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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE 

KUSHTETUESE DHE ATYRE PUBLIKE 
 

Vendimi nr. 495, datë 03.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

2438/5 prot. datë 18.10.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit 

të cilësive etike, morale dhe profesionale të 4 kandidateve për anëtarë të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor dhe anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të 

fakulteteve të drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës sipas listës se: 

 

a) Znj Y. K. R., Znj. O. M. M., Z. I. F. D., dhe Z. A. K. K.,  

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

ii. Nuk kanë qenë anëtarë, bashkëpunëtorë ose të favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, në emër të tyre, 

sipas Nenit 29, pika 2, të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi   

 

Vendimi nr. 496, datë 03.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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



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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

2438/5 prot. datë 18.10.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit 

të cilësive etike, morale dhe profesionale të 2 kandidateve për anëtarë të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor dhe anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të 

fakulteteve të drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës sipas listës se: 

 

a) Z. I.R. dhe Z. E.P., për shkak të moshës nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si datë fundore 

e zbatimit të ligjit 45/2015, nuk janë subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi   

 

Vendimi nr. 499, datë 10.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

2438/5 prot. datë 18.10.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit 

të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për anëtar të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor / Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të fakulteteve të 

drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës sipas listës: 

 

a) Z. S. Sh.V., nga verifikimet e kryera deri tani rezulton se 

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



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

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 506, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 150/97 prot. dt. 06.10.2021, nga verifikimet e kryera deri tani për 

Z. A.M.M.(H.M.M.), rezulton se:  

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

b) nuk ka qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri në 2 korrik 1991,  

c) ka qenë anëtar i ish Sigurimit të Shtetit, me detyrë funksionale ish-Punonjës Operativ 

efektiv i repartit ushtarak nr. 5845 Fier, dhe ish-Punëtor Operativ i Degës së Sigurimit 

repartit ushtarak nr. 6561 Fier, në vitet 1986 -1990 sipas përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, 

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

Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar dhe në zbatim të ligjit 12/2018 “Për 

vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës 

dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme”.  

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



Vendimi nr. 539, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 V E N D O S I: 

 

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

dhe Gjykatat e Posaçme për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 480 prot. datë 

22.12.2021 “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës, përpara emërimit të 44 

kandidatëve për Hetues të Byrosë Kombëtare të Hetimit se: 

a) zonjat dhe zotërinjtë 1. A.J., 2. S.Sh., 3. A.T., 4. R.B., 5. B.Xh., 6. B.G., 7. N.P., 8. I.A., 9. 

D.K., 10. J. K., 11. O. Th., 12. D.K., 13. M.C., 14. A.Z., 15. E.H., 16. E.N., 17. A.S., 18. 

M. D., 19. E.M., 20. E.S., 21. G.S., 22. E.B., 23. E.Sh., 24. E.K., 25. B.V., 26. G.H., 27. 

E.Xh., 28. K.A, 29. A.M., 30. G.T., 31. R.K., 32. I.Zh., 33. B.Ç., 34. G.J., 35. A.R., 36. 

G.T., 37. G.Gj., 38. F. M., 39. G.Xh., 40. H.H., 41. Zh.B., 42. A.Gj., 43. V.C., dhe  44. 

E.M.,  për shkak të moshës së tyre nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si datë fundore e 

zbatimit të ligjit 45/2015, nuk janë subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar.   

  

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

Figurës për Prokurorinë dhe Gjykatat e Posaçme.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 540, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

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

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



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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Kuvendin e Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 2894 

prot datë 15.11.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit të 

cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për anëtarë të Këshillit të Lartë 

Gjyqësor dhe anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të 

fakulteteve të drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës, se: 

a) Z. I. Sh., për shkak të moshës nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, si datë fundore e zbatimit 

të ligjit 45/2015, nuk është subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për 

të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore 

Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 541, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të pranojë kërkesën e paraqitur nga institucioni Komisioni i Jashtëm i Vlerësimit, me 

shkresën nr. prot.150/97, dt. 06.10.2021, lidhur me vënien në dispozicion për njohje pranë 

zyrave të Autoritetit të dokumentacionit origjinal të identifikuar për subjektin e vlerësimit 

Z. A.M.M. (H. M.M.), bazuar në dispozitat ligjore të sipërcituara në pjesën arsyetuese të 

këtij vendimi si edhe në Vendimin nr. 506 datë 12.11.2021, të Autoritetit për Informim mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në dispozitivin e të cilit Autoriteti është shprehur se, 

“shtetasi A.M.M. (H.M.M.), ka qenë anëtar i ish-Sigurimit të Shtetit, me detyrë funksionale 

ish-Punonjës Operativ efektiv i repartit ushtarak nr. 5845 Fier, dhe ish-Punëtor Operativ 

i Degës së Sigurimit repartit ushtarak nr. 6561 Fier, në vitet 1986 -1990 sipas 

përcaktimeve të Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-



Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar dhe në 

zbatim të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së 

Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në 

Ministrinë e Brendshme”.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

Vendimi nr. 542, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

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

shkresën nr. 6585/5 prot datë 09.12.2021, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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

Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Brendshme se: 

 

a) Znj. A.Sh., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar.  

