. Fondi Komisioni “Bezhani”, Kutia 3, Dosja 1, fleta 201, fleta 189-202; Kutia 4, dosja 1, 

fleta 41- 43, Kutia 4, dosja 12-19, fleta 61, 62; Kutia 4, dosari 1, fleta 296.  
 

3. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet z. G. I. Z. dhe institucionit të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Policisë së Shtetit. 
 

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

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 594, datë 04.10.2019 (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 kërkuesin Q. D. se nga kërkimet e deritanishme, nuk rezulton të ketë qenë 
bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ana e ish-Sigurimit të Shtetit. 



 
2. T´i jepet shtetasit Q. D. identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish–Sigurimit të Shtetit 

për të cilët është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë. 
 

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. 612, datë 04.10.2019 (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 G. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 267, datë 07.05.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. L. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 9604, e përbërë nga 173 (njëqind e shtatëdhjetë e tre) faqe, 
të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. L. 
 

b) Fashikull kontrolli nr. 247, e përbërë në total nga 79 (shtatëdhjetë e nëntë) faqe të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin M. L. 

 
c) Dosje formulare nr. 247, e përbërë në total nga 341 (treqind e dyzet e një) faqe, të 

digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin M. L. 

 

2. T´i jepet shtetasit G. L. 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. 613, datë 04.10.2019 (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 Sh. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 809, datë 10.06.2019, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1337, e përbërë nga 93 (nëntëdhjetë e tre) faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin F. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. 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. 614, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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



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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen R. M. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 641, datë 16.07.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje fashikullore nr. 16, e përbërë në total nga 160 (njëqind e gjashtëdhjetë) faqe të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin H. D. 

 

2. T´i jepet shtetases R. M. D. 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. 615, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin H. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 482, datë 19.06.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2575, e përbërë nga 164 (njëqind e gjashtëdhjetë e katër) 
faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin 



M. M. 
 

b) Dosje formulare nr. 1475, e përbërë në total nga 270 (dyqind e shtatëdhjetë) faqe, të 
digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për 
subjektin M. M. 
 

c) Dosje nr. 1475, Gjeneralitetet personale, e përbërë nga 11 (njëmbëdhjetë) faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. M. 
 

d) Dosje nr. 1475,  Letërkëmbimet, e përbërë nga 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe, të digjitalizuara 
dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. M. 
 

e) Dosje nr. 1475,  Procesverbale, e përbërë nga 84 (tetëdhjetë e katër) faqe, të digjitalizuara 
dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin M. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. 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. 616, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin I. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 614, datë 20.05.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri I. D. të 



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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 617, datë 04.10.2019 (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. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 642, 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. 618, datë 04.10.2019 (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. N. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 654, datë 
10.05.2019, 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. 619, datë 04.10.2019 (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. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 704, datë 20.05.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri J. 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. 620, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin I. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 713, datë 20.05.2019, 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. 621, datë 04.10.2019 (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. O. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 725, datë 
22.05.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 
që të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 622, datë 04.10.2019 (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. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 804, datë 
07.06.2019, 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. 623, datë 04.10.2019 (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. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 805, datë 
07.06.2019, 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. 624, datë 04.10.2019 (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. S. (T.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 813, datë 
10.08.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 



që e ndjera F.T. (K.) 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. 625, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. T. (L.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 836, datë 
13.06.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 
që i ndjeri P. T. 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. 626, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. T. (L.), për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 837, datë 
13.06.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 



që i ndjeri N. T. (L.) 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. 627, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. T. (L.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 838, datë 
13.06.2019, 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. 628, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

                                                            V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. T. (L.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 839, datë 
13.06.2019, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 



që e ndjera M. Gj. 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. 629, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin H. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 149, datë 13.03.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. L. (Z.) ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 7625-A, e përbërë nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) faqe, të 
digjitalizuara dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. L. (Z.). 

 

2. T´i jepet shtetasit H. 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. 635, datë 10.10.2019 (i shkurtuar) 

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



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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen A. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1002, datë 23.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. S. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 27-A, e përbërë në total nga 133 faqe të digjitalizuara, të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. S. 

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

trajtë CD. 
 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 661, datë 23.10.2019 (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 S. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 834, datë 19.09.2019, 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. 11257, e përbërë nga 134 faqe, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin S. B. 
 



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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 656, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

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

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin T. M. (M.) për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 737, datë 
20.08.2018, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. M. (M.) ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje hetimore nr. 4630, e përbërë në total nga 36 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. M. (M.). 

