Vendim Nr. 175, Datë 03.04.2019 ( i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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. T´i jepet shtetasit E.B, informacion duke i bërë të njohur identitetin e të gjithë bashkëpunëtorëve
të ish – Sigurimit të Shtetit që është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë.
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. 176, Datë 03.04.2019 ( 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.

2.

V E N D O S I:
Të informojë shtetasin F.N, për sa kërkohet në shkresën nr. 1254 prot., datë 27.12.2018, 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, që
vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 177, Datë 03.04.2019 ( i shkurtuar)

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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 M. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1182 prot, datë 06.12.2018, 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:
- Dosje Formulare nr. 1776, kategoria 2A, e përbërë në total nga 112 (njëqind dymbëdhjetë)
faqe, të dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në
arkivat e Autoritetit, për subjektin N. N. M.
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 12129-A, e përbërë në total nga 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe,
të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin N. M..
2. T´i jepet shtetasit M. 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: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 178, Datë 03.04.2019 ( i shkurtuar)
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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.K, për sa kërkohet në shkresën nr. 1179 prot, datë 06.12.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje e të Arratisurit nr. 692, e përbërë në total nga 18 (tetëmbëdhjetë) faqe, të
dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin S.K.

2. T´i jepet shtetasit S.K., 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: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 179, Datë 03.04.2019 ( 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 shtetasit E. B. dokumentet si më poshtë:
Dosje objekti nr. 174, Zëri i Amerikës – Sektori për Shqipërinë, me nr. total fletësh 254 (të
digjitalizuara 278 faqe)
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 180, Datë 03.04.2019 ( 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 D.G, për sa kërkohet në shkresën nr. 1181 prot., datë 06.12.2018,
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R.G., 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. 181, Datë 03.04.2019 ( 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. Miratimin e Raportit Vjetor të veprimtarisë së punës për vitin 2018, të Autoritetit për
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, bashkëlidhur këtij vendimi.
2. Dërgimin në Kuvend të Raportit Vjetor të veprimtarisë së punës për vitin 2018, të Autoritetit
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.
3. Publikimin në faqen zyrtare të Institucionit të Raportit Vjetor të veprimtarisë së punës për vitin
2018 të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.
4. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi.
5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 182, Datë 03.04.2019 ( 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 Institucionin e, Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me
shkresën nr., 144/1 prot. datë 21.02.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara
emërimit të kandidatëve për Prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit
të Organizuar” se:
a).Për zonjat dhe zotërinjtë 1. E.O, 2. B.H, 3. E.K, 4. E.N, 5. D.B, nga verifikimet e kryera deri
tani, nuk figurojnë të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të
tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 183, Datë 03.04.2019 ( 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 Institucionin e, Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me
shkresën nr., 144/1 prot. datë 21.02.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara
emërimit të kandidatëve për Prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit
të Organizuar” se:

a).Për zonjat dhe zotërinjtë 1. F.H, 2. V.M, 3. E.M, 4. E.K, 5. E.B, nga verifikimet e kryera deri
tani, nuk figurojnë të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të
tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 184, Datë 03.04.2019 ( 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 Institucionin e, Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me
shkresën nr., 144/1 prot. datë 21.02.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara
emërimit të kandidatëve për Prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit
të Organizuar” se:
a).Për zonjat dhe zotërinjtë 1. D.M, 2. A.M, 3. B.D, 4. K.B, 5. Sh.C, nga verifikimet e kryera deri
tani, nuk figurojnë të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të
tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 185, Datë 03.04.2019 ( 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 Institucionin e Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me
shkresën nr., 144/1 prot. datë 21.02.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara
emërimit të kandidatëve për Prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit
të Organizuar” se:
a).Për zotin A.K, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente
të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të
Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste
të Shqipërisë”.
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi (mendim paralel), Simon Mirakaj

Vendim Nr. 186, Datë 03.04.2019 ( 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 Institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, për informacionin
që kërkohet me shkresën nr. 732/1 prot., datë 23.10.2018 se:
a).Për zotërinjtë 1.I.M, 2.Th.G, 3.A.Gj, 4.A.F, 5.H.F, 6.A.M, 7.S.D, 8.S.R, 9. Xh.K, 10. A.S, 11.
E.T, 12. Z.L, 13. D.Rr, 14. Z.S, 15. A.B, 16. F.V, 17. A.D, 18. K.M, 19. K.M, 20. Y.V, 21. R.J.
22. V.B, 23. A.N, 24. A.H, 25. E.S, 26. F.H, 27. B.H, 28. B.S, 29. A.F, 30. V.Ç, 31. B.A, 32.