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 



Vendimi nr. 543, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

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

shkresën nr. 5957/5 prot datë 16.11.2021, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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

Rregullatore të Çështjeve të Drejtësisë në Ministrinë e Drejtësisë se: 

 

a) Znj. A.Th., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, nuk është subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

ndryshuar.  

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 544, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I: 

1. Të informojë institucionin Inspektori i Lartë i Drejtësisë, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 4262 prot. datë 02.12.2021, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 



dhe profesionale të 10 kandidatëve jo magjistratë për Inspektor pranë Zyrës së Inspektorit 

të Lartë të Drejtësisë se: 

 

a) zonjat dhe zotërinjtë  1. A.T., 2. A.M., 3. E.D., 4. E.B., 5. E.K., 6. E.H., 7. F.B., 8. P.T., 9. 

S.K. (M.) dhe 10. E.B., për shkak të moshës së tyre, nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk 

janë subjekt verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 

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

i ndryshuar.  

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Inspektori i Lartë i Drejtësisë. 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDIME PËR PERSONA  

TË PREKUR, PALË TË TRETA,  

TË AFËRM TË TË VDEKURVE  

APO TË ZHDUKURVE, 

BASHKËPUNËTORËVE APO TË 

FAVORIZUARVE  

NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 



VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË 

AFËRM TË TË VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, 

BASHKËPUNËTORËVE APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-

SIGURIMI I SHTETIT 
 

Vendimi nr. 508 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar)  

 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin E. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 747 prot, datë 31.05.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Xh. L. ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Regjistër i Përpunimeve nr.2,  numër rendor 223, e 

përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. L. 

b) Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Regjistër i Përpunimeve Model 2,  numër rendor 223, 

e përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Xh. 

L. 

 

2. Të informojë shtetasin E. L., se për Xh. L. ekzistojnë  dokumente të tjera në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjore ka pengesë 

ligjore në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 45/2015. 

 

3. T´i jepet shtetasit E. L. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 509 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1140 prot, datë 29.07.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Rregjistër i Përpunimeve nr. 50, numër rendor 2323, 

e përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. 

B. 

b) Rregjistri Themeltar i internim-dëbimeve, fleta nr. 439, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin A. B. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi 

 

 

Vendimi nr. 510 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 755 prot, datë 01.06.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. L. ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr. 5649, e përbërë në total nga 41 (dyzet e një) faqe të 

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

L. 

 



2. Të informojë shtetasin N. L., se për M. L. ekzistojnë  dokumente të tjera në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjore ka pengesë 

ligjore në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 45/2015. 

 

3. T´i jepet shtetasit N. L. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 511 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                          V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 988 prot, datë 06.07.2021, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dega e Punëve të Brendshme Tropojë, Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër 

rendor 1369 datë 20.06.1972, Kategoria Informator, Pseudonimi ‘’Teodoliti’’fotokopje e 

fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. T. 

b) Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër 

rendor 12367 datë 09.06.1982, Kategoria Informator, Drejtimi ekonomi, fotokopje e fletës, 

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

c) Fondi Dega IV, Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër rendor 22573 datë 

01.06.1979, Kategoria Informator, Drejtimi ekonomi, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin B. T.  

d) Kartelë Model 2, konkretisht  me numër rendor 22573, Kategoria Informator, Pseudonimi 

‘’Teodoliti’’, Drejtimi ekonomi, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 

për subjektin B. T. Data e tërheqjes në bashkëpunim 20.06.1972. 

