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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  

DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 62, datë 10.03.2022 (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”, ligjit 

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 45 prot. datë 15.02.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive 

etike, morale dhe profesionale të 4 kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese 

se: 
 

a) zonjat dhe zotërinjtë 1. H.Z., 2. M.Xh., 3. I.T., dhe 4. T.B.,  

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. 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 

i ndryshuar.  
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

Vendim nr. 63, datë 10.03.2022 (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”, ligjit 

nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 



“Për 

Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, 

Autoriteti 

për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 
 

 

1. Të informojë institucionin Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 110 prot. datë 28.02.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive 

etike, morale dhe profesionale të 8 kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese 

se: 
 

a) zonjat dhe zotërinjtë 1. A.B.(A.), 2. A.M., 3. A.V., 4. E.T., 5. J.L., 6. G.I., 7. B.D. dhe 

8. S.B.,  

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. 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 

i ndryshuar.  
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

Vendim nr. 65, datë 15.03.2022 (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”, 

ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë znj.G.P. dhe Kuvendin e Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. (tonën nr 385 prot datë 11.03.2022), në kuadër të verifikimit të figurës, 

integritetit dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për 

Komisioner pranë Autoritetit të Konkurencës me qëllim kryerjen e procedurës të 

emërimit sipas nenit 18 dhe 21 të Ligjit Nr.9121, datë 28.7.2003 “Për Mbrojtjen e 

Konkurrencës”: 



 

a) znj. G.P., nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se 

i. Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron në dokumente të ish -Sigurimit të Shtetit sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar. 
 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet znj. G.P. dhe institucionit të Kuvendit të Shqipërisë. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 
  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

Vendim nr. 66, datë 15.03.2022 (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”, ligjit 

nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 

“Për 

Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, 

Autoriteti 

për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 217 prot. datë 07.03.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive 

etike, morale dhe profesionale të 3 kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën Kushtetuese 

(nga 8 kandidatë të kërkuar nga KED pasi për 5 kandidatë ka përfunduar procesi i 

verifikimit dhe vendimet përkatëse janë përcjellë pranë institucionit Këshilli i 

Emërimeve në Drejtësi) se: 
 

a) zonjat 1. E.Dh.M.(B.), 2. M.Th.S.(T.),  

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. 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 

i ndryshuar.  
 



b) z.A.M.D., ka marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse 

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), i ndryshuar.   
 

c) Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të 

emërohen ose ngrihen në detyrë në institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, kur 

Autoriteti administron apo i janë vënë në dispozicion dokumenti autentik origjinal i 

certifikatës së pastërtisë së figurës, shoqëruar me vendimin përkatës nga institucionet 

përgjegjëse, sipas ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër 

njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike 

dhe fetare”, 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”, i ndryshuar”,  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

Vendim nr. 67, datë 15.03.2022 (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”, i 

ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 

dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish – 

Sigurimit të Shtetit,   

     V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 342 prot. datë 22.02.2022, “Kërkesë” për verifikimin e 

pastërtisë së figurës, përpara emërimit të kandidatit për prokuror se: 
 

a) Për z. U.N.K., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 germa “ë 

”, dhe 49 të tij, si dhe përcaktimeve të nenit 29 të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste 

të Shqipërisë”, i ndryshuar, rezulton se 



i. Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit deri në 2 korrik 1991, sipas 

përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

i ndryshuar. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 68, datë 15.03.2022 (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”, ligjit 

nr. 

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

dhe 

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Mat, për informacionin që kërkohet me shkresën 

nr. 797 prot datë 18.02.2022, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të 

shtetasit, se për z. M.L.R., nga verifikimet e kryera deri tani: 
 

 

a) nuk figuron të ketë materiale 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” i ndryshuar.   
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Mat. 
 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 69, datë 15.03.2022 (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”, i 

ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 



dhe 

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish – 

Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë Gjyqësor, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 866/7 prot. datë 10.02.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, përpara emërimit të 3 kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën e Lartë, se: 
 

a) Për znj. A.N., znj. E.M., dhe z. V.Ç., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin 

nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, 

nenit 28 germa “ë ”, dhe 49 të tij, si dhe përcaktimeve të nenit 29 të Ligjit nr.45/2015 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 

Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk kanë qenë anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit deri në 2 korrik 1991, sipas 

përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

i ndryshuar. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

Vendim nr. 74, datë 18.03.2022 (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”, ligjit 

nr. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 

“Për 

Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, 

Autoriteti 

për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë institucionin Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të Figurës për 

Prokurorinë dhe Gjykatat e Posaçme (SPAK), për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 480 prot. datë 22.12.2021, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 



dhe profesionale të 6 kandidatëve për Hetues të Byrosë Kombëtare se: 
 

a) z. P.Gj., z. A.O., z. J.M., z. M.B., z. B.Sh., dhe z. A.K.,  

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. 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 

i ndryshuar.  
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Komisioni i Posaçëm i Verifikimit të 

Figurës për Prokurorinë dhe Gjykatat e Posaçme (SPAK). 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 101, datë 01.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1825/6 prot datë 24.03.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm në 

Ministrinë e Drejtësisë se: 

 

a) Z. I. Sh., për shkak të moshës, nën 14 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” 

i ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   



 

Vendimi nr. 102, datë 01.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 2621 prot. datë 07.03.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive 

etike, morale dhe profesionale të kandidatit Z. S.H. me funksion aktual Gjyqtar në 

Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Vlorë për emërim/ ngritje në detyrë sipas objektit të 

shkresës se: 

 

a) Z. S.H., ka marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse 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), i ndryshuar.   

 

b) Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të 

emërohen ose ngrihen në detyrë në institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, kur 

Autoriteti administron apo i janë vënë në dispozicion dokumenti autentik origjinal i 

certifikatës së pastërtisë së figurës, shoqëruar me vendimin përkatës nga institucionet 

përgjegjëse, sipas ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër 

njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike 

dhe fetare”, 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”, i ndryshuar”,  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dt. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 



 

 

Vendimi nr. 104, datë 07.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1955/5 prot datë 29.03.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së 

Përgjithshme dhe Zhvillimit të Mjedisit në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit se: 

 

a) Znj. D.P., për shkak të moshës, nën 14 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” 

i ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 120, datë 11.04.2022 (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”, ligjit 

nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 

“Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 338 prot. datë 29.03.2022217 prot. datë 07.03.2022, në kuadër 

të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të 3 kandidatëve për gjyqtarë në 



Gjykatën Kushtetuese, se: 

 

a) zonjat 1. E. Dh. M. 2. J.I.L., dhe 3. H.V.Z.,  

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 

ii. Nuk kanë qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. 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 

i ndryshuar.   

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

Vendimi nr. 121, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1828/1 prot datë 07.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë në Ministrinë e 

Infrastrukturës dhe Energjisë se: 

 

a) Z. E.K., për shkak të moshës, nën 14 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” 

i ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   



Vendimi nr. 177, datë 28.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 2092/5 prot datë 15.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Departamentit të Mirëadministrimit 

në Kryeministri se: 

 

a) Z. D.P., për shkak të moshës, nën 14 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” 

i ndryshuar.  

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 178, datë 28.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 2014/5 prot datë 15.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së 

Përgjithshme të Gjendjes Civile se: 

 

a) Z. V.S., për shkak të moshës, nën 14 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” 



i ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 179, datë 28.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1956/5 prot datë 15.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së 

Përgjithshme Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Turizmit dhe 

Mjedisit se: 

 

a) Z. S. J. për shkak të moshës, nën 14 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” 

i ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

 

 



Vendimi nr. 180, datë 28.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1823/12 prot datë 15.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së 

Përgjithshme dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë në Ministrinë e Infrastrukturës 

dhe Energjisë se: 

 

a) Znj. E.M., për shkak të moshës, nën 14 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” 

i ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, 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 
 

 

 

 

 



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 

 

Vendimi nr. 76, datë 24.03.2022 (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 Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L. M. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1154 prot, datë 

02.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Tiranë, regjistër i përpunimeve nr. 2/1, fleta 20.1, 

numër rendor 5691, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. M. Sh. 

b) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Tiranë, regjistër i përpunimeve nr. 68, fleta 66.1, 

numër rendor 10702, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. M. Sh. 

c) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 10623, e përbërë në total nga 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe 

të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin L. M. Sh. 

 

2. T´i jepet shtetasit L. M. Sh, dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 77, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 



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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1867 prot., datë 24.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri P. M. 

J., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 78, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen O. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 1748 prot., datë 

11.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i ndjeri R. V. Gj., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara 

në emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendimi nr. 79, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 



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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1741 prot., datë 

11.11.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. I. P., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 5170, e përbërë në total nga 83 (tetëdhjetë e tre) faqe të 

digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin M. I. P. 

 

2. T´i jepet shtetases F. B. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 80, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 1789 prot., datë 

16.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i ndjeri Xh. Sh. Ç., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara 

në emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 81, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1734 prot., datë 

10.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i ndjeri P. Z. D., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara 

në emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 82, datë 24.03.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 21, 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”, 

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

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

   

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit H. D., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 

2. Ky vendim është i ankimueshëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendimi nr. 83, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1854 prot., datë 

23.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 84, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                              V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. M. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1735 prot., datë 

10.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 85, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 



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

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

 

                                                              

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. H. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1749 prot., datë 

11.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 86, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. H. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1865 prot., datë 

24.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                                 Vendimi nr. 87, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 



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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1866 prot., datë 

24.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i ndjeri H. B. M., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara 

në emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                                 Vendimi nr. 88, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin I. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1857 prot, datë 23.11.2021, 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                                 Vendimi nr. 89, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumente te ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 



 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit S. H., identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish - 

Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 

2. Ky vendim është i ankueshëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                                 Vendimi nr. 90, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1811 prot., datë 

17.11.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për V. M., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore -Gjyqësore Nr. 1361, e përbërë në total nga 250 (dyqind e pesëdhjetë) 

faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin V. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. M. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

                            

Vendimi nr. 91, datë 24.03.2022 (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”, ligjit 



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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1810 prot., datë 

17.11.2021, 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. 1519, e përbërë në total nga 192 (njëqind e nëntëdhjetë 

e dy) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin S. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. M. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

                                   Vendimi nr. 92, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21, 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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1833 prot, datë 19.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri A. 

F. (P.) ka 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



                                     Vendimi nr. 93, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen X. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1830 prot, datë 

19.11.2021, 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                               Vendimi nr. 94, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Sh.V., për sa kërkohet në shkresën nr. 1847 prot, datë 

22.11.2021, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

                               



Vendimi nr. 95, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                              

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1845 prot, datë 22.11.2021, 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 96, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1831 prot, datë 19.11.2021, 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                              Vendimi nr. 97, datë 24.03.2022 (i shkurtuar) 

 



Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 

Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 

Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish 

- Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen H. K,, për sa kërkohet në shkresën nr. 232 prot, datë 08.02.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. K., ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje formulare, nr. 534, e përbërë në total nga 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) faqe të 

skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, si dhe dokumente të krijuara nga 

ish-Sigurimi i Shtetit në total nga 80 (tetëdhjetë) faqe të fotokopjuara, që gjenden në 

arkivat e Autoritetit për subjektin D. K. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 9635, e përbërë në total nga 137 (njëqind e tridhjetë e 

shtatë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin D. K. 