Dh.Ziu, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale 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”
b).Për punonjësit e tjerë të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, të cilët nuk janë
përfshirë në gërmën ”a” të këtij vendimi, jemi në proces verifikimi.
2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 187, Datë 03.04.2019 ( 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 Gj.D, për sa kërkohet në shkresën nr. 61 prot., datë 18.01.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit,
që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 188, Datë 03.04.2019 ( 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 M.Gj, për sa kërkohet në shkresën nr. 1096 prot., datë 12.11.2018,
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera Bajame
Gjergji, të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ishSigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 189, Datë 03.04.2019 ( 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 R.K, për sa kërkohet në shkresën nr. 43 prot., datë 16.01.2019, që mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i
survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 190, Datë 03.04.2019 ( 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 P.G, për sa kërkohet në shkresën nr. 422 prot, datë 06.06.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P.G, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 13828-A, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe,
të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin P.G.
2. T´i jepet shtetasit P.G, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 191, Datë 03.04.2019 ( 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 B.N, për sa kërkohet në shkresën nr. 157 prot, datë 18.04.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A.N ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Formulare nr. 3803, kategoria 2B, e përbërë në total nga 43 (dyzet e tre) faqe, të
dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin A.N.
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 2137-A, e përbërë në total nga 233 (dyqind e tridhjetë e tre)
faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit,
për subjektin A.N.

2. T´i jepet shtetasit B.N, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 192, Datë 03.04.2019 ( 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 K.L, për sa kërkohet në shkresën nr. 133 prot, datë 07.03.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N.L ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Përpunimi nr. 2332, kategoria 2B, e përbërë në total nga 45 (dyzet e pesë) faqe, të
dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin N.L.
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 12256-A, e përbërë në total nga 428 (katërqind e njëzet e
tetë) faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin N.L.
2. T´i jepet shtetasit K.L, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 193, Datë 03.04.2019 ( 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 V.S, për sa kërkohet në shkresën nr. 318 prot, datë 04.03.2019, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për J.S ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Fashikullore nr. 908, Pseudonimi “Semani”, e përbërë nga 101 (njëqind e një) faqe
të dixhitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë për subjektin
J.S.
2. T´i jepet shtetasit V.S, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 194, Datë 03.04.2019 ( 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 Gj.K, për sa kërkohet në shkresën nr. 792 prot, datë 07.09.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Përpunimi nr. 2495, kategoria 2B, e përbërë në total nga 433 (katërqind e tridhjetë e
tre) faqe të dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në
arkivat e Autoritetit, për subjektin Gj.K.

-

Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 2362, e përbërë në total nga 632 (gjashtëqind e tridhjetë e
dy) faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin Gj.K.

2. T´i jepet shtetasit Gj.K, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 195, Datë 03.04.2019 ( 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 K.M, për sa kërkohet në shkresën nr. 853 prot, datë 21.09.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S.M ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 3751, e përbërë në total nga 33 (tridhjetë e tre) faqe, të
dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin S.M.
2. T´i jepet shtetasit K.M, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 196, Datë 03.04.2019 ( 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 B.H, për sa kërkohet në shkresën nr. 165 prot, datë 21.03.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Formulare nr. 465, kategoria 2A, e përbërë në total nga 131 (njëqind e tridhjetë e
tre) faqe, të dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në
arkivat e Autoritetit, për subjektin B.H.
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 12479-A, e përbërë në total nga 146 (njëqind e dyzet e
gjashtë) faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin B.H.
2. T´i jepet shtetasit B.H, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 197, Datë 03.04.2019 ( 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 S.S, për sa kërkohet në shkresën nr. 212 prot, datë 16.04.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B.S ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Formulare nr. 1812, kategoria 2A, e përbërë në total nga 291 (dyqind e nëntëdhjetë

-

e një) faqe të dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë
në arkivat e Autoritetit, për subjektin B.S.
Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 2272, e përbërë në total nga 760 (shtatëqind e gjashtëdhjetë)
faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit,
për subjektin B.S.