 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 657, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin I. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 416, datë 04.06.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Gj. M. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje përpunimi nr. 1796, e përbërë në total nga 66 faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. M. 
 

b) Dosje hetimore nr. 5673, e përbërë në total nga 69 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. M. 
 

2. T´i jepet shtetasit I. 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. 658, datë 23.10.2019 (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 Sh. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 713, datë 06.08.2018, 

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



  
a) Dosje përpunimi nr. 988, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 75 faqe të digjitalizuara dhe 

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

b) Dosje hetimore nr. 2274, e përbërë në total nga 112 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Z. A. 
  

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

 

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 659, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin E. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 758, datë 29.08.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për L. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje formulare nr. 4842, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 48 faqe të digjitalizuara dhe 
të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin L. B. 

 

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

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



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 660, datë 23.10.2019 (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 S. Gj. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 764, datë 30.08.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H. Gj. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosja formulare nr. 1446, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 216 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. Gj. 
 

b) Dosje hetimore nr. 10385, e përbërë në total nga 261 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin H. Gj. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. 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. 662, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin H. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1072, datë 07.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. S. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 8744, e përbërë në total nga 205 faqe, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. S. 
 

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

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

 
4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 663, datë 23.10.2019 (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 Dh. B. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 548, datë 04.07.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. B. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  



a) Dosje përpunimi nr. 8, kategoria 2/A, e përbërë në total nga 53 faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. B. 
 

b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 8, e përbërë në total nga 86 faqe, të digjitalizuara dhe të 
hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. B. 
 

c) Dosje gjyqësore nr. 2242, e përbërë në total nga 86 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. B. 
 

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

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

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 664, datë 23.10.2019 (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. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1062, datë 26.07.2019, 
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. 665, datë 23.10.2019 (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 T. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 852, datë 17.06.2019, 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. 666, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen R. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1025, datë 17.07.2019, 
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. 667, datë 23.10.2019 (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. F. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 841, datë 13.06.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Xh. F. 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. 668, datë 23.10.2019 (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. E. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 848, datë 17.06.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri F. E. 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. 669, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

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



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

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasen B. A. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1054, datë 25.07.2019, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri H. A. 
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 MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim nr. 596, datë 04.10.2019 (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 Federatës “Vatra”, Dega Uashington DC, përfaqësuar nga 
shtetasja R. D. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje objekti “Vatra”, nr. 102, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me nr. total 
fletësh 277 (të digjitalizuara 296 faqe).  
 

b) Dosje objekti “Vatra”, nr. 128, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me nr. total 
fletësh 491 (të digjitalizuara 582 faqe).  
 

c) Dosje objekti “Vatra”, vëll. 3, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me nr. total 
fletësh 159 (të digjitalizuara 178 faqe). 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 597, datë 04.10.2019 (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. Sh. dokumentet si më poshtë: 

 
a) Fondi "Drejtoria II", program mësimor i kursit njëvjeçar të zbulimit, me numër total fletësh 

51 (të digjitalizuara 54 faqe).  



2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 598, datë 04.10.2019 (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 A. L. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Fondi 4, I-SHTABI, v. 1958, dosje nr. 108 -Kritere për riatdhesimet e emigranëve 
ekonomikë dhe politikë aprovuar nga M. Sh., deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 
19.09.2019, me nr. total fletësh 7. 

b) Fondi 4, I-SHTABI, v. 1951, dosje nr. 52 –Udhëzim i ministrit mbi pyetjet për personat e 
kapur në kufi, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 19.09.2019, me nr. total fletësh 6. 

c) Fondi 4, I-SHTABI, v. 1962, dosje nr. 151 – Evidenca mbi aktet patriotike të kryera nga 
patriotë të vendit kundër armiqve të popullit, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 
19.09.2019, me nr. total fletësh 12. 

d) Fondi 4, III-UNRRA, v. 1945, dosje nr. 35 -Raporte të Misionit Ushtarak dhe UNRRA-s 
për gjendjen në Shqipëri, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 19.09.2019, me nr. total 
fletësh 18. 

e) Fondi 4, DEGA-I, v. 1944, dosje nr. 12 -Raporte informative të Misionit Ushtarak dhe 
UNRRA-s për gjendjen në Shqipëri, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 19.09.2019, me 
nr. total fletësh 78. 

f) Fondi 4, DEGA-I, v. 1944, dosje nr. 98 –Historiku i zbulimit jugosllav në vitet 1948-1951, 
deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 19.09.2019, me nr. total fletësh 26. 

