Vendim Nr. 1, Datë 10.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e
ish - Sigurimit të Shtetit,

1.

VENDOSI
Të vendosë në dispozicion të shtetasit N. K. dokumentet si më poshtë:

- Dokumente nga dosja formulare nr. 298 me nr. total fletësh 147 (185 faqe të
digjitalizuara).
Dokumentet kanë kaluar në proces deklasifikimi, digjitalizimi dhe anonimizimi (sipas
rastit dhe natyrës së dokumenteve), vënë në dispozicion në formë CD.
2.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 2, Datë 10.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e
ish - Sigurimit të Shtetit,
VENDOSI
1. Të vendosë në dispozicion të shtetasen A. SH. dokumentet si më poshtë:
- Dokumente në ngarkim të shtetases Sabiha Kasimati;
Dokumentet kanë kaluar në proces deklasifikimi, digjitalizimi dhe anonimizimi (sipas
rastit dhe natyrës së dokumenteve), vënë në dispozicion në formë CD.
2.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 3, Datë 10.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin 23/2015, “Për shërbimin e jashtëm
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të Republikës së Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit
të Shtetit,
VENDOSI
1. Të informojë Ministrinë e Brendshme, Gardën e Republikës, për informacionin që
kërkohet me shkresën nr. 3985 prot., datë 20.11.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive
etike, morale dhe profesionale të zyrtarëve të Gardës së Republikës, me gradën “Kolonel",
se:
për zotërinjtë 1. B.SH, 2. H.M, 3. V. B, 4. A.O.,
nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumenta të ishSigurimit të Shtetit në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit Nr.45/2015, “Për të
Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr.4, Datë 10.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 7 dhe nenin 10 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”, Neni 8, germa f) e “Rregullores për Organizimin dhe
Funksionimin e Autoritetit për informimin mbi dokumentet e ish-sigurimit të shtetit,
miratuar me Vendimin Nr. 21, datë 09.05.2017 të AIDSSH, Autoriteti për Informim mbi
Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,

1.

V E N D O S I:
Miratimin e detajimit të buxhetit të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ishSigurimit të Shtetit për vitin 2019.

2.

Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 5, Datë 17.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin 23/2015, “Për shërbimin e jashtëm
të Republikës së Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit
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të Shtetit,
VENDOSI
1.Të informojë Kuvendin e Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me shkresën nr.
3219 prot., datë 19.10.2018, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe
profesionale të anëtarëve kandidat për Këshillin Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë", se:
për zotin, B.Ç, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në
dokumenta të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit
Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 6, Datë 17.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
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,

1.