2. T´i jepet shtetasit S.S, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 198, Datë 03.04.2019 ( 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 G.I, për sa kërkohet në shkresën nr. 216 prot, datë 16.04.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 10661-A, e përbërë në total nga 74 (shtatëdhjetë e katër)
faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit,
për subjektin G.I.
2. T´i jepet shtetasit G.I, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 199, Datë 03.04.2019 ( 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 A.P, për sa kërkohet në shkresën nr. 454 prot, datë 11.06.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H.P ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1389, e përbërë në total nga 713 (shtatëqind e trembëdhjetë)
faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit,
për subjektin H.P.
2. T´i jepet shtetasit A.P, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 200, Datë 03.04.2019 ( 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 shtetasen D.D, për sa kërkohet në shkresën nr. 688 prot, datë 02.07.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N.H ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1051, e përbërë në total nga 343 (treqind e dyzet e tre) faqe,
të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin N.H.

2. T´i jepet shtetases D.D, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 201, Datë 09.04.2019 ( 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 Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për informacionin që kërkohet me
shkresën nr. 3617 prot datë 04.03.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe
profesionale të kandidatit për Këshilltar në Kabinetin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë ",
se:
për A.Sh, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumenta të ishSigurimit të Shtetit në emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 202, Datë 09.04.2019 ( 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 Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për informacionin që kërkohet me
shkresën nr. 3614 prot datë 04.03.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe
profesionale të kandidatit për Këshilltar në Kabinetin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë ",
se:
për E.K, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ishSigurimit 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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 203, Datë 09.04.2019 ( 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 Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për informacionin që kërkohet me
shkresën nr. 3616 prot datë 04.03.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe
profesionale të kandidatit për Këshilltar në Kabinetin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë ",
se:
për A.M, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente të ishSigurimit të Shtetit në emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 204, Datë 09.04.2019 ( 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 Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, për informacionin që kërkohet me
shkresën nr. 3615 prot datë 04.03.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe
profesionale të kandidatit për Këshilltar në Kabinetin e Ministrit të Financave dhe Ekonomisë ",
se:
për M.D, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumenta të ishSigurimit të Shtetit në emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e
Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të
Shqipërisë”.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 205, Datë 09.04.2019 ( 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 Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet me
shkresën nr. 1292/1 prot. datë 28.02.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe
profesionale të anëtarëve TND në administratën shtetërore", se:
për E.A, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumenta të ishSigurimit 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, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 206, Datë 09.04.2019 ( 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 shtetasit A.K dokumentet si më poshtë:
-