g) Fondi 4, DEGA-I, v. 1948, dosje nr. 77 –Relacione mbi aktivitetin e ish ministrit jugosllav 
në Tiranë Josip Gjergjia, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 19.09.2019, me nr. total 
fletësh 26. 

h) Fondi 4, DEGA-I, v. 1946, dosje nr. 35 –Listë emërore dhe fletë gjeneralitete të robërve 
gjermanë të luftës, grumbulluar në Vlorë e Tiranë, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 
19.09.2019, me nr. total fletësh 58. 

i) Fondi 4, DEGA-I, v. 1947, dosje nr. 54 –Parrulla të elementit kundërshtar rreth vdekje së 
Nako Spiru, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 19.09.2019, me nr. total fletësh 47. 

j) Fondi 4, DEGA-I, v. 1946, dosje nr. 36 –Lista e personave të huaj, italianë, gjermanë, etj, 
me banim në Tiranë, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 19.09.2019, me nr. total fletësh 
39. 



k) Fondi 4, DEGA-I, v. 1958, dosje nr. 219 – Autobiografia e Z. R., raport i tij mbi gjendjen 
e pakicave shqiptare në Jugosllavi, deklaratë mbi aktivitetin e E. M. dhe letra drejtuar Enver 
Hoxhës, deklasifikuar me vendim nr. 20, dt. 19.09.2019, me nr. total fletësh 69. 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 599, datë 04.10.2019 (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”, Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit Th. Sh. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje formulare nr. 60, në ngarkim të shtetasit K. K., deklasifikuar me vendim nr. 9, datë 
06.05.2019, me nr. total fletësh 89 (të digjitalizuara 116 faqe). 

b) Në të njëjtën dosje, - Fashikull nr. 1, Informata, promemorje, fjalime dhe letra për K. K., 
me nr. total fletësh 120 (të digjitalizuara 194 faqe). 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 600, datë 04.10.2019 (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 Th. Sh. dokumentet si më poshtë: 

 
a) Dosje hetimore-gjyqësore nr.1056 në ngarkim të shtetasit A. L. dhe 7 personave të tjerë, 

me numër total fletësh 163 (të digjitalizuara 218 faqe). 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 601, datë 04.10.2019 (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. Z. dokumentet si më poshtë. 
 

a) Dosje objekti “Vatra”, nr. 102, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me 
nr. total fletësh 277 (të digjitalizuara 296 faqe).  

b) Dosje objekti “Vatra”, nr. 128, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me 
nr. total fletësh 491 (të digjitalizuara 582 faqe).  

c) Dosje objekti “Vatra”, vëll. 3, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me 
nr. total fletësh 159 (të digjitalizuara 178 faqe). 

d) Viti 1945, Dega 1, Kutia 8, dosje nr. 1/1 - Informacione mbi veprimtarinë e Ballit 
Kombëtar, promemorie mbi formimin e disa qeverive gjatë luftës, lista e 
informatorëve në shërbim të Jugosllavisë para lufte e që ndiqeshin nga autoritetet 
italiane dhe lista emërore e personelit italian në Shqipëri, ndodhet vetëm në origjinal, 
(në total 20 fletë). 

e) Viti 1953, Dega 2, d. 26-Shënime për Komitetin Shqipëria e Lirë, vlerësuar si 
pasardhëse e Ballit Kombëtar, (në total 4 fletë). 

f) Viti 1954, Dega 2, d. 27-Historiku i Ballit Kombëtar, lista sipas qarqeve; (në total 
74 fletë). 28-Historiku i Ballit Kombëtar, para dhe pas vitit 1944, (në total 149 fletë). 

g) Fondi 6, Viti 1947, d. 131 - Raporte informative mbi gjendjen dhe veprimtarinë 
armiqësore të emigracionit reaksionar shqiptar në Itali dhe dokumente mbi 
organizatën “Balli Kombëtar”në mërgim, (në total 82 fletë). 



h) Viti 1950, d. 299 - Historiku i organizatës së Ballit Kombëtar dhe veprimtaria e saj 
në Shqipëri dhe në mërgim. Thirrjet e Kongresit të kësaj organizate dhe polemika 
mbi organizatat e tjera të emigracionit reaksionar shqiptar në perëndim, (në total 28 
fletë). 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 602, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit H. K. dokumentet si më poshtë 
 

a) Dosje objekti “Vatra”, nr. 102, deklasifikuar me vendim nr. 12, dt. 17.06.2019, me nr. total 
fletësh 277 (të digjitalizuara 296 faqe).  