V E N D O S I:
Të informojë shtetasen M.R., për sa kërkohet në shkresën nr. 696 prot., datë
02.08.2018, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna
të cilat vërtetojnë që K.A. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente
për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 7, Datë 17.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
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:
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1. Të informojë shtetasen A.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 523 prot, datë 28.06.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin B. H. (Xh.) ka dokumente
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht:
- Fashikull nr. 98, e përbërë në total nga 386 (treqind e tetëdhjetë e gjashtë) faqe, të
dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në
arkivat e Autoritetit, për subjektin B. H. (Xh.).
2. T´i jepet shtetases A.M., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e emërtuar më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 8, Datë 17.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
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 H.G., për sa kërkohet në shkresën nr. 461 prot, datë 13.06.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ka dokumente në arkivat e ishSigurimit të Shtetit përkatësisht:
- Dosje Formulare nr. 10489, kategoria 2B, e përbërë në total nga 85 (tetëdhjetë e
pesë) faqe, të dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H.G.
2. T´i jepet shtetasit H.G., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e emërtuar më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 9, Datë 17.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e
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ish - Sigurimit të Shtetit,
V E N D O S I:
1. Të informojë shtetasen T. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 97 prot, datë 26.02.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin B.M. ka dokumente në
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht:
- Dosje Formulare nr. 377, kategoria 2B, e përbërë në total nga 153 (njëqind e
pesëdhjetë e tre) faqe, të dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format
CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B.M.
2. T´i jepet shtetases T.M., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e emërtuar më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 10, Datë 17.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
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 P. P, për sa kërkohet në shkresën nr. 9 prot, datë 15.01.2018, ku
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin N. P. ka dokumente në arkivat
e ish-Sigurimit të Shtetit përkatësisht:
- Dosje Formulare nr. 861, kategoria 2B, e përbërë në total nga 28 (njëzet e tetë)
faqe, të dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë
në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. P.
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 7732-A, e përbërë në total nga 26 (njëzet e gjashtë)
faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin N. P.
2. T´i jepet shtetasit P. P., dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e emërtuara më
sipër, në format CD.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj
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Vendim Nr. 11, Datë 17.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e
ish - Sigurimit të Shtetit,
VENDOSI
1.
Të informojë shtetasin N. Ç., sipas objektit kërkesës së paraqitur prej tij, me nr.
prot. 205; datë 12.04.2018, se nga verifikimet e bëra deri tani në arkivin tonë:
a.
Rezultojnë të dhëna në dokumente te krijuara nga ish-Sigurimit të Shtetit për 2%
(dy përqind) nga 140 deputetët e legjislatures aktuale;
Kjo është një e dhënë statistikore, pasi ligji nr. 45/2015, sikurse edhe ligji për
mbrojtjen e të dhënave personale nr. Nr. 9887, datë 10.03.2008, e kufizon dhënien e
emrave.
Në bazë të ligjit 45/2015, neni 29, pika 4, në këtë informacion nuk janë
përfshirë
deputetët e legjistlaturës aktuale dalë nga zgjedhjet parlamentare të vitit 2017, të cilët
kanë marrë certifikatë të 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”, 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”.
b. Mjetet tona të kërkimit të zhvilluara deri më sot nuk na kanë mundësuar zbardhjen e
autorëve të vrasjeve politike, të skuadrave të pushkatimit, urdhërues apo autorë të vrasjeve
në kufi, drejtues apo oficerë të burgjeve dhe kampeve etj., por jemi në proces të gjetjes së
mjeteve efikase për realizimin e këtij procesi.
Në rastet kur gjatë punës sonë do të dalin informacione të kësaj natyre, Autoriteti për
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit e ka detyrim ligjor të njoftojë
organet përkatëse. Në këtë kuadër do të njoftojë edhe median tuaj.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 12, Datë 22.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, Neni 7 gërma dh, dhe Neni 105 germa dh, e Ligjit 115/2016 ”Për organet e
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qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, Ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e
Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”,
VENDOSI
1. Të informojë Prokurorin e Përgjithshëm, për informacionin që kërkohet me shkresën
nr. 2873 prot, datë 26.10.2018, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe
profesionale të z. B.SH. si kandidat për anëtar në Këshillin e Lartë të Prokurorisë, ku
rezulton se:
a). B.SH. në kuptim të nenit 3 pika 4 dhe nenit 29, pika 2, gërma c, të ligjit 45/2015, “Për
të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore
Socialiste të Shqipërisë”, figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit si
bashkëpunëtor, Sektori V, drejtimi Inteligjencë - Rini, por nga verifikimet e deri tanishme
nuk disponojmë dokumente që të vërtetojnë aktivitetin e tij.
b) B.SH., sipas Nenit 29, pika 2, gërma c, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste
të Shqipërisë”, figuron të ketë materiale, në emër të tij, në dokumente të ish-Sigurimit të
Shtetit, si anëtar, me detyrë Hetues, në Sektorin e Hetuesisë së Degëve të Punëve të
Brendshme të Fierit që nga viti 1979.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi (kundër), Simon Mirakaj

Vendim Nr. 13, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e
ish - Sigurimit të Shtetit,

1.

VENDOSI
Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. N. dokumentet si më poshtë:

Dokumente nga Dosja Drejtimi për ish-Klerin Reaksionar, nr. 9, vol. 1,
deklasifikuar me vendim nr. 18, datë 22.11.2018, në total 427 fletë, 482 faqe të
digjitalizuara.
Dokumenti vihet në dispozicion në formë CD.
2.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim Nr. 14, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e
ish - Sigurimit të Shtetit,

1.

VENDOSI
Të vendosë në dispozicion të shtetasit XH. S. dokumentet si më poshtë:

2. Dokumente nga Dosja Drejtimi për ish-Klerin Reaksionar, nr. 9, vol. 1, deklasifikuar
me vendim nr. 18, datë 22.11.2018, në total 427 fletë, 482 faqe të digjitalizuara.
Dokumenti vihet në dispozicion në formë CD.
3.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 15, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e
ish - Sigurimit të Shtetit,

1.

VENDOSI
Të vendosë në dispozicion të shtetases A. L. dokumentet si më poshtë:
-

Dokumente nga dosja formulare nr. 587, në ngarkim të shtetasit S. M., me
gjithsej 330 faqe të digjitalizuara.

Dokumenti vihet në dispozicion në formë CD.
2.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
Rruga: Ibrahim Rugova, Tiranë

www.autoritetidosjeve.gov.al
e-mail:info@autoritetidosjeve.gov.al

Vendim Nr. 16, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e
ish - Sigurimit të Shtetit,

1.