dosje 563, listë e refugjatëve sipas ambasadave 125 fletë;
dosje 562, listë e refugjatëve të larguar, 15 fletë;
dosje nr. 570, për organizimin e demonstratës, 19 fletë;
dosje nr. 555, informacion për arratisje në Danimarkë, 3 fletë;
dosje nr. 556, informacion për parapërgatitje, për futje në ambasadë, 6 fletë;
dosje nr. 557, informacion për persona që tentojnë të futen në ambasada, 9 fletë;
dosje nr. 558, mbi hyrjet e paligjshme në ambasada, 4 fletë;
dosje nr. 559, informacion për persona që kanë hyrë në ambasadë, 92 fletë;
dosje nr. 560, listat e refugjatëve të hyrë në ambasadë dhe të larguar nga shteti, 48 fletë;
dosje nr. 561, lista e personave që donin të hynin në ambasada, 41 fletë;
dosje nr. 564, procesverbal mbi refugjatët e strehuar nga ambasadat e huaja, 3 fletë;
dosje nr. 565, mbi tendencën e shtetasit N.J për të hyrë në ambasadën jugosllave, 2 fletë;
dosje nr. 565/1, informacion i drejtorisë së III, rihapja e ambasadës franceze, 3 fletë;
dosje nr. 565/2, zbulim dhe parandalim i veprimtarisë armiqësore, 5 fletë;
dosje nr. 566, të dhëna mbi futjen e studentëve në ambasada dhe demonstrat, 4 fletë;
dosje nr. 567, prononcime të qytetarëve, 8 fletë;
dosje 568, B.K i futur në ambasadë, 11 fletë;
dosje nr. 569, A.B, 3 fletë; dosje nr. 571, kalim i paligjshëm i kufirit, 3 fletë;
dosje nr. 572, persona me tendencë për t’u futur në ambasada të huaja, 5 fletë;
dosje nr. 573, komente nga të ikurit nëpër ambasada, 17 fletë.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 207, Datë 09.04.2019 ( 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 shtetasit N.A dokumentet si më poshtë:
- dokumente nga dosje gjyqësore nr. 309, në total 340 fletë, 488 faqe të digjitalizuara në
ngarkim të 16 personave të gjykuar;
- dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 331, në total 355 fletë, 498 faqe të
digjitalizuara, në ngarkim të 26 personave të gjykuar;
- dokumente nga dosje përpunimi nr. 234, në ngarkim të shtetasit I.N, në total 155 fletë,
209 faqe të digjitalizuara;
- dokumente nga dosje përpunimi nr. 4985 në ngarkim të shtetasit V.Ç, në total 108 fletë,
141 faqe të digjitalizuara;
- dokumente nga dosje gjyqësore nr. 295, në ngarkim të shtetasve Q.B, A.B, F.S, Q.P dhe
H.P, në total 440 fletë, 623 faqe të digjitalizuara.
2.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 208, Datë 09.04.2019 ( 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 J.G dokumentet si më poshtë:
-Dosje hetimore-gjyqësore nr. 2205 në ngarkim të shtetasve: F.K, T.Xh dhe V.L.

2.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 209, Datë 09.04.2019 ( 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 shtetasit E.T dokumentet si më poshtë:
- dosje përpunimi nr. 6199, me nr. total fletësh 102, të digjitalizuara 183 faqe, në ngarkim
të shtetasit Qemal Vogli
- dosje hetuesie nr. 185, me nr. total fletësh 71, të digjitalizuara 88 faqe, në ngarkim të
shtetasit Qemal Vogli
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 210, Datë 09.04.2019 ( 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,

3.

VENDOSI
Të vendosë në dispozicion të shtetasit E.V dokumentet si më poshtë:
- dosje përpunimi nr. 6199, me nr. total fletësh 102, të digjitalizuara 183 faqe, në ngarkim
të shtetasit Q.V
- dosje hetuesie nr. 185, me nr. total fletësh 71, të digjitalizuara 88 faqe, në ngarkim të
shtetasit Q.V

4.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 211, Datë 09.04.2019 ( 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 shtetases L.Xh dokumentet si më poshtë:
- Dosje hetimore gjyqësore nr. 2205 në ngarkim të shtetasve: F.K, F.S, S.R, T.Xh, Th.R dhe V.L.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 212, Datë 11.04.2019 ( 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 K.Sh, për sa kërkohet në shkresën nr. 14 prot., datë 18.01.2018, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri F.F, të ketë
qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 213, Datë 11.04.2019 ( 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 M.M, për sa kërkohet në shkresën nr. 36 prot., datë 14.01.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri P.M, të
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 214, Datë 11.04.2019 ( 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 E.S, për sa kërkohet në shkresën nr. 26 prot., datë 11.01.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 215, Datë 11.04.2019 ( 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 G.K, për sa kërkohet në shkresën nr. 1207 prot., datë 17.12.2018, 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. 216, Datë 11.04.2019 ( 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 SH.R, për sa kërkohet në shkresën nr. 1175 prot., datë 05.12.2018,
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri M.R, 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. 217, Datë 11.04.2019 ( 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 K.P, për sa kërkohet në shkresën nr. 1093 prot., datë 12.11.2018, 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. 218, Datë 11.04.2019 ( 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 shtetasen R.M, për sa kërkohet në shkresën nr. 642 prot., datë 16.07.2018, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera V.G të
ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 219, Datë 11.04.2019 ( 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 I.M, për sa kërkohet në shkresën nr. 415 prot, datë 05.06.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 13521-A, e përbërë në total nga 93 (nëntëdhjetë e tre) faqe,
të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për