b) Dosje objekti nr. 733, kategoria 2B, lidhur me Komitetin “Shqipëria e Lirë”, New York, 
deklasifikuar me vendim nr. 18, të datës 22.11.2018, me nr. total fletësh 732 (të 
digjitalizuara 791 faqe).  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 603, datë 04.10.2019 (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 Gj. B. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1068, në ngarkim të shtetasit G. F. dhe 38 të tjerëve, me 
numër total fletësh 253 (të digjitalizuara 498 faqe).  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 604, datë 04.10.2019 (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 M. Xh. dokumentet si më poshtë: 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 605, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

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

a) Dosje hetimore-gjyqësore, nr. 1066, në ngarkim të shtetasve V. P. dhe S. R. me nr. total 
faqes të digjitalizuara 498.  



b) Dosje hetimore-gjyqësore, nr. 1027, në ngarkim të shtetasit S. K., me nr. total fletësh 182 
(të digjitalizuara 208 faqe).  

c) Dosje gjyqësore, nr. 1375, në ngarkim të shtetasit S. K. dhe 6 të tjerë, me nr. total fletësh 
66 (të digjitalizuara 82 faqe).  

d) Dosje gjyqësore, nr. 2550, në ngarkim të shtetasit V. V. dhe 4 të tjerë, me nr. total fletësh 
67 (të digjitalizuara 77 faqe).  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

Vendim nr. 606, datë 04.10.2019 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I 
 

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

a) Dosja nr. 9 -Telegram dërguar shokut Enver nga Ambasadori Shqiptar në Moskë mbi 
Bisedimin për Vetëvrasjen e Nako Spiros, me nr. total fletësh 3 (të digjitalizuara 6 faqe).  

b) Dosja nr. 54 - Parulla kundër gjyqit të deputetëve dhe mbi Nako Spirun, me nr. total fletësh 
47 (të digjitalizuara 48 faqe).  
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 Vendim nr. 607, datë 04.10.2019 (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. M. dokumentet si më poshtë: 
 
Fondi 4 

a) Viti 1983, Dosja 34 - “Plan masash për ngjarjet në Kosovë”, 5 fletë, (6 faqe të 
digjitalizuara).  

b) VITI 1984, dosje nr. 132-Informacione mbi komentet e diplomatëve të huaj mbi gjendjen 
në Kosovë, 14 fletë, (15 faqe të digjitalizuara). 

c) VITI 1984, dosje nr. 141-Informacione mbi komentet e diplomatëve të huaj rreth artikullit 
të “Zërit të Popullit” për Kosovën, 8 fletë, (9 faqe të digjitalizuara).  
Fondi 6 

a) Viti 1945, dosje nr. 58-Relacione mbi gjendjen në Kosovë e Matohi gjatë luftës NÇl dhe 
në vitet e pasçlirimit, 7 fletë, (8 faqe të digjitalizuara). 

b) Viti 1945, dosje nr. 59-Rezolucioni i Konferencës së I të Këshillit NÇL për Kosovën e 
Rrafshin e Dukagjinit mbi luftën e popullit të Kosovës kundër okupatorit e tradhtarëve si 
dhe thirrja reaksionare e Bajram Gashit kundër Partisë Komuniste e forcave patriotike në 
Kosovë, 14 fletë, (15 faqe të digjitalizuara). 

c) Viti 1946, dosje nr. 128-Telegrame të Ministrisë së PB dërguar sigurimit Kukës mbi 
dërgimin e një raporti mbi Kosovën dhe gjendjen në Kosovë, gjatë luftës e pas çlirimit si 
dhe raporti që kërkohet. Radiograme shkëmbyer ndërmjet zbulimit dhe të ngarkuarit me 
punën e zbuluesit në Jugosllavi mbi veprimtarinë e reaksionit në Kosovë, 27 fletë, (28 faqe 
të digjitalizuara).  

d) Viti 1949, dosje nr. 253-Raporte e relacione të Degës së Zbulimit mbi veprimtarinë 
armiqësore të emigracionit reaksionar shqiptar jashtë shtetit në Itali e gjetkë dhe organizimi 
i punës agjenturalo-operative kundër tyre si dhe emigrantët reaksionarë kosovarë në shtetet 
e perëndimit, 25 fletë, (26 faqe të digjitalizuara). 

e) Viti 1950, dosje nr. 310-Pasqyrë e shkurtër mbi veprimtarinë shkombëtarizuese të klikës 
titiste në krahinat shqiptare në Jugosllavi gjatë periudhës 1945-1950, lista emërore e 
komunistëve shqiptarë të dërguar nga PKSH për organizimin e LNÇ në Kosovë, relacion 
mbi terrorin dhe persekutimet në Kosovë dhe mbi presionet që u bëhen shqiptarëve për 
heqjen e nënshtetësisë së tyre, 25 fletë, (26 faqe të digjitalizuara). 