 

2. Të informojë shtetasen H. K. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit për shtetasin D. K., për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka 

pengesë ligjore. 

 

3. T´i jepet shtetases H. K. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë CD dhe fotokopje.   

 

4. Ky vendim 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
      

Vendimi nr. 106, datë 07.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1925 prot., datë 

13.12.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



i ndjeri P. P. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit, si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit 

apo të ketë qenë i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

Vendimi nr. 107, datë 07.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19, 20, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen J. Ll. për sa kërkohet në shkresën nr. 1881 prot., datë 

03.12.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

shtetasja M. Dh. Ll., 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 108, datë 07.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19, 20, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin G. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1860 prot, datë 

23.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



H. D. ka 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 109, datë 07.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1848 prot., datë 

22.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i ndjeri E. A. T., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara 

në emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 110, datë 07.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin E. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 3 prot., datë 5.01.2022, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri K. 



L. M., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në emrin 

e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 111, datë 07.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Z. Q. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1046 prot., datë 

15.07.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 112, datë 07.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N. Gj. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 33 prot, datë 

11.01.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 113, datë 07.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1770 prot., datë 

15.11.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. M. P., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 1525, e përbërë në total nga 135 (njëqind e tridhjetë e 

pesë) faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin P. M. P.  

 

2. T´i jepet shtetasit P. P. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosja e sipër cituar, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 114, datë 07.04.2022 (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”, ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1588 prot., datë 

15.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. M. M., ka 

dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 11 864, e përbërë në total nga 89 (tetëdhjetë e nëntë) 

faqe të dixhitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin N. M. M. 

 

2. T´i jepet shtetases A. M. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, 

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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 114/1, datë 07.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. T., për sa kërkohet në shkresën 1171 prot., datë 04.08.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, emri i tij përmendet në disa prej 

dokumenteve në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje nr. 12247, M. C. (shtetasi D. T. përmendet në fletën 41) 

 

b) Dosje nr. 4298, L. B. L. (shtetasi D. T. përmendet: 

 

c) në fashikullin 2 në faqet 323 sipas numrit të arkivës dhe 57-të në atë digjitale, në faqen 

331 sipas arkivës dhe 67 në atë digjitale, në faqen 390 sipas arkivës dhe 141 digjitale. 

 

d) në fashikullin 3 në faqen me numër arkivor 72 dhe numër digjital 345. 

 

2. T´i jepet shtetasit D. T. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 125, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 281 prot, datë 23.02.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, vërtetohet fakti që nuk ka qenë 

bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 126, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen Z. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1318 prot., datë 

08.09.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. B., ka dokumente 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 



a) Relacion nr.82 datë 14.05.1967, marrë nga fondi arkivor i Komitetit të Partisë së 

Repartit Ushtarak Nr.6600. 

b) Urdhër nr.120 datë 20.06.1967, marrë nga fondi arkivor i Sektorit të Përgjithshëm të 

MMP-së, d-64; fl-8. 

c) Fletë e Regjistrit të Ngjarjeve të Jashtëzakonshme, marrë nga fondi arkivor i Sektorit të 

Përgjithshëm të MMP-së, viti 1974, d-426, fl-155. 

 

2. T´i jepet shtetases Z. D. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 127, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen S. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 954 prot., datë 30.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore Nr. 12767, e përbërë në total nga 116 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin R. A. 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr. 12767/1, e përbërë në total nga 152 (njëqind e 

pesëdhjetë e dy) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin R. A.  

c) Fashikull Personal për të Dënuar nr. 449, e përbërë në total nga 18 (tetëmbëdhjete) faqe 

të skanuara, të anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin R. A.  

d) Regjistër përpunimi nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 3018, 2(dy) faqe, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin R. A. 

 



2. T´i jepet shtetases S. A. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 2 (dy) 

faqe fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendimi nr. 128, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20,  e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 848 prot, datë 10.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje formularë nr. 1106, kategoria 2-A e përbërë në total nga 121 (njëqind e njëzet e 

një) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD që gjenden në 

arkivat e Autoritetit për subjektin A. H.  

b) Flete regjistri i Dega e Punëve të Brendshme Pogradec, regjistri i përpunimeve nr. 1 

Model 1, rreshti me nr. rendor  1106, në total 2 (dy) faqe të fotokopjuar, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. H. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. H. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD dhe fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 



 

 

Vendimi nr. 129, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1376 prot, datë 16.09.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. B., ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 2168, e përbërë në total nga 87 (tetëdhjetë e shtatë) faqe 

të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin 

N. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit P. B. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD. 

 

3. Shtetasi P. B. do te njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të 

dalë apo kryhet ne lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit N. B.   

 

4. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 130, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 



1. Të informojë shtetasin A. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1319 prot., datë 

08.09.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

  

a) Dosje Personale Nr. 2316, Pseudonimi “Sodoli”, e përbërë nga 28 (njëzet e tetë) faqe 

në trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. T. Z. 

 

b) Regjistri i Agjenturës Nr.1, Model K.1,  me nr. rendor 2316, e përbërë nga  2 (dy) fletë, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. T. Z. 

 

c) Regjistri i Agjenturës Nr.2, Model 2,  me nr. rendor 2316, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin A. T. Z.  

 

2. T´i jepet shtetasit A. Z. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 131, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin K. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 963 prot., datë 01.07.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. H., ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare Nr. 1270, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 29 (njëzet e nëntë) faqe 

të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin F. R. H. 

b) Rregjistër përpunimi Nr. 2, Model K.1., konkretisht rreshti me nr. rendor 1270, 2 (dy) 

fletë, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. Rr. H.  

 

2. T´i jepet shtetasit K. H. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe kopje.   

 



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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 132, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19, 20, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen X. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1829 prot, datë 

19.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

H. F. ka 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 133, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 124 prot., datë 25.01.2022, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që S. S. të ketë 



qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara ne emrin e tij në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 134, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19, 20, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1777 prot, datë 16.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që J. J. K. ka 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 135, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19, 20, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1776 prot, datë 16.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që M. Th. K. 

(F.) ka 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 136, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen O. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 1774 prot., datë 

16.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ajo 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 137, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19, 20, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin U. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1933 prot, datë 

14.12.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

S. I. C. ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit,  

 

2. Shtetasi U. B. do te njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të 



dalë apo kryhet ne lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit S. I. C. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 138, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R.Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 1763  prot., datë 

15.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 139, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 899 prot., datë 18.06.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Q. 



A. ka 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 140, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                              

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1932 prot., datë 

14.12.2021, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 141, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Y. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 1926 prot., datë 

13.12.2021, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 142, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim 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. 2005 prot., datë 

30.12.2021, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 143, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen P. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1987 prot., datë 

24.12.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



i ndjeri N. K. ka 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 144, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N. E. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1849 prot., datë 

22.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 145, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen T. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1877 prot., datë 

03.12.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



shtetasja T. 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 146, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1869 prot., datë 

24.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i shtetasi V. Xh. P., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të 

krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 147, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin H. K. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1727 prot., datë 

10.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 148, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1733 prot., datë 10.11.2021, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M. K. 

të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 149, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. B. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1726 prot., datë 

10.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 150, datë 14.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin H. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1729 prot., datë 

10.11.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i ndjeri K. L. K., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara 

në emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

Vendimi nr. 151, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

 

Bazuar në nenin 5, 19, 20, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin U. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1933 prot, datë 



14.12.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit që disponon AIDSSH.  

 

2. Autoriteti do të vijojë punën për hetim sa më efektiv të rastit dhe shtetasi U. B. do te 

njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë apo kryhet ne 

lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit S. I. C. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 152, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1276 prot., datë 

31.08.2021, 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. 7217, e përbërë në total nga 36 (tridhjetë e gjashtë) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin N. T. S. 

b) Dosje Formulare Nr.237 e përbërë në total nga 22 (njëzet e dy) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. T. S. 

 

2. T´i jepet shtetasit L. S. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

3. Shtetasi L. S. do të njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të 

dalë apo kryhet në lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit N. S.   

 

4. Ky vendim 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 



Vendimi nr. 153, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin V. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1139 prot., datë 

29.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

2.  

a) Dosje Hetimore –Gjyqësore Nr. 12739, e përbërë në total nga 8606 (tetëmijë e 

gjashtëqind e gjashtë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

b) Dosje me 3 (tre) fashikuj të përbërë me Aktakuzë, Dosje Hetimore dhe Shtatë 

implikime të B. B., Dosje Nr. 53, Nr. 54 dhe Nr. 55, e përbërë në total nga 227 (dyqind 

e njëzet e shtatë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin B. B. 

c) Dosje Nr. 369, viti 1974 “Informacione për veprimtarinë e B. B.”, e përbërë në total 

nga 8 (tetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin B. B. 

d) Dosje Nr. 370, viti 1974 “Informacione për veprimtarinë e B. B.”, e përbërë në total 

nga 51 (pesëdhjetë e një) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

e) Dosje Nr. 457, viti 1974 “Shënim operativ i P.Op. V. për bashkëpunëtorin Studenti, për 

veprimtarinë e B. B.”, e përbërë në total nga 4 (katër) faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

f) Dosje Nr. 330, viti 1974 “Informacione të Degës së Sigurimit Ushtrisë për grupin 

komplotist të B. B.”, e përbërë në total nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

g) Dosje Nr. 345/3, viti 1974 “Informacione dërguar Udhëheqjes së Partisë për miratimin 

e masave dhe dënimin e armikut B. B.”, e përbërë në total nga 5 (pesë) faqe të skanuara, 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

h) Dosje Nr. 92, viti 1975 “Të njohim thellë rrezikshmërinë e veprimtarisë armiqësore të 

B. B. etj.”, e përbërë në total nga 41 (dyzet e një) faqe të skanuara, të hedhura në format 

CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

i) Dosje Nr. 95, viti 1975 “Informacione të Degës së Sigurimit Ushtrisë për grupin 

komplotist të B. B”, e përbërë në total nga 21 (njëzet e një) faqe të skanuara, të hedhura 

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

j) Dosje Formulare Nr. 1471 “Renegati”, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 655 

(gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në 



format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

 

3. T´i jepet shtetasit V. B. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

4. Ky vendim 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 154, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen E. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1524 prot., datë 

01.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqsore Nr. 9214, e përbërë në total nga 113 (njëqind e 

trembëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin M. J. L. 

b) Dosje Përpunimi - Nr.1755 e përbërë në total nga 28 (njëzet e tetë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. J. L.          

c) Regjistër Përpunimi Model K.I, Nr.2  konkretisht rreshti me nr.rendor 1755, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. J. L. 

d) Regjistër Përpunimi Model K.I, Nr.2  konkretisht rreshti me nr.rendor 1195, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. J. L. 

e) Regjistër Përpunimi Model K.I, Nr.49  konkretisht rreshti me nr.rendor 1195, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. J. L. 

 

2. T´i jepet shtetasit E. L. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 155, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 213 prot, datë 10.02.2022, 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 156, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit, 

   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 212 prot, datë 10.02.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Rregjistër i Përpunimeve Model K.I, numër rendor 96, e përbërë në total nga 1 (një) 

faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. A. 