subjektin I.M.
2. T´i jepet shtetasit I.M, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 220, Datë 11.04.2019 ( 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 H.Gj, për sa kërkohet në shkresën nr. 466 prot, datë 14.06.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B.Gj ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1542, e përbërë në total nga 32 (tridhjetë e dy) faqe, të
dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin B.Gj.
2. T´i jepet shtetasit H.Gj, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 221, Datë 11.04.2019 ( 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 shtetasen M.Ç, për sa kërkohet në shkresën nr. 479 prot, datë 19.06.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H.K ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 749, e përbërë në total nga 47 (dyzet e shtatë) faqe, të
dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin H.K.
2. T´i jepet shtetases M.Ç, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 222, Datë 11.04.2019 ( 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 shtetasen N.Zh, për sa kërkohet në shkresën nr. 486 prot, datë 20.06.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për H.M ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1632, e përbërë në total nga 24 (njëzet e katër) faqe, të
dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin H.M.
2. T´i jepet shtetases N.Zh, 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.

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 223, Datë 11.04.2019 ( 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 A.G, për sa kërkohet në shkresën nr. 526 prot., 28.06.2018, ku mbi bazën
e verifikimeve të kryera deri tani, për D.G ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më
poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 4600, e përbërë në total nga 9 (nëntë) faqe, të dixhitalizuara
dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin D.G.
2. T´i jepet shtetasit A.G, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 224, Datë 11.04.2019 ( 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 F.M, për sa kërkohet në shkresën nr. 121 prot, datë 05.03.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N.M ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:

-

-

Dosje Përpunimi nr. 3484, kategoria 2B e përbërë në total nga 197 (njëqind e nëntëdhjetë
e shtatë) faqe, të dixhitalizuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë
në arkivat e Autoritetit, për subjektin N.M
Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 10880-A, e përbërë në total nga 151 (njëqind pesëdhjetë e
një) faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin N.M

2. T´i jepet shtetasit F.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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 225, Datë 11.04.2019 ( 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 A.S, për sa kërkohet në shkresën nr. 169 prot, datë 23.03.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Z.S ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Formulare nr. 100, e përbërë në total nga 34 (tridhjetë e katër) faqe, të dixhitalizuara
dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin Z.S.
2. T´i jepet shtetasit A.S, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
Vendim Nr. 226, Datë 11.04.2019 ( 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 shtetasen D.M, për sa kërkohet në shkresën nr. 248 prot, datë 25.04.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Sh.B ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1057, e përbërë në total nga 100 (njëqind) faqe, të
dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin Sh.B.
2. T´i jepet shtetases D.M, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 227, Datë 11.04.2019 ( 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 shtetasen S.J, për sa kërkohet në shkresën nr. 256 prot, datë 02.05.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S.J ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1051, e përbërë në total nga 343 (treqind e dyzet e tre) faqe,
të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin S.J
Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1803, e përbërë në total nga 906 (nëntëqind e gjashtë) faqe,
të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin S.J.
2. T´i jepet shtetases S.J, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 228, Datë 11.04.2019 ( 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.S, për sa kërkohet në shkresën nr. 328 prot, datë 28.05.2018, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N.S ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit
si më poshtë:
- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 2918, e përbërë në total nga 903 (nëntëqind e tre) faqe, të
dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për
subjektin N.S.
-

Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 10422, e përbërë në total nga 471 (katërqind e shtatëdhjetë
e një) faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin N.S.

-

Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 12741, e përbërë në total nga 395 (treqind e nëntëdhjetë e
pesë) faqe, të dixhitalizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e
Autoritetit, për subjektin N.S.

2. T´i jepet shtetasit N.S, 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.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
Vendim Nr. 229, Datë 11.04.2019 ( 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 Institucionin e, Këshillit të Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me
shkresën nr., 144/5 prot. datë 20.03.2019, “Kërkesë për verifikimin e figurës së pastërtisë, përpara
emërimit të kandidatëve për Prokuror të Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit
të Organizuar” se:
a).Për I.N nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të
Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste
të Shqipërisë”.
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë të Prokurorisë.
3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 230, Datë 11.04.2019 ( 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 Institucionin e Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, për informacionin
që kërkohet me shkresën nr. 732/1 prot., datë 23.10.2018 se:
a).Për 1.A.Zh, 2. P.Ç, 3. G.G, 4. I.D, 5. M.Ç
nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figurojnë të ketë materiale 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”
b).Për punonjësit e tjerë të Drejtorisë së Përgjithshme të Policisë së Shtetit, të cilët nuk janë
përfshirë në gërmën ”a” të këtij vendimi, jemi në proces verifikimi.