f) Viti 1951, dosje nr. 342-Raporte me përmbajtje të përgjithshme mbi plaçkitjet e dhunimet 
e bëra nga titistët jugosllavë në kurriz të popullit shqiptar të Kosovës, burgime, tortura, 
internime të qeverisë fashiste të Beogradit ndaj popullit shqiptar të krahinave të Kosovës. 
Sundimi policor dhe përjashtimi i shqiptarëve nga vendet komuniste, 67 fletë, (68 faqe të 
digjitalizuara). 

g) Viti 1951, dosje nr.  341 -Përshkrime historike mbi familjen e madhe të Currit, luftërat e 
Bajram Currit në Kosovë kundër turqve, të dhëna etnike e gjeografike dhe statistika të 
popullsisë shqiptare në Kosovë e krahinat e tjera shqiptare në Jugosllavi, 27 fletë, (28 faqe 
të digjitalizuara).  

h) Viti 1948, dosje nr. 190-Raport mbi gjendjen në Kosovë e Metohi pas prishjes së 
marrëdhënieve me Jugosllavinë, 10 fletë, (11 faqe të digjitalizuara).  



i) Viti 1946, dosje nr. 129-Raport politik mbi gjendjen politike të popullsisë shqiptare të 
Kosovës gjatë okupacionit fashist dhe dokumente të periudhës para çlirimit mbi krahinat 
shqiptare në Jugosllavi, përshkrime historike dhe politike shkombëtarizuese e pushtuesve 
serbomalazez në Kosovë, 42 fletë, 43 faqe të digjitalizuara). 

j) Viti 1972, dosje nr. 922-Raport mbi gjendjen e informacionit të grumbulluar mbi ngjarjet 
në Kosovë dhe masat e mëtejshme, 12 fletë, (13 faqe të digjitalizuara).  

k) Viti 1972, dosje nr. 927-Informacione dërguar KQ dhe MPJ mbi reagimet e inteligjencës 
kosovare për vendin tonë dhe mbi disa aspekte të gjendjes në Jugosllavi e në Kosovë, 11 
fletë, (12 faqe të digjitalizuara). 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 Vendim nr. 608, datë 04.10.2019 (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 A. P. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Fondi “Të arratisurit”, Dosje nr. 2960/17, në ngarkim të shtetasit I. L., deklasifikuar me 
vendim nr. 10, datë 10.05.2019, me numër total fletësh 61 (të digjitalizuara 257 faqe + foto 
etj). 
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 609, datë 04.10.2019 (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 K. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 957, datë 16.10.2018, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin M. K. 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. 610, datë 04.10.2019 (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 H. S. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 877, datë 08.07.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin S. M. S. 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. 611, datë 04.10.2019 (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 L. P. dokumentet si më poshtë: 

a) Fashikull në ngarkim të shtetasit B. Xh., nr. 98, me numër total fletësh 333 (të digjitalizuara 
387).  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 634, datë 08.10.2019 (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 B. Gj. dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dosje nr. 2224, me përmbajtje: Dokumente të krijuara nga ish-Sigurimi i Shtetit në lidhje 
me Gjyqin Special të deputetëve.  

 
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. 670, datë 23.10.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe Rregulloren e Brendshme të institucionit 
“Për Organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit 
të Shtetit”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 
 
1. Miratimin e propozimit për anëtarësim të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-

Sigurimit të Shtetit në Platformën Evropiane të Kujtesës dhe Ndërgjegjes. 
 

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

 
Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 21, datë 01.10.2019 

 
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. 21, datë 
01.10.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Dosje Personale dhe Pune nr.4144, pseudonimi “Gjallica”, në ngarkim te I.A.R., me 74 
(shtatëdhjetë e katër) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 
 

2. Dosje formulare nr. 1437, kategoria 2/B, në ngarkim të A .I. O. Me 30 (tridhjetë) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

 
3. Dosje formulare nr. 955, kategoria 2/B, në ngarkim të Xh. I. S., me 40 (dyzetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 
 

4. Dosje Përpunimi nr.1755, kategoria 2/B, në ngarkim të B. R. B. me 76 (shtatëdhjetë e 
gjashtë) fketë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 
 

5. Dosje Përpunimi nr.2394, kategoria 2/B, në ngarkim të M. S. M. me 69 (gjashtëdhjetë e 
nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 
 

6. Dega e Punëve të Brendëshme Kukës, rregjistër indeksi alfabetik i informatave, model 5, 
198 fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

 
 
KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
 
 
 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 22, datë 02.10.2019 
  

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. 22, datë 
02.10.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Kartelë model 2, në ngarkim të shtetasit E.M, kategoria “Informator”, pseudonimi 
“Përparimi”. 