 

2. T´i jepet shtetasit R. A. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 



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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 157, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                              

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. D, për sa kërkohet në shkresën nr.146 prot, datë 31.01.2022, 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 158, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1024 prot., datë 

12.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 



a) Dosje Hetimore - Gjyqsore Nr.10721, e përbërë në total nga 106 (njëqind e gjashtë) 

faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin S. S. R. 

b) Regjistër  Përpunimi Nr. 2 Model K.1, konkretisht rreshti me nr. Rendor 1759, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. S. R. 

c) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K.1, konkretisht rreshti me nr. Rendor 2840, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. S. R. 

d) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K.1, konkretisht rreshti me nr. Rendor 3210, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. S. R. 

e) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K.1, konkretisht rreshti me nr. Rendor 496, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. S. R. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. R. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 

fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 159, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen A. P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1824 prot., datë 

19.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

A. P. P. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin 

e saj në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si dhe që të ketë qenë bashkëpunëtore.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 



Vendimi nr. 160, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetase L. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 197 prot., datë 08.02.2022, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi H. 

K. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 161, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim 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. 1276 prot., datë 

31.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Nr. 125, viti 1988, e përbërë në total nga 9 (nëntë) faqe të skanuara, të hedhura 

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. H. M. 

b) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K.I, konkretisht rreshti me nr. Rendor 2395, 2 (dy) 

faqe që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. H. M. 

c) Regjistër  i burgjeve Nr. 6, fleta Nr. 64, konkretisht rreshti me Nr. Rendor 56, që 

ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. H. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. M. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 162, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim 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. 1393 prot, datë 21.09.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin A. B. ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Gjyqësore Nr. 313, e përbërë në total nga 837 (tetëqind e tridhjetë e shtatë) faqe 

të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin A. B. 

b) Dosja nr. 401, e përbërë në total nga 60 (gjashtëdhjetë) faqe të skanuara e të 

anonimizuara, të hedhura në format CD, për subjektin A. B. 

c) Regjistër përpunimi nr. 1, Model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 401, 2(dy) faqe, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. B. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 2 (dy) 

faqe fotokopje.   

 

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, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



 

Vendimi nr. 163, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 837 prot, datë 08.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen E. S. ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare Nr. 5464, e përbërë në total nga 398 (treqind e nëntëdhjetë e tetë) faqe 

të skanuara e anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin E. S. 

b) Regjistër përpunimi nr. 2/1, Model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 5464, 2(dy) 

faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. S. 

c) Regjistër përpunimi nr. 2, Model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 2390, 2(dy) faqe, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. S. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. S. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 4 

(katër) faqe fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 164, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, 19, 20, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 



 

1. Të informojë shtetasin A. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1986 prot, datë 

23.12.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

L. M. Z.  ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit,  

 

2. Shtetasi A. Z. do te njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të 

dalë apo kryhet ne lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit L. M. Z. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 165, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 864 prot, datë 14.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Dh. L., ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje formularë nr. 1442, kategoria 2-B e përbërë në total nga 150 (njëqind e 

pesëdhjete) faqe të skanuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD që gjenden 

në arkivat e Autoritetit për subjektin Dh. L. 

b) Dosje fondi rezerve me nr. 1442, e përbërë në total nga 9 (nëntë) faqe të skanuara, dhe 

të anonimizuara të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për 

subjektin Dh. L. 

c) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 3424, e përbërë në total nga 68 (gjashtëdhjetë e tetë) faqe 

të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin 

Dh. L. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. L. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD.   

 

3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 



 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 166, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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”, 

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

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen N. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1281 prot, datë 01.09.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin O. K.  ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare nr.7984, e përbërë në total nga 76 (shtatë dhjetë e gjashtë) faqe të 

skanuara, të anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin O. K. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore me  nr. 7883, e përbërë në total nga 161 (një qind e gjashtë 

dhjete e një) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin O. K. 

c) Flet Regjistër përpunimi nr.2.1, rreshti me nr. rendor 7984, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit për subjektin O. K. 

 

2. T´i jepet shtetases N. J. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, 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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 167, datë 22.04.2022 (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”, ligjit 



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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 145 prot., datë 31.01.2022, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që P. S. të ketë 

qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e saj në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si dhe që të ketë qenë bashkëpunëtore.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 173, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

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

Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1181 prot, datë 

06.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin B. Ll.  ka 

dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore -Gjyqësore Nr. 10684, e përbërë në total nga 335 (treqind e tridhjetë e 

pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin B. H. Ll. 

b) Dosje Formulare Nr. 5307, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 47 (dyzet e shtatë) faqe 

të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin B. Ll. 

c) Dosje Personale Nr. 14117, Pseudonimi “Çakmaku”, e përbërë nga 25 (njëzet e pesë) 

faqe në trajtë fotokopje dhe Dosje Fashikulli për të Dënuar e përbërë nga 15 

(pesëmbëdhjetë) faqe në trajtë fotokopje , që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin B. H. Ll. 

d) Regjistri i Përpunimeve Nr. 2/1, Model K.1, rreshti me nr. rendor 5307, F1 1, 2 (dy) 

fletë, që ekzisotjnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. H. Ll. 

e) Regjistri i Përpunimeve Model 10, rreshti me nr. rendor 30, dosje nr. 5307, F1 1, 2 (dy) 

fletë, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. H. Ll. 

f) Regjistri i Agjenturës, rreshti me nr. rendor 14117, 2 (dy) fletë, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin B. H. Ll. 



 

2. T´i jepet shtetasit B. Ll. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD dhe fotokopje.   

 

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: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendimi nr. 175, datë 22.04.2022 (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”, ligjit nr. 8480, datë 

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

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1937 prot., datë 

15.12.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

A. A. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e 

saj në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si dhe që të ketë qenë bashkëpunëtore.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDIME MBI BAZËN  

E KËRKESAVE PËR QËLLIME  

STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 

STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim nr.70, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

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

a) Dokumente nga fashikulli me  nr. 1225 për shtetasin  Xh. D., me 403 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr.71, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

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

a) Dokumente nga Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e I: "Organizimi dhe veprimtaria 

e shërbimit informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare",  236 faqe; 

b) Dokumente nga  Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të 

Sigurimit të Shtetit kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes 

së vendit dhe të konsolidimit të pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", 247 faqe; 

c)  Dokumente nga  Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të 

Sigurimit të Shtetit për shpartallimin e veprimtarisë subversive të reaksionit të 

brendshëm dhe të jashtëm, 1948-1955", 211 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 



 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr.72, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit I.V., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 7883 për shtetasin O. K., me 161 faqe; 

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 9256 për shtetasin Xh. A., me 16 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendim nr.73, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit M.V., dokumentet si më poshtë:  

a)  Dokumente nga Dosje ORV Miniera Mborje Drenovë-Korçë, me 337 faqe. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 



 

Vendim nr.105, datë 15.03.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

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

a) Dokumente nga fashikulli me  nr. 1225 per shtetasin  Xh.D., me 403 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 99, datë 01.04.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

3. Të vendosë në dispozicion të shtetasit A.GJ., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente për shtetasin Xh.S., dosje përpunimi 2/A, nr.3206, 180 faqe;  

b) Dokumente hetimore-gjyqësore, nr.12488A, 1230 faqe. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 100, datë 01.04.2022 (i shkurtuar) 



Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

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

a) Dokumente nga Dosje përpunimi nr. 273 për shtetasin A. P., 417 faqe. 

b) Dokumente nga Dosje gjyqësore nr. 1167 për shtetasin A. P., 75 faqe. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 115, datë 11.04.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases B.L., dokumentet si më poshtë:  

 

2. Dokumente nga  dosje nr. 262, R.Ll. dhe H. J.i, 19 faqe 

3. Dokumente nga Fondi 4, dosja nr. 294, viti 1986 ‘Korespondencë e kërkesave të 

N.Sh., I.A. , A. A.’, me7 faqe. 

4. Dokumente nga dosje nr. 306, viti 1986,  Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 

me 166 faqe. 

5. Dokumente nga dosja nr. 310, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 71 

faqe. 



6. Dokumente nga dosja nr. 315, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve,13 

faqe. 

7. Dokumente nga  dosja nr. 316, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 12 

faqe. 

8. Dokumente nga dosja nr. 317, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 9 

faqe. 

9. Dokumente nga dosja nr. 319, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 6 

faqe. 

10. Dokumente nga dosja nr. 320, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve. 82 

faqe. 

11. Dokumente nga dosja nr. 321, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 

182 faqe. 

12. Dokumente nga dosja, nr. 325, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 17 

faqe. 

13. Dokumente nga dosja nr. 326, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 12 

faqe. 

14. Dokumente nga dosja nr. 327, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim dëbimeve,13 

faqe. 

15. Dokumente nga dosja nr. 328, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 

178 faqe. 

16. Dokumente nga dosja nr. 329, viti 1986 ,Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 91 

faqe. 

17. Dokumente nga dosja nr. 330, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 10 

faqe. 

18. Dokumente nga dosja nr. 331, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

5 faqe. 

19. Dokumente nga dosja nr. 332, viti 1986, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

165 faqe. 

20. Dokumente nga dosje nr. 127, viti 1975, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

86 faqe. 

21. Dokumente nga dosje nr. 263, viti 1983, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

131 faqe. 

22. Dokumente nga dosje nr. 264, viti 1983, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

154 faqe. 



23. Dokumente nga dosje nr. 265, viti 1983 Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

153 faqe. 

24. Dokumente nga dosje nr. 266 viti 1983, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

170 faqe. 

25. Dokumente nga dosje nr. 267, viti 1983, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

119 faqe. 

26. Dokumente nga dosja nr. 167, viti 1978, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

54 faqe. 

27. Dokumente nga dosje nr. 173, viti 1977, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

75 faqe. 

28. Dokumente nga dosje nr. 142, viti 1976, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

57 faqe. 

29. Dokumente nga dosje nr. 141, viti 1976, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, me 

64 faqe. 