2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 232, Datë 24.04.2019 ( 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.Miratimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020 -2022 për Fazën
Teknike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
2.Dërgimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020 -2022 për Fazën
Strategjike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në Ministrinë e
Financave dhe Ekonomisë.
3.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. 233, Datë 24.04.2019 ( 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.

Miratimin e rialokimeve të fondeve brenda buxhetit të vitit 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. 234, Datë 24.04.2019 ( 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. Pas Nenit 37 të Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informim
mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, miratuar me Vendimin Nr.21, date 09.05.2017 të
AIDSSH, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, të shtohet neni 38
me emërtesë, “Afatet kohore të veprimeve proceduriale”, me këtë përmbajtje:
a) Pas regjistrimit të kërkesës së paraqitur nga subjekti kërkues në zyrën e e arkivë protokollit,
brenda 48 orëve kërkesa siglohet fillimisht nga Kryetarja dhe anëtarët e Autoritetit dhe i kalohet
për trajtim Sekretarit të Përgjithshëm, i cili menjëherë ia kalon për ndjekje drejtorisë përkatëse.
b) Drejtoria përgjegjëse brenda afatit kohor 3 (tre) ditor, përgatit dhe paraqet në mbledhjen e
radhës të Autoritetit relacionin përkatës, për miratimin e shqyrtimit të mëtejshëm të kërkesës
(legjitimimin e kërkesës).
c) Për shqyrtimin e kërkesës së paraqitur nga institucionet kushtetuese apo autoritetet publike,
procedura për përmbylljen e praktikës së krijuar duke përfshirë dhe vendimmarrjen e Autorititet,
të kryhet brenda afatit kohor prej 30 ditë pune.
d) Për shqyrtimin e kërkesësave individuale, procedura për përmbylljen e praktikës së krijuar
duke përfshirë dhe vendimmarrjen e Autorititet, të kryhet brenda afatit kohor prej 6 (gjashtë) muaj
kalendarik.
e) Për shqyrtimin e kërkesave nga studiues/media, procedura për përmbylljen e praktikës së
krijuar duke përfshirë dhe vendimmarrjen e Autorititet, të kryhet brenda afatit kohor prej 6
(gjashtë) muaj kalendarik.
f) Personi i interesuar ka të drejtë të ankimojë vendimin e Autoritetit përkatës, sipas Nenit 5,
pika 6, Nenit 39 dhe Nenit 40 të Ligjit 45/2015, fillimisht në AIDSSH brenda afatit kohor 30

ditor nga marrja dijeni e vendimit.
g) Afati kohor për shqyrtimin e ankimit të personit të interesuar deri në nxjerrjen e vendimit nga
ana e Autoritetit që zgjidh ankimin është 30 ditë.
h) Në rast se, nga verifikimi i dokumentacionit dhe saktësimi i tij hasen vështirësi, të cilat
tejkalojnë afatet kohore të përcaktuara në pikën c), d), e) dhe g) të këtij neni, atëhere Autoriteti
vendos për shtyrjen e afatit kohor rast pas rasti.
2. Pas Nenit 38 me përmbajtjen e sipërcituar, nenet që vijnë në vijim në Rregulloren për
Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informim mbi dokumentet e ish-Sigurimit të
Shtetit, miratuar me Vendimin Nr.21, datë 09.05.2017 të AIDSSH, të marrin numër rendor rritës.
3. 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. 235, Datë 24.04.2019 ( 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 Institucionin e Presidentit të Republikës, për informacionin që kërkohet me
shkresën nr. 1043 prot., datë 05.04.2019, ”Kërkesë për informacion”, se:
a).Për D.P, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ishSigurimit të Shtetit, në emër të saj, sipas Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit.
3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 236, Datë 24.04.2019 ( 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 Institucionin e Presidentit të Republikës, për informacionin që kërkohet me
shkresën nr. 1042 prot., datë 05.04.2019, ”Kërkesë për informacion”, se:
a).Për D.Ç, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të
ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit.
3.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 237, Datë 24.04.2019 ( 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 Institucionin e Ministrisë së Brendshme, për informacionin që kërkohet me
shkresën nr. 1396 prot., datë 14.02.2019, ”Kërkesë për verifikim të pastërtisë së figurës”, të
kandidatit për Drejtor i Departamentit të Policisë Kriminale në Drejtorinë e Përgjithshme të
Policisë së Shtetit se:
a). Për zotin T.V, nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale, në dokumente
të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr.45/2015, “Për të
Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste
të Shqipërisë”.
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Ministrisë së Brendshme.