VENDOSI
Të vendosë në dispozicion të shtetasit A. N. dokumentet si më poshtë:

Dokumente nga Dosja Drejtimi për ish-Klerin Reaksionar, nr. 9, vol. 1, deklasifikuar me
vendim nr. 18, datë 22.11.2018, në total 427 fletë, 482 faqe të digjitalizuara.
Dokumenti vihet në dispozicion në formë CD.
2.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 17, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 F. M, për sa kërkohet në shkresën nr. 188 prot, datë 03.04.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e ishSigurimit të Shtetit dhe që figuron si bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni
dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:
- Kartelë Model 2, ku shtetasi F.M. datëlindje 1936, vendlindje Tiranë, figuron i
regjistruar në regjistrin e agjenturës model 2 të Degës IV, me nr. regjistri 7391 dhe
në regjistrin e agjenturës model 2 të Tiranës në kategorinë informator, pseudonimi
“Molla”, rekrutuar me datë 27.9.1956.
2. Të njohë shtetasin F. M, me dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
Rruga: Ibrahim Rugova, Tiranë
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Vendim Nr. 18, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 S. L, për sa kërkohet në shkresën nr. 252 prot, datë 12.10.2017,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të në arkivat e ishSigurimit të Shtetit dhe që figuron si bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni
dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:
- Shtetasi S.L. i datëlindjes 1945, vendlindja Tiranë, ekzistojnë të dhëna në regjistrin
e agjenturës Librazhd, si b.p. regjistruar në vitin 1970, me nr. regjistri 566,
pseudonimi “Kirurgu”.
- Kartelë model 2, për shtetasin S.L. ekzistojnë të dhëna edhe në regjistrin e
agjenturës Tiranë si b.p. në kategorinë “I”, regjistruar më 16.12.1982 me nr.
regjistri 12671, drejtimi Gr. K/revolucionare, e regjistron Sek.Inst. Lartë arkivuar
me 31.3.1986.
2. Të njohë shtetasin S.L. me dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 19, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
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 F.L, për sa kërkohet në shkresën nr. 740 prot, datë 20.08.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e ishSigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton
si më poshtë:

Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
Rruga: Ibrahim Rugova, Tiranë
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-

Kartelë Model 2, ku shtetasi F.L, figuron i regjistruar në regjistrin e agjenturës
Vlorë, me nr. regjistri 8142, tërhequr në bashkëpunim në gusht 1989, kategoria
“I”, datëlindja 1964, drejtimi Grupime.
Në kolonën e sektorit që e regjistron është shënuar “nuk do të bashkëpunojë”.

2. Të njohë shtetasin F.L, me dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 20, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 S.L, për sa kërkohet në shkresën nr. 178 prot, datë 28.03.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e ishSigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton
si më poshtë:
- Kartelë Model 2, ku shtetasi S.L, figuron në regjistrin e agjenturës Tiranë me nr.
regjistri 2230, tërhequr në bashkëpunim me datë 9.3.1963, në kategorinë “I”,
pseudonimi “Shega”, asgjësuar me datë 31.1.1973.
2. Të njohë shtetasin S.L, me dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
Rruga: Ibrahim Rugova, Tiranë