30. Dokumente nga dosja, nr. 142, viti 1979, Komisioni Qëndror i Internim Dëbimeve, 

me 12 faqe. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 116, datë 11.04.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

3. Të vendosë në dispozicion të shtetases E.ZH., dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Dosje formulare dhe fashikull të dënuari, me nr.11705, në ngarkim 

të M. S. V.  me (167+9) faqe. 



b) Dokumente nga Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, Dosja nr.11540 për shtetasin M. V., 

me 253 fletë; 

c) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, për shtetasin E. Gj. me 

147 faqe; 

d) Dokumente nga Dosje formulare, per shtetasin E. Gj.,  nr. 6095-A, me 186 faqe. 

e) Dokumente nga Fashikull personal, per shtetasin E. Gj. me  nr. 6095-A/1, me 15 

faqe. 

f) Dokumente nga Dosja e ORV Kinostudio “Shqipëria e re”; 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

5.  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 117, datë 11.04.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I: 

 

3. Të vendosë në dispozicion të shtetases E.J, dokumentet si më poshtë:  

a)  Dokumente nga dosje formulare nr. 169, në ngarkim të shtetases M. K., me numër total 

fletësh 113 (të digjitalizuar 158);  

 

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K., dhe 

37 personave të tjerë, me numër total fletësh 243 (të digjitalizuara 383); 

c) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K. dhe 

11 personave të tjerë, me numër total fletësh 233 (të digjitalizuara 311); 

d) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K. dhe 

37 “armiqve të popullit”, me numër total faqesh 182; 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 



Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 118, datë 11.04.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasen A. L., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga dosja formulare nr.1812 e B. S.; 

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 2272, B. S., etj; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 119, datë 11.04.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

3. Të vendosë në dispozicion të shtetasen A.K., dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 641, viti 1990 “Mbi ngjarjet e ndodhura ne qytetin 

e Kavajës”,  prej 57 faqe. 



b) Fondi 4 , Dosja nr. 651 , viti 1990 “Për disa të dhëna, komente, vlerësime të reporterëve 

dhe diplomateve te huaj prej 38 faqe 

c) Dokumente nga Dosja Nr.623  “Për zbulimin e parandalimin e një grupi me veprimtari 

armiqësore’, Shkodër prej 22 faqesh. 

d) Dokumente nga Dosja Nr.626, Fondi 4, “Për disa komente armiqësore, Shkodër” prej 

27 faqesh 

e) Dokumente nga Dosja Nr.628, ‘Fondi 4, “Për disa komente armiqësore të ish-klerikëve 

në Shkodër, prej 5 faqesh. 

f) Dokumente nga Dosja Nr.629, Fondi 4, “Për reagimet e disa personave pas lirimit nga 

burgu” , Shkodër, 20 faqesh. 

g) Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr. 289, viti 1990 “Disa përfundime për punën 

operative’ 5 faqesh. 

h) Dokumente nga Dosje nr.566, “Të dhëna mbi futjen e studenteve në ambasada dhe 

demonstrata” prej 5 faqesh; 

i) Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr. 434 viti 1990 ‘Mbi disa dëmtime dhe probleme në 

Minierën e Qymyrgurit në Valias’, prej 12 faqesh; 

j) Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr.648. “Për disa përpjekje për organizimin e një 

mitingu nga studentët të ILP Gjirokastër, viti 1990” prej 5 faqesh; 

k)  Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr.649 ‘Për disa fletushka që bëjnë thirrje për 

demonstrate dhe nxitje te mëtejshme të trazirave në Durrës etj, Viti 1990’ prej 9 faqesh.   

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 169, datë 22.04.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases V.M., dokumentet si më poshtë: 

  



a) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore, me nr. 4802, për shtetasin J.P., 29 faqe; 

b) Dokumente nga dosje hetimore -gjyqësore, nr. 1086-A  për  shtetasin Patër A.H., 

etj.487 faqe; 

c) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore, nr. 12426 për shtetasin Sh. J. K., 176 

faqe; 

d) Dokumente nga Fondi Hetimor-Gjyqësor; Numri i fondit 1; Dosjet 2336;  Kutia 

137  për Sh. K., (etj), me 1005 faqe; 

e) Dokumente për At Gj. S., nga Dosje Gjyqësore Nr 1396 (Sh. G., At Gj. S.) me 494 

faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 170, datë 22.04.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases M.K, dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 9, viti 1976 : Informacion, analiza e punës në 

Kombinatin Metalurgjik të Elbasanit dhe shënimet e Hysni Kapos, 17 faqe. 

b) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 153, viti 1982: Informacion dërguar udhëheqjes së 

partisë e shtetit mbi disa probleme në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan, 7 faqe. 

c) Dokumente nga Fondi 4,  Dosja nr. 216 viti 1986: Informacione për disa probleme në 

Uzinën nr.12 , në Kombinatin Metalurgjik, 8 faqe. 

d) Dokumente  nga Fondi 4, Dosja nr. 228 , viti 1988: Për disa shqetësime në Kombinatin 

''Çeliku i partisë '', Elbasan, 43 faqe. 

e) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 390,  viti 1990: Për disa probleme shqetesuese në 

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i partise'', Elbasan, 8 faqe 

f) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 391, viti 1990: Shkresë përcjellëse e 

dokumentacionit teknik të Uzinës së 12 të Kombinatit ''Çeliku i Partisë'', Elbasan, 5 

faqe. 



g) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 392, viti 1990:  Për disa probleme në Kombinatin 

Metalurgjik ''Çeliku i partisë '', Elbasan, 5 faqe. 

h) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 394, viti 1990:  Për disa shqetësime në Kombinatin 

Metalurgjik ''Çeliku i partisë'', Elbasan, 9 faqe. 

i) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 395, viti 1990:  Për disa probleme shqetësuese në 

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i partisë '', Elbasan, 9 faqe. 

j) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 467, viti 1990:  Mbi disa probleme në Kombinatin 

Metalurgjik ''Çeliku i Partisë'', 6 faqe. 

k) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 468, viti 1990 : Për shkeljen e rregullave në 

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i Partisë'',  në Elbasan, 5 faqe 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 171, datë 22.04.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases M.P, dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 136, “A. R. H.”, 383 faqe 

b) Dokumente nga Fondi 4, viti 1990, Dosja nr. 319 “Informacione mbi përmbajtjen e 

letrave të dërguar nga persona të arratisur e të larguar nga vendi ynë nëpërmjet futjes 

në ambasadat e huaja”, 18 faqe; 

c) Dokumente nga Dosja nr.1 "Telegram shkëmbyer midis qeverise dhe delegacionit 

shqiptar në U.U.O. për problemin e provokacioneve të Englezeve në Kanalin 

e  Korfuzit", viti 1946, 115 faqe; 



d) Dokumente nga Fashikull për emigracionin ekonomik shqiptar në vende të 

ndryshme të botës, (vitet ‘65-‘69), 84 faqe; 

e) Dokumente nga Dosje objekti, nr. 173, Fashikull i veçante, te arratisurit 1988 - 

gusht 1990, (297 faqe); 

f) Dokumente nga Fashikull i veçantë për të arratisurit , 417 faqe, 

g) Dokumente nga Dosje Objekti, Nr.207 “Refugjatët në Francë” , 254 faqe ; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 172, datë 22.04.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 

ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 

e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

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

  

a) Dokumente për K.T., nga dosje formulare kategoria 2/A, nr.1338, me  338 faqe; 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDIME TË ORGANIZIMIT TË 

BRENDSHËM TË AUTORITETIT 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

Vendimi nr. 174 datë 22.04.2022 

 

Në mbështetje të Ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, Rregullores 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-

Sigurimit të Shtetit”, e miratuar me Vendimin nr. 21, datë 09.05.2017 të Autoritetit, e 

ndryshuar, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 

së Shqipërisë në mbledhjen e datës 04.03.2022,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit Konrad Adenauer në 

Shqipëri dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit; 

2. Dërgimin e kësaj Marrëveshjeje për vazhdimin e procedurave pranë Fondacionit Konrad 

Adenauer në Shqipëri 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 103, datë 07.04.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të 

Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, dhe ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 

“Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, 

Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 
 

 

1. Miratimin e  planit të ri të rekrutimeve për vitin 2022, sipas tabelës së mësipërme pjesë 

e këtij vendimi. 

 

2. Plani shtesë i rekrutimeve të Autoritetit, i dërgohet Ministrisë se Financave dhe 

Ekonomisë dhe Institucioneve përkatëse sipas ligjit nr. 152 datë 30.05.2013, “Për 

nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe VKM-së nr. 108/2014, “Për planin vjetor të pranimit 

në shërbimin civil”. 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi. 



 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT 

TË DEKLASIFIKUAR  

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH ME 

VENDIM NR. 6, DATË 01.04.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 “Për zbatimin e 

vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar 

“sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 

shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për 

krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 

shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret 

shtetëror”, me vendimin nr. 6, datë 01.04.2022 si më poshtë:   

 

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

Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
  

1. Dosje Formulare nr. 5130, në ngarkim të K, B., me 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 

1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 26 (njëzet e gjashtë) fletë kanë nivelin 

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

2. Dosje formulare nr. 736, në ngarkim të I. M., me 51 (pesëdhjetë e një) fletë, ndër të cilat 2 (dy) 

fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

3. Fashikull i Problemit të Centralizuar nr. 1146 “Merimanga”, me 175 (njëqind e shtatëdhjetë e 

pesë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 38 (tridhjetë 

e tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV.  

4. Evidenca agjenturale operative e punëtorit operativ nr. 4, me 233 (dyqind e tridhjetë e tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Evidenca i përket fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër.  

5. Dosje Personale nr. 6065, “Vigjilenti”, në ngarkim të N. K., me 13 (trembëdhjetë) fletë, ndër 

të cilat 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 (njëmbëdhjetë) fletë kanë 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

6. Dosje Pune nr. 6065, “Vigjilenti”, në ngarkim të N. K., me 9 (nëntë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) 

fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër.  

7. Dosje Pune nr. 5780, “Shkëndia”, në ngarkim të P. C., me 40 (dyzet) fletë, ndër të cilat 8 (tetë) 

fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër.  

8. Dosje Personale nr. 5780, “Shkëndia”, në ngarkim të P. C., me 299 (dyqind e nëntëdhjetë e 

nëntë) fletë, ndër të cilat 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 

dhe 47 (dyzet e shtatë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Shkodër.  

9. Fashikull nr. 940,663, në ngarkim të P. C.,  me 21 (njëzet e një) fletë, ndër të cilat 5 (pesë) fletë 

kanë nivelin e klasifikimit “Sekret. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

10. Dosje Pune nr. 20, “Dropulli”, në ngarkim të L. N., me 2 vëllime. Vëllimi i parë ka 261 (dyqind 

e gjashtëdhjetë e një ) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 



11. Dosje Personale nr. 20, “Dropulli”, në ngarkim të L. N., 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë, ndër të cilat 

12 (dymbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 8 (tetë) fletë kanë nivelin 

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

12. Dosje Pune nr. 1405, “Drini”, në ngarkim të I. S., me 83 (dyzet) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë 

ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikim 

“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

13. Dosje Personale nr. 1405, “Drini”, në ngarkim të I. S., me 62 (gjashtëdhjetë e dy) fletë, ndër të 

cilat 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 20 (njëzet) fletë kanë 

nivelin e klasifikim “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

14. Dosje personale nr. 92, “Aurora”, në ngarkim të Xh. V., me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë, ndër 

të cilat 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 20 (njëzet) fletë kanë 

nivelin e klasifikim “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

15. Dosje Pune nr. 92, “Aurora”, në ngarkim të Xh. V., me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë,  ndër të 

cilat 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë.  

16. Dosje personale nr. 7367, “Ekrani”, në ngarkim të Y. P., me 26 (njëzet e gjashtë) fletë, ndër të 

cilat 4 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin 

e klasifikim “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

17. Dosje Pune nr. 7367, “Ekrani”, në ngarkim të Y. P., me 53 (pesëdhjetë e tre) fletë,  ndër të cilat 

1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 (njëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

18. Dosje formulare nr. 252/1, në ngarkim të A. Ç., me 402 (katërqind e dy) fletë, ndër të cilat 24 

(njëzet e katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 22 (njëzet e dy) fletë kanë 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

19. Dosje pune nr. 3033, “Lisi”, me 6 volume. Volumi i parë ka 125 (njëqind e njëzet e pesë) fletë, 

ndër të cilat 4 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Volumi i dytë ka 149 

(njëqind e dyzet e nëntë) fletë, ndër të cilat 3 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Sekret”. Volumi i tretë ka 56 (pesëdhjetë e 

gjashtë) fletë, ndër të cilat 3 (tre) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Volumi i 

katërt ka 189 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret”. Volumi i pestë ka 131 (njëqind e tridhjetë e një) fletë, ndër të cilat 

6 (gjashtë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Volumi i gjashtë ka 25 (njëzet e një) 

fletë, ndër të cilat 4 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

 

  

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 7, datë 01.04.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 “Për zbatimin e 

vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar 

“sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 

shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për 

krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 

shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret 

shtetëror”, me vendim nr. 7, datë 01.04.2022 si më poshtë:   

  

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

Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
  

1. Dosje Formulare nr. 1675, në ngarkim të S. G., me 27 (njëzet e shtatë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”dhe 8 (tetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Sarandë.  