2. Rreshti i fletës së regjistrit të agjenturës model K.I nr. 1/1 me 179 (njëqind e shtatëdhjetë 
e nëntë) fletë ku evidentohet nr. rendor 5054.  

3. Rreshti i fletës së regjistrit të agjenturës pasive ku evidentohet nr. rendor 44 947. 
4. Rreshti i fletës së regjistrit  model 2, me 385(treqind e tetëdhjetë e pesë) fletë, ku 

evidentohet nr. rendor 17 574.  
5. Shkresa nr. 110 Prot, datë 27.09.2019, lënda ; kthim përgjigje shkresës mbi identifikimin, 

mbledhjen, dorëzimin e dokumentacionit arkivor të kërkuar nga Kuvendi i Shqipërisë për 
13 (trembëdhjetë) kandidatë për Anëtar në Këshillin Drejtues të RTSH-së.  
 

1. Dosje Përpunimi nr.2394, kategoria 2/B, në ngarkim të M. S. M. me 69 (gjashtëdhjetë e 
nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 
 

2. Dega e Punëve të Brendëshme Kukës, rregjistër indeksi alfabetik i informatave, model 5, 
198 fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”. 

 
 
KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 23, datë 03.10.2019 
  

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. 23, datë 
03.10.2019, si më poshtë:   
 Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Fotokopje e Kartelës model model 2, me nr regjistri 1777, në ngarkim të shtetasit A.G, 
kategoria “informator”,  pseudonimi ”Tigri”. 

2. Dosje personale dhe Pune nr. 1007 me 2 volume me 379 (treqind e shtatëdhjetë e nëntë) 
fletë , në ngarkim të shtetasit N.C me pseudonimin “Globi”. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “tepër sekret”.  

3. Dosje personale dhe Pune nr. 1564, 3 volume me 446 (katërqind e dyzetë e gjashtë) fletë, 
në ngarkim të shtetasit F.T me pseudonimin “Vëzhguesi”. Niveli i klasifikimit të dosjes 
është “tepër sekret”.  

4. Dosje Pune nr.1903 me 605 (gjashtëqind e pesë fletë) në ngarkim të shtetasit N. C me 
pseudonimin “Alpinisti”. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

5. Dosje personale nr. 2327 me 57 (pesëdhjetë e shtatë) fletë, në ngarkim të shtetasit H.L me 
pseudonimin “ Tomorri”. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

6. Dosje personale dhe Pune nr. 4257 dhe nr. 4077 me 155 (njëqind e pesëdhjetë e pesë) fletë, 
në ngarkim të shtetasit A.H me pseudonimin “Çelësi”. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“ sekret”.  

7. Dosje personale dhe Pune nr. 1098 me 3 volume me 377 (treqind e shtatëdhjetë e shtatë) 
fletë, në ngarkim të shtetasit A.P me pseudonimin “Trëndafili”. Niveli i klasifikimit të 
dosjes është “tepër sekret”.  

8. Dosje personale dhe pune nr. 4142 me 2 volume me 169 (njëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) 
fletë, në ngarkim të Xh.S, me pseudonimin “Gështenja”. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“sekret”.  

9. Dosje Personale dhe Pune nr.18, 2 volume me 161 (njëqind e gjashtëdhjetë e një) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

10. Dosje Personale dhe Pune nr. 14, pseudonimi “Kronometri”, në ngarkim të R. D, me 81 
(tetëdhjetë e një) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

11. Deklasifikim e plotë të shkresës përcjellëse nr. 145 Prot, datë 26.11.2018, me lëndën 
“Përgjigje e shkresës mbi zbardhjen e pseudonimeve të bashkëpunëtorëve që figurojnë në 
dosjen e përpunimit të shtetasit Qemal Dema.  

 
 
KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 24, datë 28.10.2019 
  

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. 24, datë 
28.10.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1980, Shtabi, dosja nr.1, 
me titull “Detyrat orientuese vjetore të Drejtorisë së Parë dhe përfundimet e analizave 
vjetore”, 59 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  

2. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1981, dosja nr.31, me titull 
“Raport vjetor mbi veprimtarinë e Drejtorisë së Parë dhe detyrat përkatëse”, 44 fletë, 
niveli i klasifikimit “sekret”. 

3. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1982, Shtabi, dosja nr.9, 
me titull “Raport i analizës vjetore”, 116 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  

4. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1982, Shtabi, dosja nr.13, 
me titull “Përfundime nga analiza vjetore e Sigurimit”, 30 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”.  

5. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1983, dosja nr.41, me titull 
“Analiza vjetore të degëve, ana Sigurimit”, viti 1982, 199 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”.  

6. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1983, dosja nr.45, me titull 
“Analizat vjetore të Sigurimit për vitin 1983 sipas rretheve”, 201 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”.  

7. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1983, dosja nr.46, me titull 
“Analiza vjetore të degëve”, ana Sigurimit, viti 1983, 147 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”.  

8. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1984, dosja nr.26, me titull 
“Raporte e analiza të ardhura nga rrethet”, 470 fletë, niveli i klasifikimit sekret.  

9. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1985, shtabi, dosja nr. 13, me 
titull “Analiza vjetore të degëve”, 417 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  

10. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit Viti 1986, Shtojca, dosja nr. 
371, me titull “Analiza vjetore e degëve të punëve të brendshme, ana e Sigurimit, për vitin 
1986”, 342 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  



11. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit Viti 1987, Shtabi, dosja nr. 6, 
me titull, “Raport vjetor i drejtorisë”, 14 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”.  

12. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit Viti 1987, dosja nr. 91, me 
titull “Raporte vjetore të Sigurimit të ardhura nga degët”, 272 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”.  

13. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit Viti 1989, dosja nr.25, me titull 
“Analiza vjetore të sektorëve të Sigurimit të degëve në rrethe”, 276 fletë, niveli i 
klasifikimit “sekret”.  

14. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit Viti 1989, dosja nr.26, me titull 
“Analiza vjetore të sektorëve të Sigurimit të degëve në rrethe”, 257 fletë, niveli i 
klasifikimit “sekret”.  

15. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit Viti 1989, dosja nr. 26/1 me 
titull “Analiza vjetore të sektorëve të Sigurimit të degëve në rrethe”, 155 fletë, niveli i 
klasifikimit “sekret”.  

16. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1985, dosja nr.208, me 
titull, “Informacione të ndryshme në lidhje me statistika të detajuara për rrjetin sekret, (27 
fletë). Niveli i klasifikimit “sekret”.  

17. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1986, dosja nr.148, me 
titull “Tabelat statistikore mbi rrjetin sekret e mbi përpunimet ardhur nga rrethet”, 28 fletë, 
niveli i klasifikimit “sekret”.  

18. Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1988, dosja nr. 145, 
“Pasqyra statistikore të rrjetit sekret dhe të përpunimeve për vitit 1988”, 5 fletë, niveli i 
klasifikimit “sekret”.  

19. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1990, dosja nr.283, me 
titull “Disa përfundime për punën operative me përpunimet dhe treguesit kryesorë të 
statistikave të përpunimeve të rrjetit sekret për vitin 1988”, 29 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”.  

20. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1990, dosja nr.284, me 
titull, “Disa përfundime për punën operative me përpunimet dhe treguesit kryesorë të 
statistikave të përpunimeve të rrjetit sekret për gjysmën e dytë të vitit 1989”, 24 fletë, 
niveli i klasifikimit “sekret”.  

21. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e Ish- Sigurimit të Shtetit, Viti 1990, dosja nr.285, me 
titull, “Disa përfundime për punën operative me përpunimet dhe treguesit kryesorë të 
statistikave të përpunimeve të rrjetit sekret për vitin 1989”, 15 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”.  

22. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Viti 1985, dosja nr. 82, me titull 
“Informacion i Drejtorisë së Parë për reagimin e disa Kosovarëve të konstatuara në një 
person që ka qënë vizitor në Jugosllavi dhe për një të dhënë mbi F. H, dërguar KQ të 
PPSH e Kryeministrisë, 5 fletë. niveli i klasifikimit “sekret”. 



23. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Viti 1990, dosja nr.319, me 
titull “Informacione mbi përmbajtjen e letrave të dërguara nga persona të arratisur e të 
larguar nga vendi ynë nëpërmjet futjes në ambasadat e huaja”, 17 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”. 

24. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Viti 1991, dosja nr.42, me titull 
“Mbi kalimin e paligjshëm të kufirit e për disa tendenca për futjen në ambasada e huaja 
dhe komente të tjera”, 32 fletë, niveli i klasifikimit “sekret”. 

25. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Viti 1989, dosja nr. 266, me 
titull “Për disa reagime të elementeve antiparti L. B, M. Ç etj”, 7 fletë, niveli i klasifikimit 
“sekret”. 

26. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Viti 1958, Dosja nr. 61, “Dosja 
e objektit ortodoks dhe dokumente mbi veprimtarinë e tij”, 115 fletë. niveli i klasifikimit 
“tepër sekret”. 

27. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Viti 1990, Dosja nr. 560, “Listat 
e refugjatëve shqiptarë hyrë në ambasadat e huaja dhe kanë ikur jashtë shtetit”, 48 fletë, 
“sekret”. 

28. Fondi nr.4, Drejtoria e Parë e ish-Sigurimit të Shtetit, Viti 1990, Dosja nr. 559, 
“Informacion për personat që kanë hyrë në ambasadat e huaja, edhe me vërtetime 
biografike”, 92 fletë, “sekret”. 

29. Fondi 6, Drejtoria e Zbulimit Politik, Viti 1945, dosja nr.1/1, me titull “Dosje 
formulare e Mbretit Zog dokumente të periudhës së pasçlirimit si dhe një sasi fotografish 
e pjesë botimesh në gazeta e revista mbi veprimtarinë e tij”, 91 fletë, niveli i klasifikimit 
“tepër sekret”. 

30. Fondi 6, Drejtoria e Zbulimit Politik, Viti 1945, dosja nr.1/2, me titull “Dosja 
formulare e Mbretit Zog, dokumente operative mbi veprimtarinë e tij në mërgim derisa 
vdiq më 1961”, 152 fletë, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 

31. Fondi 6, Drejtoria e Zbulimit Politik, Viti 1945, dosja nr. 3, me titull “Fashikull me 
materiale në ngarkim të F. N”, 76 fletë, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 

32. Dosje formulare nr.2483, kategoria 2/A, në ngarkim të A. B, në total me 203 fletë. Niveli 
i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

33. Dosje formulare nr.2656, në ngarkim të H. M, në total me 25 fletë. Niveli i klasifikimit 
të dosjes është “teper sekret”.  

 
KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 25, datë 29.10.2019 

 
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. 25, datë 
29.10.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 
1. Deklasifikimin plotësisht të Dosje e Problemit të Centralizuar “Dhelpra” nr. 1160, në ngarkim 

të A. K. H., A. H. A., A. S. S., E. K. H. dhe P. K. H., me 244 (dyqind e dyzetë e katër) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

2. Deklasifikimin plotësisht të Dosje e Problemit të Centralizuar “Korbat” nr. 1162, në ngarkim 
të Familjes P., (M. P., E. P., R. P., P. P., A. P., N. P., I. P., N. P., T. P., E. P., Zh. P.), me 9 
volume me 2221 (dymijë e dyqind e njëzetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“tepër sekret”. 

3. Deklasifikimin plotësisht të Dosje Objekti nr. 206, në ngarkim të qytetarëve shqiptarë që u 
larguan nëpërmjet ambasadës gjermane për në RFGJ, me 335 (treqind e tridhjetë e pesë) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-
të. 

4. Deklasifikimin plotësisht të, Dosje Objekti nr. 207, në ngarkim të qytetarëve shqiptarë që u 
larguan nëpërmjet ambasadës franceze për në Francë, me 232 (dyqind e tridhjetë e dy) fletë. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-të. 

5. Deklasifikimin plotësisht të Fashikull per futjen e disa personave në ambasadën greke dhe 
italiane 2 Korrik 1990, me 78 (shtatëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“tepër sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-të. 

6. Deklasifikimin plotësisht të Dosar nr. 1, “Informacione dhe lista të degëve për personat e futur 
në ambasada”, me 137(njëqind e tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“tepër sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-të. 

7. Deklasifikimin pjesërisht të Fletë rregjistri I agjenturës model 2, të dhënat që i përkasin numrit 
rendor 3487, në ngarkim të D. I. K., pseudonimi “heshtja”. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

8. Deklasifikimin pjesërisht të Fletë regjistri “Libri i Fondit Sekret (Fondi I Vecantë)”, të dhënat 
që i përkasin numrit rendor 7, në ngarkim të L. H. M.. Niveli i klasifikimit “sekret i rëndësisë 
së vecantë”. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 
 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 26, datë 31.10.2019 
  

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. 26, datë 
31.10.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Fondi Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, procesverbal nr. 111/16, datë 26.06.1990, mbi 
dorëzimin e dokumenteve operative të drejtimit. Niveli i klasifikimit “sekret”. 

2. Fondi 4, Drejtoria e I-rë, Dega 8, Informacion mbi disa komente nr. 106/46 datë 
13.04.1991, fleta nr. 4. Niveli i klasifikimit “sekret”. 
 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 