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 238, Datë 24.04.2019 ( 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.R dokumentet si më poshtë:

Dosje formulare në ngarkim të shtetasit Th.P, me nr. total faqesh të digjitalizuara 215.
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 239, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasit Ç.H dokumentet si më poshtë:
-Platformat ish-Sigurimit të Shtetit të viteve ’48, ’58, ’77, ’85;
-Evidenë e ish-Sigurimit të shtetit të vitit ’87;
-Historikët e ish-Sigurimit të shtetit, volumet 1- 6;
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 240, Datë 24.04.2019 ( 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 E.V dokumentet si më poshtë:

Dokumente nga dosje formulare nr. 519 dhe fashikull nr. 2081, në ngarkim të shtetasit Xh.S,
me nr. total faqesh të digjitalizuara130;
Dokumente nga dosje kërkimi nr. 2642 në ngarkim të shtetasit S.V, me numër total faqesh të
digjitalizuara 100.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 241, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasen B.K, për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 743, datë 20.08.2018, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasit J.S dhe M.P nuk ekzistojnë të
dhëna, që të kenë qenë ndonjëherë të survejuar apo të ketë dokumente për ta 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. 242, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasit Ç.H dokumentet si më poshtë:
-

dosje formulare nr. 5076, në ngarkim të shtetasit Q.Ç 28 faqe të digjitalizuara në total.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 243, Datë 24.04.2019 ( 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 A.S, për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1178, datë 06.12.2018, që mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin B.J nuk ekzistojnë të dhëna, që të kenë
qenë ndonjëherë të survejuar apo të ketë dokumente për ta 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. 244, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasit N.A dokumentet si më poshtë:
-

Dokumente nga dosje gjyqësore nr. 313, në total, 830 faqe të digjitalizuara në ngarkim të
B.K e 23 personave të gjykuar;
Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 314, në total 262 faqe të digjitalizuara, në
ngarkim të N.P e 18 personave të gjykuar;
Dokumente nga dosje përpunimi nr. 4985 në ngarkim të shtetasit V.Ç, në total 108 fletë,
141 faqe të digjitalizuara.

2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim Nr. 245, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasit Th.Sh dokumentet si më poshtë:
Dosje formulare në ngarkim të shtetasit Th.P, me nr. total faqesh të digjitalizuara 215.
2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 246, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetases S.B dokumentet si më poshtë:
-

Dokumente nga dosje formulare nr. 1812 në ngarkim të shtetasit B.S, me nr. total faqesh
të digjitalizuara 291;
Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 2272 në ngarkim të shtetasve B.S, Z.D, H.S.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 247, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasit S.L dokumentet si më poshtë:
-

Dosja 3-4 “Materiale per F.N, Xh.A”
Dosja nr 1.1 “Lista e informatorëve në shërbim të Jugosllavisë para luftës, që ndiqeshin
nga milicia fashiste dhe listë e personelit italian”.
Dosja nr. 340-341 “Materiale mbi politikën trockiste të klikës titiste”.
Dosja nr.3 “Udhezime te Degës 2 për rekrutimin e agjenturës”.
Dosje 1.1 “Mbi Mbretin Zog, viti 1951”.
Dosje nr. 18-27 “Legata Jugosllave e të tjera”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 248, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasit H.A dokumentet si më poshtë:
-