2. Dosje Përpunimi nr. 1673, në ngarkim të M. G., me 146 (njëqind e dyzet e gjashtë) fletë ndër 

të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Sarandë. 

3. Dosje Formulare nr. 117, në ngarkim të N. B., me 60 (gjashtëdhjetë)  fletë ndër të cilat 16 

(gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit Operativ.  

4. Dosje Formulare nr. 196, në ngarkim të V. Xh., me 219 (dyqind e nëntëmbëdhjetë)  fletë ndër 

të cilat 51 (pesëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 

dhe 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Operativ.  

5. Dosje Formulare nr. 104, në ngarkim të H. M., me 35 (tridhjetë e pesë)  fletë ndër të cilat 16 

(gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ. 

6. Dosje Formulare nr. 105, në ngarkim të I. Gj., me 111 (njëqind e njëmbëdhjetë)  fletë ndër të 

cilat 39 (tridhjetë e nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Operativ.  

7. Dosje Formulare nr. 2642, në ngarkim të H. M., me 60 (gjashtëdhjetë)  fletë ndër të cilat 30 

(tridhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 7 (shtatë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

8. Dosje Formulare nr. 1340, në ngarkim të M. Sh., me 72 (shtatëdhjetë e dy)  fletë ndër të cilat 4 

(katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e një) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Sarandë.  



9. Dosje Formulare nr. 727, në ngarkim të L. G., me 36 (tridhjetë e gjashtë)  fletë ndër të cilat 10 

(dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 7 (shtatë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

10. Dosje Formulare nr. 717, në ngarkim të S. T., me 31 (tridhjetë e një)  fletë ndër të cilat 10 

(dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

11. Dosje Formulare nr. 35, në ngarkim të A. K., me 181 (njëqind e tetëdhjetë e një)  fletë ndër të 

cilat 33 (tridhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondit Operativ.  

12. Dosje Formulare nr. 5549, në ngarkim të M. M, me 96 (nëntëdhjetë e gjashtë) fletë ndër të cilat 

20 (njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 (tre) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

13. Dosje Fashikullore nr. 702, në ngarkim të A. K., me 14 (katërmbëdhjetë) fletë 3 (tre) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

14. Dosje Formulare nr. 628, në ngarkim të R. M., me 108 (njëqind e tetë) fletë ndër të cilat 25 

(njëzet e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

15. Dosje Personale nr. 674, në ngarkim të H. M., me 22 (njëzet e dy) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Sekret Dosja i përket Fondit Operativ.  

16. Dosje formulare nr. 3517, në ngarkim të A. V., me 490 (katërqind e nëntëdhjetë) ndër të cilat 2 

(dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

17. Dosje formulare nr. 3517/1, në ngarkim të A. V., me 252 (dyqind e pesëdhjetë e dy) ndër të 

cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

18. Dosje Formulare nr. 1695, në ngarkim të L. G., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 12 (dymbëdhjetë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

19. Dosje Formulare nr. 5527, në ngarkim të A. P., me 294 (dyqind e nëntëdhjetë e katër) fletë ndër 

të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

20. Dosje Përpunimi nr. 5480, në ngarkim të N. G., me 69 (gjashtëdhjetë e n e nëntë) fletë ndër të 

cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 15 

(pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Operativ.  

21. Dosje Formulare nr. 6092, në ngarkim të P. V., me 209 (dyqind e nëntë) fletë ndër të cilat 20 

(njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Operativ.  

22. Dosje Formulare nr. 4858, në ngarkim të K. K., me 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë 

ndër të cilat 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Operativ.  

23. Dosje Formulare nr. 2091, në ngarkim të A. R., me 21 (njëzet e një) fletë ndër të cilat 12 

(dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) 

fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  



24. Dosje Personale nr. 10999, në ngarkim të L. D., me 36 (tridhjetë e gjashtë) fletë ndër të cilat 4 

(katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 15 

(pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

25. Dosje Pune nr. 10999, në ngarkim të L. D., me 49 (dyzet e nëntë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në vitet 

1980-1982. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

26. Dosje Formulare nr. 1149, në ngarkim të Xh. D., me 160 (njëqind e gjashtëdhjetë) fletë ndër të 

cilat 24 (njëzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 9 

(nëntë) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

27. Dosje Personale nr. 5377, në ngarkim të H. D., me 49 (dyzet e nëntë) fletë ndër të cilat 7 (shtatë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e një) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

28. Dosje Formulare nr. 1008, në ngarkim të S. M., me 80 (tetëdhjetë) fletë ndër të cilat 14 

(katërmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë.  

29. Dosje Pune nr. 5377, në ngarkim të H. D., me 214 (dyqind e katërmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 

3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit Tepër Sekret” dhe 9 (nëntë) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë. 

30. Dosje Përpunimi nr. 2184, në ngarkim të J. G., me 198 (njëqind e nëntëdhjetë tetë) fletë ndër 

të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 23 (njëzet 

e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.  

31. Dosje Përpunimi nr. 3365, në ngarkim të Z. G., me 93 (nëntëdhjetë e tre) fletë ndër të cilat 11 

(njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 

(njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.  

32. Dosje Personale nr. 3580, në ngarkim të G. T., me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë ndër të cilat 8 

(tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 12 (dymbëdhjetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Sarandë.  

33. Dosje Pune nr. 3580, në ngarkim të G. T., me 134 (njëqind e tridhjetë e katër) fletë ndër të cilat 

2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega 

e Punëve të Brendshme Sarandë.  

34. Dosje Personale nr. 2174, në ngarkim të S. Sh., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë ndër të cilat 4 

(katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 30 (tridhjetë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Sarandë.  

35. Dosje Pune nr. 2174, në ngarkim të S. Sh., me 195 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë) fletë ndër të 

cilat 93 (nëntëdhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

36. Fashikull, në ngarkim të M. P., me 10 (dhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në vitin 1961. 

       Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  



37. Dosje Personale nr. 3457, në ngarkim të E. Sh., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) 

fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 (tre) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ (mikrofilm).  

38. Dosje e Problemit të Centralizuar nr.1199, “Zvarraniku”, me 20 (njëzet) fletë ndër të cilat 16 

(gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega IV.  

39. Dosje Formulare nr. 2907, në ngarkim të V. P., me 216 (dyqind e gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër 

të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 47 (dyzet 

e shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

40. Dosje nr. 2183, në ngarkim të N. Z., me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 10 (dhjetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 29 (njëzet e nëntë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Emigrantët 

Ekonomik.  

 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 8, datë 15.04.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 “Për zbatimin e 

vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar 

“sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 

shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për 

krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 

shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret 

shtetëror”, me vendimin 8, datë 15.04.2022 si më poshtë:   

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

 

Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
  

  

1. Dosje Formulare nr. 12471, në ngarkim të F. M., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë ndër të cilat 3 

(tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 29 (njëzet e nëntë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

2. Dosje Përpunimi nr. 767, në ngarkim të E. Ç., me 109 (njëqind e nëntë) fletë ndër të cilat 4 

(katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 18 (tetëmbëdhjetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Ersekë.  

3. Kartelë Model 2 nr. 2862, në ngarkim të V. B., e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Kartela i përket fondit Dega IV.  

4. Dosje e Objektit të Rëndësisë së Veçantë nr. 41, reparti Ballsh, me dy fashikuj fashikulli nr. 1 

me 21 (njëzet e një) fletë ndër të cilat 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret” dhe fashikulli nr. 2 me 131 (njëqind e tridhjetë e një) fletë ndër të cilat 4 

(katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 32 (tridhjetë e dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

5. Regjistër agjenture Model 2 nr. 37 datë 28.01.1987 me 180 (njëqind e tetëdhjetë) fletë, fillon me numër 

rendor 3 dhe mbaron me numër rendor 3172, nga të cilat 23 fletë janë të plotësuara. Niveli i klasifikimit 

të regjistrit është “Sekret”. Regjistri  i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Lezhë.  

6. Regjistër agjenture Model 2 nr. 16 datë 15.5.1987, me 192 (njëqind e nëntëdhjetë e dy) fletë, fillon me 

numër rendor 126 dhe mbaron me numër rendor 4882, nga të cilat 39 (tridhjetë e nëntë) fletë janë të 

plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”.  

Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Kukës.  

7. Evidencë agjenturale operative e punëtorit operativ, Ekzemplar nr. 2, me 283 (dyqind e 

tetëdhjetë e tre) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. 

Libri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

8. Evidencë agjenturale operative e punëtorit operativ, Ekzemplar nr. 1, me 283 (dyqind e 

tetëdhjetë e tre) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  



Libri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

9. Dosje Personale nr. 3624, në ngarkim të G. G. me 46 (dyzet e gjashtë) fletë, ndër të cilat 6 

(gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë 

është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

10. Dosje Personale nr. 2908, në ngarkim të A. P., me 48 (dyzet e tetë) fletë, ndër të cilat 7 (shtatë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 (njëmbëdhjetë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

11. Dosje Pune nr. 4332, në ngarkim të T. B., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 9 (nëntë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër.  

12. Dosje Formulare nr. 158, në ngarkim të T. B., me 183 (njëqind e tetëdhjetë e tre) fletë, ndër të 

cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 61 

(gjashtëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

13. Dosje Personale nr. 3149, në ngarkim të D. Gj., me 139 (njëqind e tridhjetë e nëntë) fletë, ndër 

të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 54 

(pesëdhjetë e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

14. Dosje Pune nr. 3149, në ngarkim të D. Gj., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë, ndër të cilat 22 (njëzet 

e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

15. Dosje nr. 246, “Letër e Drejtorisë së Parë për koordinimin midis Degëve të Punëve të 

Brendshme për zbulimin e veprimtarisë armiqësore që zhvillohet në repartet  riedukimit në 

burgje dhe në mesin e të internuarve dhe dëbuarve, dërguar Degëve të Punëve të Brendshme” 

me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

16. Dosje nr. 281, “ Urdhër i ministrit të Punëve të Brendshme mbi internim dëbimet dhe Udhëzim 

i Ministrit mbi internim dëbimet si masë administrative, informacion mbi një rast shkelje 

ligjshmërie në Degën e Korçës me 14 (katërmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

17. Dosje nr. 247, “Plan pune e konkluzione të Drejtorisë së Parë mbi punën e bërë për zbulimin e 

goditjen e veprimtarisë armiqësore që është zhvilluar nëpërmjet agjitacionit e propagandës në 

kundërvënie të pleniumeve të IV dhe V të KQ të PPSH” me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë ndër të 

cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.   