www.autoritetidosjeve.gov.al
e-mail:info@autoritetidosjeve.gov.al

Vendim Nr. 21, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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.H, për sa kërkohet në shkresën nr. 191 prot, datë 04.04.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e ishSigurimit të Shtetit dhe që figuron si bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni
dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:
- Kartelë model 2, ku shtetasi Sh.H. i datëlindjes 1952, vendlindja Tropojë,
kategoria “Informator”, pseudonimi “Notari”, figuron i regjistruar në regjistrin e
agjenturës Tropojë me numër regjistri 2068, data e tërheqjes në bashkëpunim
25.8.1978.
2. Të njohë shtetasin Sh.H. me dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 22, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 S.D., për sa kërkohet në shkresën nr. 245 prot, datë 25.04.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e ishSigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton
si më poshtë:
- Kartelë model 2, ku shtetasi S.D. i datëlindjes 1936, vendlindja Pla, Tropojë,
kategoria “Rezident”, pseudonimi “Sokoli Malit”, figuron i regjistruar në regjistrin
e agjenturës Dega IV me numër regjistri 6845, data e tërheqjes në bashkëpunim
5.3.1960.
Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
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2. Të njohë shtetasin S.D. me dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 23, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 F. K, për sa kërkohet në shkresën nr. 195 prot, datë 06.04.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e ishSigurimit të Shtetit. Informacioni dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton
si më poshtë:
- Kartelë model 2, ku shtetasi F. K. i datëlindjes 1951, vendlindja Ishëm-Durrës,
kategoria “Informator”, pseudonimi “Ishmi”, figuron i regjistruar në regjistrin e
agjenturës Krujë me numër regjistri 2895, data e tërheqjes në bashkëpunim
2.8.1985.
2. Të njohë shtetasin F. K. me dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 24, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet
Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
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e ish - Sigurimit të Shtetit,
V E N D O S I:
1. Të informojë shtetasin Z. A, për sa kërkohet në shkresën nr. 254 prot, datë 02.05.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S.A. ka dokumente në arkivat e ishSigurimit të Shtetit për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë
ligjore.
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: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 25, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 Y.C, për sa kërkohet në shkresën nr. 281 prot, datë 11.05.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e ishSigurimit të Shtetit dhe që figuron si bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. Informacioni
dhe përmbajtja teknike e këtyre dokumenteve rezulton si më poshtë:
- Kartelë model 2, ku shtetasi Y.C. i datëlindjes 1968, vendlindja Dhëmblan,
kategoria “Informator”, pseudonimi “Radisti”, figuron i regjistruar në regjistrin e
agjenturës Vlorë me numër regjistri 7828, data e tërheqjes në bashkëpunim
13.7.1988.
2. Të njohë shtetasin Y.C. me dokumentet që ekzistojnë për të, në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
Rruga: Ibrahim Rugova, Tiranë
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Vendim Nr. 26, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 Y. N, për sa kërkohet në shkresën nr. 650 prot, datë 19.07.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A.N. ka dokumente në arkivat e ishSigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë
ligjore.
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: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 27, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 V. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 550 prot, datë 04.07.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore.
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: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
Rruga: Ibrahim Rugova, Tiranë
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Vendim Nr. 28, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 K. D, për sa kërkohet në shkresën nr. 223 prot, datë 19.04.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P.D. ka dokumente në arkivat e ishSigurimit të Shtetit si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 10478-A, e përbërë nga 142 (njëqind e dyzet e dy)
faqe të dixhitalizuara dhe të hedhura në Format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin P.D.
2. T´i jepet shtetasit K.D., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja HetimoreGjyqësore nr. 10478-A.
3. Gjithashtu të informojë shtetasin K.D. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ishSigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë
ligjore.
4. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 29, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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 L. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 278 prot, datë 10.05.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Z.P. (S.) ka dokumente në arkivat e
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 7774-A, e përbërë nga 47 (dyzet e shtatë) faqe të
dixhitalizuara dhe të hedhura në Format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit,
për subjektin Z. P. (S.).
2. T´i jepet shtetases L.A., dokumentacioni dublikatë që përmban dosja HetimoreAdresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
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Gjyqësore nr. 7774-A.
3. Gjithashtu të informojë shtetasen L.A. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ishSigurimit të Shtetit për Z. P. (S.), për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë
ka pengesë ligjore.
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: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 30, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
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,
VENDOSI
1. Të informojë shtetasin A.D, për sa kërkohet në shkresën nr. 462 prot, datë 13.06.2018,
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera, ka dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit dhe që figuron si bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit konkretisht:
- Dosje Pune nr. 7845, Pseudonimi “Trimi” e përbërë në total nga 5 (pesë) faqe;
- Dosje Personale nr. 7845, Pseudonimi “Trimi”, Kategoria “Informator”, e përbërë
në total nga 18 (tetëmbëdhjetë) faqe.
2. T´i jepet shtetasit A.D, dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e emërtuara më
sipër, në format fotokopje me logon e AIDSSH.
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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 31, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,
Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
Rruga: Ibrahim Rugova, Tiranë
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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,
VENDOSI
1. Të informojë shtetasin E. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 972 prot., datë
17.10.2018, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
2.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 32, Datë 28.01.2019 (i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”, 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,
VENDOSI
1. Të informojë shtetasin A.B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1020 prot., datë
25.10.2018, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të
ketë qenë ndonjëherë bashkëpunëtor, i favorizuar apo të ketë dokumente për të në arkivat
e ish-Sigurimit të Shtetit.
2.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Adresa: Garda e Republikës së Shqipërsisë
Rruga: Ibrahim Rugova, Tiranë

www.autoritetidosjeve.gov.al
e-mail:info@autoritetidosjeve.gov.al