Dokumente nga dosje nr. 26 - Shënime historike mbi Komitetin Shqipëria e Lirë, si
pasardhëse e organizatës tradhtare të Ballit Kombëtar;
Dokumente nga dosje nr. 27-Historiku i organizatës tradhtare të Ballit Kombëtar gjatë
luftës, Lista emërore e krerëve dhe anëtarëve të saj, skema e organizimit;
Dokumente nga dosje nr. 28-Historiku mbi krijimin e organizatës tradhtare të Ballit
Kombëtar dhe veprimtaria e saj armiqësore para dhe pas çlirimit, etj.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 249, Datë 24.04.2019 ( 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 Sh.H, për sa kërkohet në shkresën nr. 140 prot., datë 04.02.2019, ku mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente për të, në arkivat e ish-Sigurimit 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 Shpëtim S.H, datëlindje 1958, figuron i regjistruar në regjistrin
e agjenturës Lushnje, me nr. regjistri 3221, kategoria informator, pseudonimi “Z”, data e
tërheqjes 22.3.83, baza e tërheqjes vullnetare. Tek rubrika “Ndryshime pas regjistrimit”,
rezulton se me datë 20.6.86, Dosja Personale i dërgohet D.P.B. Pogradec, pasi u transferua,
kurse Dosja e Punës arshivohet dhe ruhet për 10 vjet.
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. 250, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasen E.H, për sa kërkohet në shkresën nr. 140 prot., datë 04.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 251, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasen N.H, për sa kërkohet në shkresën nr. 140 prot., datë 04.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 252, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasen F.H, për sa kërkohet në shkresën nr. 140 prot., datë 04.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 253, Datë 24.04.2019 ( 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 A.S, për sa kërkohet në shkresën nr. 862/5 prot., datë 06.02.2019,
që mbi bazën e riverifikimeve të kryera, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri M.S, 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. 254, Datë 24.04.2019 ( 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 M.D, për sa kërkohet në shkresën nr. 178 prot., datë 08.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit,
që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 255, Datë 24.04.2019 ( 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 E.Z, për sa kërkohet në shkresën nr. 145 prot., datë 04.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit,
që vërtetojnë se ka qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 256, Datë 24.04.2019 ( 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 K.A, për sa kërkohet në shkresën nr. 70 prot., datë 21.01.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri S.A, të ketë
qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit, me qëllim qartësimin e fatit të të zhdukurit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 257, Datë 24.04.2019 ( 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 H.D, për sa kërkohet në shkresën nr. 181 prot., datë 08.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 258, Datë 24.04.2019 ( 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 G.K, për sa kërkohet në shkresën nr. 182 prot., datë 08.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri E.K, të
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 259, Datë 24.04.2019 ( 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 G.K, për sa kërkohet në shkresën nr. 184 prot., datë 08.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri J.K, të ketë

qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 260, Datë 24.04.2019 ( 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 G.K, për sa kërkohet në shkresën nr. 185 prot., datë 08.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera Z.K, të
ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit
të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 261, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasi A.H, për sa kërkohet në shkresën nr. 177 prot., datë 08.02.2019, që mbi
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i
survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 262, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasi T.L, për sa kërkohet në shkresën nr. 176 prot., datë 08.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 263, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasi I.M, për sa kërkohet në shkresën nr. 175 prot., datë 08.02.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 264, Datë 24.04.2019 ( 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 Z.Ç, për sa kërkohet në shkresën nr. 133 prot., datë 31.01.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R.Ç, 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. 265, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasen P.K, për sa kërkohet në shkresën nr. 116 prot., datë 28.01.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri A.K, të
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 266, Datë 24.04.2019 ( 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 A.D, për sa kërkohet në shkresën nr. 123 prot., datë 30.01.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri A.D, të
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të
Shtetit.
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 267, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasen L.Sh, për sa kërkohet në shkresën nr. 111 prot., datë 28.01.2019,
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë
ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Kryetare: Gentiana Sula.
Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim Nr. 268, Datë 24.04.2019 ( 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 shtetasen L.Sh, për sa kërkohet në shkresën nr. 110 prot., datë 28.01.2019,
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri F.Sh, 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. 269, Datë 24.04.2019 ( 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 M.Ç, për sa kërkohet në shkresën nr. 53 prot., datë 07.01.2019, që
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Gj.Ç, 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. 270, Datë 24.04.2019 ( 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 A.P, për sa kërkohet në shkresën nr. 1045 prot., datë 01.11.2018,
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