18. Dosje nr. 245, “Porosi të Drejtorisë së Parë për vlerësimin dhe ndjekjen e të dhënave për 

tendencë terrori dërguar Degëve të Punëve të Brendshme në rrethe” me 4 (katër) fletë, ndër të 

cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

19. Dosje nr. 244, “Porosi të Drejtorisë së Parë për dërgimin e informacioneve mbi veprimtarinë 

armiqësore në drejtim të elementit antiparti dërguar Degëve të Punëve të Brendshme” me 4 

(katër) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 



20. Dosje nr. 142, “Raport mbi disa probleme në industrinë e naftës e të gazit sipas detyrave të 

kongresit të PPSH” me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

21. Dosje nr. 167, “Relacion dërguar udhëheqjes Partisë e Shtetit mbi përfundimin e procesit penal 

në ngarkim të Xh. S., dhe të implikimeve të personave të tjerë” me 12 (dymbëdhjetë) fletë, ndër 

të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

22. Dosje nr. 157, “Udhëzim i Ministrit dërguar Degëve të Punëve të Brendshme mbi një shtesë në 

udhëzimin Nr. 01-629 datë 4.8.1971 mbi internimet e dëbimet si masë administrative” me 3 

(tre) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

23. Dosje nr. 242, “Program i përgatitjes profesionale të efektivit të Degës VIII për vitin 1983” me 

8 (tetë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

24. Dosje nr. 243, “Plan masash agjenturore - operative të degës VIII me rastin e festave jubilare 

dhe gjyqin që zhvillohet  në Tiranë kundër komplotistëve” me 26 (njëzet e gjashtë) fletë, ndër 

të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

25. Dosje nr. 313, “Kërkesa e ankesa të qytetarëve dërguar Zv. Kryetarit të Këshillit të Ministrave 

për falje të masës së internim dëbimeve të mbetur” me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 

3 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

26. Dosje nr. 127/1, “Informacion për internimet e dëbimet deri në vitin 1975” me 11 

(njëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

27. Dosje nr. 10, “Relacion dërguar shokut H. K., mbi gratë e huaja të martuara me qytetarë 

shqiptare” me 25 (njëzet e pesë) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

28. Dosje nr. 67, “Informacion Dërguar Komitetit Qendror të Partisë” mbi masat për spastrimin e 

brezit të zonës kufitare nga elementët me rrezikshmëri shoqërore dhe njoftim i Komisionit të 

Internim Dëbimeve mbi internimin e tyre” me 10 (dhjetë) fletë, ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e 

Sigurimit të Shtetit.  

29. Dosje nr. 252, “Raport propozimi për internime të Degës së Punëve të Brendshme Shkodër 

drejtuar Drejtorisë së Parë” me 205 (dyqind e pesë) fletë, ndër të cilat 78 (shtatëdhjetë e tetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

30. Dosje nr. 253, “Raport propozimi për internime të Degës së Punëve të Brendshme Shkodër 

drejtuar Drejtorisë së Parë” me 191 (njëqind e nëntëdhjetë e një) fletë, ndër të cilat 64 

(gjashtëdhjetë e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

31. Dosje nr. 249, “Raport propozimi për internime të Degës së Punëve të Brendshme Berat, 

Durrës, Elbasan, Fier dhe Gramsh drejtuar Drejtorisë së Parë” me 208 (dyqind e tetë) fletë, ndër 

të cilat 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 



32. Dosje nr. 250, “Korrespondencë midis Degës VIII dhe Degës së Punëve të Brendshme Mirditë, 

Tropojë, Sarandë, Tepelenë, Krujë, Përmet, Vlorë, Tiranë për internimin e dëbimin e personave 

të ndryshëm” me 142 (dyqind e dyzet e dy) fletë, ndër të cilat 81 (tetëdhjetë e një) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

33. Dosje nr. 251, “Raport propozime për internime të Degës së Punëve të Brendshme Pukë, 

Rrëshen, Tiranë, Tropojë e Vlorë drejtuar Drejtorisë së Parë” me 260 (dyqind e gjashtëdhjetë) 

fletë, ndër të cilat 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

34. Dosje nr. 248, “Korrespondencë midis Degës VIII-të dhe  Degës së Punëve të Brendshme Berat, 

Durrës, Elbasan, Ersekë, Fier, Gjirokastër, Gramsh për internimin e dëbimin e personave të 

ndryshëm dhe heqje e ndryshim mase, trajtim kërkesash dhe njoftime për zbatim vendimesh” 

me 190 (njëqind e nëntëdhjetë) fletë, ndër të cilat 95 (nëntëdhjetë e pesë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

35. Dosje nr. 144, “Përgjithësime mbi një grup armiqësor të goditur në rrethin e Librazhdit dhe 

Udhëzim mbi vlerësimin e të dhënave për diversion në sektorin e ekonomisë” me 18 

(tetëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

36. Dosje nr. 124, “Qarkore dërguar Degëve të Punëve të Brendshme dhe informacion dërguar 

Komitetit Qendror të Partisë mbi disa të meta lidhur me evidentimin e elementit kulak” me 9 

(nëntë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

37. Dosje nr. 127/3, “Udhëzim dërguar Degëve të Punëve të Brendshme mbi organizimin e punës 

operative në drejtim të veprimtarisë armiqësore të kulakëve” me 3 (tre) fletë, ndër të cilat 1 

(një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

38. Dosje nr. 410, “Propozim për internim dëbime, transferime, zgjatje mase, vendime të 

komisionit qendror të internim dëbimeve, të familjeve e individëve të internuar” me 67 

(gjashtëdhjetë e shtatë) fletë, ndër të cilat 13 (trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

39. Dosje nr. 290, “Informacione, relacione të bëra në drejtim të deklasuarve” me 358 (treqind e 

pesëdhjetë e tetë) fletë, ndër të cilat 104 (njëqind e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

40. Dosje nr. 295, “Korrespodencë midis Degës VIII-të dhe Degëve të Punëve të Brendshme në 

rrethe për zbatimin e vendimit nr. 3 datë 17.2.1986 për faljen e gjerë” me 24 (njëzet e katër) 

fletë, ndër të cilat 20 (njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

41. Dosje nr. 293, “Korrespodencë midis Drejtorisë Sigurimeve Shoqërore Shtetërore dhe Degës 

së VII-të për prekje pensioni të personave të internuar” me 27 (njëzet e shtatë) fletë, ndër të 

cilat 24 (njëzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  



42. Dosje nr. 268, “Konkluzione të Drejtorisë së I-rë për zbulimin e autorëve të shkrimeve dhe 

akteve anonime armiqësore” me 12 (dymbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

43. Dosje nr. 291, “Shkresa përcjellëse të bëra në drejtim të deklasuarve” me 259 (dyqind e 

pesëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 242 (dyqind e dyzet e dy) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

44. Dosje nr. 292, “Porosi të komisionit të internim dëbimeve për heqjen para kohe të masës së 

internimit e dëbimit” me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

45. Dosje nr. 289, “Letra të të burgosurve” me 89 (tetëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 6 (gjashtë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

46. Dosje nr. 288, “Informacione, relacione të bëra në drejtim të reparteve të riedukimit e burgjet” 

me 176 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) fletë, ndër të cilat 37 (tridhjetë e shtatë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

47. Dosje nr. 262, “Informacion i Degës së VIII-të mbi studimin dhe vlerësimin e dosjes në kontroll 

operativ 2B të R. Ll., dhe H. J., me pseudonimin “Emigranti” dërguar zv. Ministrit të Punëve 

të Brendshme” me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

48. Dosje nr. 261, “Letra të Këshillit të Ministrave për dërgim Komitetit Ekzekutiv, të KP të 

rretheve, Ministria e Punëve të Brendshme dërguar Degëve të Punëve të Brendshme për disa 

probleme për personat e Internuar e Dëbuar” me 7 (shtatë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

49. Dosje nr. 259, “Korrespondencë midis prokurorisë së përgjithshme e Ministrisë së Punëve të 

Brendshme lidhur me disa të internuar” me 182 (njëqind e tetëdhjetë e dy) fletë, ndër të cilat 

81 (tetëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 9, datë 15.04.2022 

 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 “Për zbatimin e 

vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar 

“sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 

shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për 

krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret 



shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret 

shtetëror”, me vendimin nr. 9, datë 15.04.2022 si më poshtë:   

 

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

  

Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
  

1. Dosje nr. 56, “Relacion drejtuar udhëheqjes së Partisë mbi arrestimin dhe deponimet e para të 

grupit armiqësor B. S.”, me 9 (nëntë) fletë, ndër të cilat 1 (një) dokument me 3 (tre) fletë është 

i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

2. Dosje Problemit të Centralizuar “Katrani” nr. 906, në ngarkim të N. K., me 54 (pesëdhjetë e 

katër) fletë, ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 6 (gjashtë) dokumente me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega IV.  

3. Dosje Personale nr. 6616 “Nekiu”, në ngarkim të N. K., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë, ndër të 

cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 17 

(shtatëmbëdhjetë) dokumente me 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

4. Dosje Pune nr. 6616 “Nekiu”, në ngarkim të N. K., me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 

10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit  “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

5. Dosje operative nr. 1, në ngarkim të N. K., me 237 (dyqind e tridhjetë e shtatë)  fletë, ndër të 

cilat 13 (trembëdhjetë) dokumente me 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 24 (njëzet e katër) dokumente me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Grupet.  

6. Dosje operative nr. 2, në ngarkim të N. K., me 202 (dyqind e dy)  fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e një) dokumente 

me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Grupet.  

7. Dosje operative nr. 3, në ngarkim të N. K., me 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë, ndër 

të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 26 (njëzet 

e gjashtë) dokumente me 65 fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Grupet. 

8. Dosje me materiale në ngarkim të N. K., me 6 (gjashtë) fletë, ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë është e klasifikuar me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Grupet. 

9. Dosje nr. 405, “Korrespodencë ndërmjet Degës VIII, Drejtorisë I-rë dhe Degëve të punëve të 

Brendshme në rrethe për internim dëbimet”, me 158 (njëqind e pesëdhjetë e tetë) fletë, ndër të 

cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”dhe 84 (tetëdhjetë 

e katër) dokumente me 112 (njëqind e dymbëdhjetë) fletë.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 



10. Dosje nr. 407, “Raport propozime për heqjen e masës së internimit dhe për internimin e 

personave nga rrethet Sarandë, Kukës, Shkodër Burrel, Tiranë ”, me 60 (gjashtëdhjetë) fletë, 

ndër të cilat 20 (njëzet) dokumente me 41 (dyzet e një) fletë.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

11. Dosje nr. 406, “Raport propozime për internim dëbim dhe dokumentet që shoqërojnë ato, 

korespondencën e Degëve në rrethe me Drejtorinë e Parë”, me 120 (njëqind e njëzet) fletë, ndër 

të cilat 44 (dyzet e katër) dokumente me 78 (shtatëdhjetë e tetë) fletë.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

12. Dosje nr. 400, “Korespodencë ndërmjet Degës VIII dhe Degëve të Punëve të Brendshme në 

Korçë, Krujë, Kukës për internim dëbimet”, me 171 (njëqind e shtatëdhjetë e një) fletë, ndër të 

cilat 102 (njëqind e dy) dokumente me 123 (njëqind e njëzet e tre) fletë.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

 

  

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 
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VEPRIMTARI TË AUTORITETIT PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E 

ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT PËR PERIUDHËN MARS - PRILL 

 

Kuvendi mirarton strukturën e posaçme në Autoritet, për të zhdukurit në diktaturë  

 

Kuvendi i Shqipërisë miratoi në seancën e 17 marsit strukturën e re të Autoritetit, ku përfshihet 

njësia e posaçme për të zhdukurit në diktaturë.  

Projektvendimi “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 95/2016 “Për 

miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit të Autoritetit për 

Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, u miratua me 85 vota pro, asnjë kundër 

dhe 21 abstenim. 

Me dispozita të veçanta në ligjin organik 45/2015, i ndryshuar, dhe në zbatim të ligjit nr. 9802, 

datë 13/092007 “Për ratifikimin e Konventës Ndërkombëtare të OKB-së “Për mbrojtjen e të 

gjithë personave nga zhdukjet me forcë”, Autoritetit iu dhanë kompetenca të shtuara dhe rol 

parësor: 

-në bashkëpunimin me institucionet 

qendrore dhe vendore për procesin e 

identifikimit të trupave të atyre që u 

zhdukën ose u ekzekutuan gjatë 

komunizmit;  

-në marrjen e masave për të mbrojtur 

dhe ruajtur në mënyrën më të 

përshtatshme vendet që janë 

aktualisht apo do të identifikohen si vendvarrime, ku legjislatori parashikon se rregullat e 

bashkëpunimit përcaktohen me marrëveshje dy apo shumëpalëshe, të lidhura për këtë qëllim 

midis palëve dhe sjell në vëmendje se, “Autoritetet përgjegjëse dhe mënyra e mbrojtjes dhe 

ruajtjes së vendvarrimeve të identifikuara ose të dyshuara përcaktohen me vendim të Këshillit 

të Ministrave”.  

Për të realizuar këto detyra themelore, të shtuara në ligjin organik 45/2015 me ligjin 

nr.114/2020, dt.29.07.2020, i botuar në Fletoren Zyrtare me 28 gusht dhe hyrë në fuqi në shtator 

2020, deri më sot është punuar gjerësisht me dokumentacion, kuadrin ligjor dhe marrëveshjet 

e bashkëpunimit, (me Policinë e Shtetit), si dhe me tryeza teknike ndërinstitucionale për 

koordinimin e përgjegjësive. 



Proceset e punës që Autoritetit i janë caktuar me ligj zhvillohen gjerësisht në terren, dhe për to 

nevojiten burime njerëzore shtesë, të shoqëruara me kosto financiare, (deri tani janë mbuluar 

nga projektet e Autoritetit me partnerë).  

Drejtoria e sapomiratuar për Marrëdhëniet Ndërinstitucionale në Procesin e Identifikimit dhe 

Rikuperimit të Personave të Zhdukur, me pesë punonjës, do të ketë si fushë veprimi 

bashkëpunimin ndërinstitucional për identifikimin dhe rikuperimin e trupave të të zhdukurve 

dhe të të ekzekutuarve dhe marrjen e masave për ruajtjen e vendvarrimeve, duke plotësuar çdo 

komunikim institucional të Autoritetit me autoritetet përgjegjëse dhe ndjekjen e projekteve të 

dedikuara, duke krijuar kësisoj një tablo të qartë të të gjithë veprimtarisë për të pagjeturit, 

përfshirë edhe aktorët e tjerë në këto procese, sa delikate, aq edhe humane. 

 

 

Diplomacia dhe kultura 

Më 28 mars 2022, Kryetarja e Autoritetit Dr. Gentiana Sula mori pjesë në aktivitetin me temë: 

“Pluralizmi fetar dhe sfidat politike në një vend kufitar; mes së shkuarës dhe së ardhmes”, pjesë 

e ciklit “Diplomacia dhe kultura”, organizuar nga Qendra për Hapje dhe Dialog në 

Kryeministri. 

I ftuar, ambasadori i Selisë së Shenjtë, 

Shkëlqesia e Tij, imzot Luigi Bonazzi.  

Tema për të cilën foli imzot Bonazzi ishte 

“Pluralizmi fetar dhe sfidat politike në një vend 

kufitar; mes së shkuarës dhe së ardhmes”.  

Në takim ishin të pranishëm edhe znj. Nevila 

Nika, pedagoge në Universitetin Evropian të 

Tiranës; znj. Aljula Jubani, Drejtore e Institutit të 

Studimeve Evropiane në Universitetin e Tiranës 

dhe z. Klodian Bulku, kyetar i Komitetit Shtetëror për Kultet. Po ashtu edhe studentë nga 

Universiteti i Tiranës dhe Universiteti Europian i Tiranës, të cilët diskutuan mbi çështje të 

ndryshme të trajtuara në prezantimin e z. Bonazzi.  

Arqipeshkvi Bonazzi se do të kërkonte nga Papa Françesku ofrimin e një burse për të studiuar 

në arkivat e Vatikanit për një prej studentëve të interesuar, një mundësi kjo e veçantë studimi, 

e cila u krijua falë takimeve në COD. 

 

 



Përkujtohet demonstrata antikomuniste e 1990 në Kavajë 

Më 25 mars 2022, Kryetarja e Autoritetit, Dr. Gentiana 

Sula dhe Anëtari z. Simon Mirakaj, morën pjesë në 

aktivitetin përkujtimor në nderim të demonstratës 

antikomuniste të 1990 në qytetin e Kavajës morën pjesë 

në ceremoninë përkujtimore të zhvilluar në stadiumin 

"Besa" të këtij qyteti.   

Thirrjet “Liri Demokraci”, “Poshtë diktatura”, “Poshtë 

dinastia”, gjatë ndeshjes “Besa”“Partizani” në stadiumin 

e qytetit, zbuluan se propaganda komuniste ishte fund e 

krye mashtrim.Protesta u pasua me arrestime masive dhe 

hetuesi intensive ndaj të rinjve protestues. 

 

Përkujtohet mesha e Pashkëve e mbajtur në kampin e Tepelenës 

Më 2 prill, në ish-kampin e internimit në 

Tepelenë, u përkujtua 70-vjetori i Meshës së 

Pashkëve të prillit 1952, të kremtuar nga pesë 

priftërinj katolikë, Dom Nikollë Mazreku, Padër 

Jak Gardini, Padër Viktor Volaj, Padër Zef Gilaj 

dhe Padër Ferdinand Paci. 

Kryetarja e Autoritetit, Dr. Gentiana Sula, anëtari, 

z. Simon Mirakaj dhe të mbijetuar të kampit e 

trashëgimtarë të tyre, si dhe besimtarë të ftuar nga Administratura Apostolike e Shqipërisë së 

Jugut morën pjesë në ceremoninë përkujtimore në 

kamp dhe kremtimin e Udhës së Kryqit, për të 

nderuar kujtimin e atyre që e humbën jetën në 

kampin me tela me gjemba të Tepelenës. 



Imzot Giovanni Peragine, Imzot Angelo 

Massafra dhe Imzot Arjan Dodaj, mes 

dhjetëra të pranishmëve në kamp, shkuan 

Udhën e Kryqit, duke risjellë përmes 

humanizmit, fuqinë e shpresës për më 

mirë, që udhëhoqi Meshën e Pashkëve të 

Prillit 1952, lehtësuese për të gjithë të 

ndëshkuarit e kampit, pavarësisht 

besimit. 

 

Prezantohen videot e shkurtra mbi portretet e së majtës së përndjekur 

AIDSSH dhe FES u bënë bashkë 

në një projekt serioz dhe sfidues, 

për të ndriçuar këtë aspekt të 

historisë sonë të afërt. Dhjetë 

intelektualë të mirënjohur, 

filozofë, gazetarë, mendimtarë e 

përkthyes, shkrimtarë e njohës 

shumë të mirë të dinamikave në 

vend e jashtë tij, u trajtuan me 

profesionalizëm dhe në dritën e 

dokumenteve historike. 

4475 faqe dokumente u deklasifikuan nga AIDSSH dhe u vunë në dispozicion të gjashtë 

studiuesve që iu qasën në mënyrë shumëdisiplinare profileve të përzgjedhura, duke riskicuar 

në të njëjtën kohë tablonë e mendimit politik të së majtës në Shqipëri, në kuadër të mendimit 

politik botëror të së majtës përgjatë shekullit XX.  

𝑆𝑒𝑗𝑓𝑢𝑙𝑙𝑎 𝑀𝑎𝑙�̈�𝑠ℎ𝑜𝑣𝑎, 𝐾𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑑𝑖𝑛 𝐶 ̧𝑒𝑘𝑟𝑒𝑧𝑖, 𝑇𝑎𝑗𝑎𝑟 𝑍𝑎𝑣𝑎𝑙𝑎𝑛𝑖, 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑛𝑒 𝐾𝑜𝑘𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖, 𝐼𝑠𝑢𝑓 

𝐿𝑢𝑧𝑎𝑗, 𝑆𝑘𝑒 ̈𝑛𝑑𝑒𝑟 𝐿𝑢𝑎𝑟𝑎𝑠𝑖, 𝑃𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑀𝑎𝑟𝑘𝑜, 𝑋ℎ𝑎𝑣𝑖𝑡 𝑄𝑒𝑠𝑗𝑎, 𝐼𝑠𝑢𝑓 𝐾𝑒�̧�𝑖, 𝑍𝑒𝑓 𝑀𝑎𝑙𝑎 e të tjerë janë 

personalitete që u frymëzuan nga aspiratat për drejtësi shoqërore dhe punuan për ta ngritur e 

formësuar të majtën në vend, si e majtë europiane. 

“𝐄 𝐌𝐚𝐣𝐭𝐚” – 𝐍𝐣𝐞 𝐫𝐫𝐮𝐠𝐞𝐭𝐢𝐦 𝐧𝐞 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢!  

Mendimi politik i së majtës Shqiptare  



Rrugëtim historik i pesë figurave të majta të sjella nëpërmjet videove prezantuese! Reflektim 

për të ardhmen duke qymtuar të shkuarën! Histori të cilat na ushqejnë me informacion mbi 

debatet politike aktuale, normat, vlerat dhe orientimet. 

“Demokracia kërkon demokratë” është motoja e 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐝𝐫𝐢𝐜𝐡 𝐄𝐛𝐞𝐫𝐭 𝐝𝐡𝐞 𝐏𝐞𝐭𝐫𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐨, 

𝐒𝐞𝐣𝐟𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐌𝐚𝐥𝐞𝐬𝐡𝐨𝐯𝐚, 𝐈𝐬𝐮𝐟 𝐋𝐮𝐳𝐚𝐣, 𝐒𝐤𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐋𝐮𝐚𝐫𝐚𝐬𝐢 dhe 𝐌𝐮𝐬𝐢𝐧𝐞 𝐊𝐨𝐤𝐚𝐥𝐚𝐫𝐢 ishin disa prej 

tyre. Janë histori njerëzore me qasje të ndryshme politike por me një ëndërr: Një Shqipëri më 

të mirë!  

Jetet e tyre 

patën drama, 

sakrifica, 

ëndrrat e tyre 

nuk arritën dot 

të bëhen 

realitet në 

kohët që 

jetuan, por një 

gjë është e 

sigurt, ata i 

dhanë ngjyra 

një realiteti të errët të sistemit komunist.  

Këto figura politike të historisë sonë, të cilat nuk janë të vetmet, por vetëm disa prej tyre, na 

ofrojnë një arsenal konceptual të së majtës duke na orientuar në arsyetimin e saj dhe duke na 

ankoruar në retorikën e saj.  

Diskursi i tyre politik shërben si një lente përmes së cilës mund të lexojmë historinë dhe të 

shohim botën dje, por dhe sot e nesër. Këto figura ndihmojnë në ndërtimin e hartës së shoqerisë 

së majtë e cila plotësohet në çdo kohë dhe historia i tregon.  

Gjatë aktivitetit të mbajtur në mjediset e Kinema “Millennium”, dhe pas prezantimit të videove 

të cilat përshkruajnë jetët politike të pesë figurave tona, një panel prej katër të ftuarish, Znj. 

Stine Klapper, Drejtoreshë e Fondacionit “Friedrich Ebert”, Z. Edon Qesari, historian dhe 

bashkautor i studimit, “E majta” – Mendimi politik/Profile Biografike, Znj. Linda Kokalari, 

Familjare e Musine Kokalarit dhe Z. Ditmir Bushati, politikan me nje identitet të theksuar 

ideologjik, trajtuan jetët e personaliteteve tona, duke reflektuar mbi ideologjitë e kohës. Petro 

Marko, Sejfulla Malëshova, Isuf Luzaj, Skënder Luarasi dhe Musine Kokalari, kanë shumë për 

të na mësuar dhe mbeten një model inspirues për të rinjtë dhe jo vetëm. 



 

 

Trajtimi i së kaluarës me objektivitet, 

transparencë dhe drejtësi, për rehabilitimin, 

integrimin dhe dëmshpërblimin e plotë të 

shtresës së të përndjekurve politikë është 

domosdoshmëri.  

Historia na mëson se nëse tragjeditë 

harrohen janë të destinuara të rikthehen. 

E kaluara e familjes Plaka, në përballjen e 

saj me diktaturën dëshmon dinjitetin me të cilin anëtarët e saj sfiduan dhunën, terrorin dhe 

persekutimet, duke kaluar një kalvar të madh vuajtjesh, me 11 burra të dënuar politikisht me 

pushkatim, burgim, punë të detyruar dhe internim. 

Në vlerësim të qëndresës heroike dhe të 

integritetit njerëzor, duke rrezatuar një 

shembull frymëzues të rezistencës pata sot 

nderin të vlerësoja tre anëtarë të kësaj 

familje atdhetare, Shaban Plaka, Hanko 

Plaka dhe Behije Plaka. 

Nder përjetë të gjithë luftëtarëve, disidentëve 

dhe ish-të përndjekurve politikë të Shqipërisë! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

NJOHJA NXIT STUDIMIN 

 

“Armiku i Popullit” në gjenetikën e diktaturës  

𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪 𝘶 𝘱𝘦 ̈𝘳𝘨𝘢𝘵𝘪𝘵 𝘯𝘨𝘢 𝑛𝑔𝑎 𝐽𝑜𝑧𝑒𝑓 𝑅𝑎𝑑𝑖, 𝘯�̈� 

𝘬𝘶𝘢𝘥𝘦 ̈𝘳 𝘵�̈� 𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤𝘦 ̈𝘴 𝘯𝘥�̈�𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣𝘦 ̈𝘵𝘢𝘳𝘦 

𝘴𝘩𝘬𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 “𝘍𝘺𝘵𝘺𝘳𝘢 𝘦 “𝘈𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵” 𝘵𝘦 ̈ 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵” 𝘵�̈� 

𝘈𝘐𝘋𝘚𝘚𝘏, në bashkëpunim 𝘮𝘦 𝘈𝘚𝘈, 𝘐𝘚𝘒𝘗𝘒, 𝘐𝘐𝘗𝘗 dhe 

𝘔𝘶𝘻𝘦𝘶𝘯 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬 𝘒𝘰𝘮𝘣𝘦 ̈𝘵𝘢𝘳 

S'do t'i dhuroja asnjë grimë kohë së shkuarës, sikur 

ajo të mos të më kishte vjedhur të ardhmen time, dhe 

mos të kërcënonte jo vetëm të ardhmen time por edhe 

shumë te tjerëve. S'do të harxhoja një sekondë të 

vetme, për kohën e mbetur pas, pos kujtimeve 

të bukura, sikur ajo kohë e mos të na gjuante me 

paftyrësinë e krimeve të pandëshkuara, jo vetëm ndaj 

meje, po ndaj gjithë atyre që vuajtën padrejtësisht një 

diktaturë të gjatë e të pashoqe, po edhe gjithë gjeneratave që vijnë mbas nesh, e që e shohin me 

dyshim dhe mjegull të ardhmen e tyre.  

Për fat të keq, ende ndjehem i dënuar nga e shkuara. Vetëm në moshën 70 vjeçare, më takon ta 

kapërcej gjysmën e jetës të mbetur peng në çengelin e diktaturës dhe “Armikut të Popullit”. 

Kjo e shkuar tragjike e një pjese të mirë të popullit shqiptar ka rënduar me këtë nofkë barbare 

e të padrejtë. Shumkujt ajo i është trupëzuar qysh fëmijë çka s'i lejon ata të harrojnë asgjë. 

Prandaj, e ndjej për detyrë, që çdo gjurmë e asaj së shkuare më gjithë tragjiken e saj, të mbrrijë 

një të nesërme në muzeumet e munguara të kujtesës, të jetojë si e vërtetë në sytë e çdo individi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Identiteti dhe profile i grave të dënuara politike në periudhën komuniste (1946-1979) 

Punimi u përgatit nga Fiona Todhri dhe Eris Dhamo, 

në kuadër të konferencës ndërkombëtare shkencore të 

AIDSSH, ASA, ISKPK, “𝑇𝑒 ̈ 𝑚𝑜ℎ𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑔𝑎 𝑟𝑒𝑔𝑗𝑖𝑚𝑖: 

𝑏𝑢𝑟𝑔𝑗𝑒𝑡, 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑖 𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑚-𝑑�̈�𝑏𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑛𝑎 𝑒 

𝑑𝑒𝑡𝑦𝑟𝑢𝑎𝑟 𝑛�̈� 𝑆ℎ𝑞𝑖𝑝�̈�𝑟𝑖, 1944-1990”. 

- Sot, shoqëria jonë ndihet në borxh ndaj figurave 

historike të dënuara politikisht gjatë periudhës 

komuniste, për njohjen dhe përcjelljen brez pas brezi të 

vlerave shumëdimensionale të tyre përmes fakteve, 

dëshmive dhe përvojave të të gjitha grave e burrave që 

vuajtën dhe u privuan pa të drejtë jo vetëm nga liria, por 

dhe nga ëndrra e tyre për një vend më të mirë dhe të lirë. Me këtë fokus ky studim përshkruan 

në mënyrë të detajuar fakte rreth figurës dhe qëndresës së gruas intelektuale gjatë sistemit të 

mëparshëm komunist.  

Studimi i referohet periudhës historike 1946-1979, e cila përkon me përfundimin e L2B dhe 

fillimin e rendit të ri politik në vend. Kusht i përzgjedhjes së figurave të marra në studim janë 

gratë e dënuara politike. 

Referuar analizës së proces-verbaleve gjyqësore që janë mbajtur për këto gra të dënuara 

politike, letërkëmbimeve, mbrojtjes, deponimeve, si dhe akuzave të bëra gjatë gjykimit ose/dhe 

mungesës së gjykimit, dorëshkrimeve, punimeve dhe mbrojtjes së disertacioneve, rezulton 

shprehja e forcës së mendimit, qëndresës, 

idealeve dhe temperamente të hekurta, pavarësisht vuajtjeve apo përdhosjes se dinjitetit që i 

bëhej nga pushteti i asaj periudhe. Analizimi dhe interpretimi na prezanton dhe disa 

karakteristika, përshkrimi i të cilave qoftë me fjalë me kuptim të drejtpërdrejt apo të figurshëm 

(me anë të epiteteve, metaforave etj.), nuk do të mjaftonte për të ndërtuar një kuadër të plotë të 

figurës së tyre, duke u ndalur sidomos në vlerësimin e vetëdijes intelektuale, 

integritetin, si dhe frymën idealiste që i karakterizonte. 

 𝑅𝑒𝑧𝑢𝑙𝑡𝑜𝑛 𝑠𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑒 ̈ 𝑒 𝑚𝑎𝑟𝑟𝑎 𝑛𝑒 ̈ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑚 ℎ𝑜𝑑ℎ𝑒 ̈𝑛 𝑡ℎ𝑒𝑚𝑒𝑙𝑒𝑡 𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑛 

𝑘𝑟𝑖𝑗𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑛𝑗�̈� 𝑠ℎ𝑜𝑞�̈�𝑟𝑖𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑡𝑖𝑘𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑡�̈� 𝑙𝑖𝑟�̈�.  

 



 

 

Dëshmia e Lekë Tasit mbi të atin dhe xhaxhanë, Koço dhe Akile Tasi 

 

𝐵𝑎𝑏𝑎𝑖 𝑖𝑚, 𝐾𝑜�̧�𝑜 𝑇𝑎𝑠𝑖, 𝑢 𝑑𝑒 ̈𝑛𝑢𝑎 𝑠𝑖 𝑛𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡. 

𝐾𝑖𝑠ℎ𝑡𝑒 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑒 ̈ 𝐼𝑡𝑎𝑙𝑖 𝑝�̈�𝑟 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑠𝑝𝑟𝑢𝑑𝑒𝑛𝑐𝑒 ̈, 

𝑎𝑡𝑦 𝑛𝑔𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑖 1914. 𝑀𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑗𝑒𝑠�̈� 𝑛𝑒 ̈ 𝑝𝑎𝑟𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛 

𝑒 𝑝𝑎𝑟�̈� 𝑠ℎ𝑞𝑖𝑝𝑡𝑎𝑟, 𝑠𝑖 𝑑𝑒𝑝𝑢𝑡𝑒𝑡. 𝑃𝑒 ̈𝑟 𝑟𝑜𝑙𝑖𝑛 𝑞�̈� 𝑙𝑢𝑎𝑗𝑡𝑖 

𝑛𝑒 ̈ 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘�̈�𝑛 𝑠ℎ𝑞𝑖𝑝𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑛�̈� 𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 1920, 𝑒 

𝑎𝑟𝑟𝑒𝑠𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑢 𝑛𝑒 ̈ 𝑞𝑒𝑛𝑑𝑒 ̈𝑟 𝑡�̈� 𝑇𝑖𝑟𝑎𝑛�̈�𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑒 

𝑑𝑒 ̈𝑛𝑢𝑎𝑛 𝑚𝑒 𝑏𝑢𝑟𝑔𝑖𝑚 𝑡𝑒 ̈ 𝑝�̈�𝑟𝑗𝑒𝑡𝑠ℎ𝑒 ̈𝑚.  

Dëshmia e Lekë Tasit për babain dhe xhaxhain e 

tij është përfshirë në botimin  “Zhdukur nga 

diktatura – Dëshmojnë familjarët. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