 

2. T´i jepet shtetasit B. T. dokumentacionin e sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 



4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 512 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen L. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 756 prot, datë 01.06.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. K., ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje formulare nr. 1267, volumi 1, kategoria 2A, e përbërë në total nga 266 (dyqind e 

gjashtëdhjetë e gjashtë) faqe të digjitalizuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format 

CD që gjenden në arkivat e Autoritetit  për subjektin P. K. 

b) Dosje formulare nr. 1267, volumi II kategoria 2A, e përbërë në total nga 116 ( njëqind e 

gjashtëmbëdhjetë) faqe të digjitalizuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format CD që 

gjenden në arkivat e Autoritetit  për subjektin P. K. 

c) Zarf  me dorëshkrime personale, pjesë e dosjes formulare nr. 15985 e përbërë në total nga 

91 ( nëntëdhjetë e një) faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat 

e Autoritetit  për subjektin P. K. 

d) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 10971, e përbërë në total nga 319 (treqind e 

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

Autoritetit, për subjektin P. K. 

e) Dosje formulare nr. 6020, volumi  kategoria 2A, e përbërë në total nga 78 ( shtatëdhjetë e 

tetë) faqe të  digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD që gjenden në 

arkivat e Autoritetit  për subjektin P. K. 

f) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 12465, e përbërë në total nga 484 (katërqind e tetëdhjetë e 

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

për subjektin P. K. 

g) Fashikull personal për të dënuar nr. 154, e përbërë në total nga 34 (tridhjetë e katër) faqe 

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

subjektin P. K. 

 

2. T´i jepet shtetases L. 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. 



 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 513 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 495 prot, datë 30.03.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për L. S. ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Përpunimi Nr. 2016, Kategoria 2B e përbërë në total nga 102 (njëqind e dy) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin L. S. 

b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 9323, e përbërë në total nga 152 (njëqind e pesëdhjetë e dy) 

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

subjektin L. S. 

 

2. Të informojë shtetasin P. S., se për L. S.  ekzistojnë  dokumente të tjera në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjore ka pengesë 

ligjore në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 45/2015. 

 

3. T´i jepet shtetasit P. S. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë 

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 514, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin E. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 942 prot., datë 28.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. A., ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 2338, e përbërë në total nga 316 (treqind e 

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

Autoritetit, për S. A. 

 

2. Të informojë shtetasin E. A. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 

për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 515 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen D. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 905 prot., datë 21.06.2021, 

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

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

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 



Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 516, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 977 prot, datë 05.07.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Z. H., ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje kërkimi dhe formulare nr. 963/3,  e përbërë në total nga 71 (shtatëdhjetë e një) faqe 

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

Autoritetit për subjektin Z. H. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 517, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin K. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1211 prot, datë 13.08.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. M., ka dokumente në arkivat e ish-



Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1808, e përbërë në total nga 45 (dyzet e pesë) faqe të 

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

2. T´i jepet shtetasit K. M. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë 

CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 518, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin I. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1073 prot, datë 19.07.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 9164, e përbërë në total nga 148 (njëqind e dyzet e tetë) faqe 

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

D. 

 

2. T´i jepet shtetasit I. D. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë 

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

 



Vendimi nr. 519, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 805 prot., datë 04.06.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish- Dega e Punëve të Brendshme Skrapar, Dosje Formulare Nr. 9904, Kategoria 

2A, e përbërë në total nga 123 (njëqind e njëzet e tre) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, 

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

b) Fashikull Personal për të dënuar, e përbërë në total nga 15 (pesëmbëdhjetë) faqe të 

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

H. D. 

c) Fondi nr.1, Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 11044, e përbërë në total nga 108 (njëqind e 

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

subjektin B. H. D. 

 

2. T´i jepet shtetasit B. D. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 520 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Z. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1047 prot, datë 15.07.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Q. T., ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 



a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 8170, e përbërë në total nga 10 (dhjetë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin Q. T. 

 

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

CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendimi nr. 521 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin I. Q., për sa kërkohet në shkresën 733 prot, datë 26.05.2021 ku mbi 

bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për L. F. ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Nr. 418, e Fondit Nr. 4 Dega 1 viti 1967, me titull: ”Korrespondencë me degët e 

Punëve të brendshme Berat e Përmet mbi verifikimin e shkaqeve të vetë mbytjes së I. L. 

F., plani i masave dhe ralacioni përfundimtar për të” e përbërë në total nga 24 (njëzet e 

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

e Autoritetit, për subjektin L. F. 

 

2. T´i jepet shtetasit I. Q. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë 

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 



 

 

 

Vendimi nr. 522 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 488 prot., datë 29.03.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. P., ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 12061, e përbërë në total nga 316 (treqind e 

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

Autoritetit, për subjektin N. P. 

b) Dosje Përpunimi  nr. 325,  e përbërë në total nga 195 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë) faqe të 

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

për subjektin N. P. 

c) Dosje me nr. 5082,  e përbërë nga 7 (shtatë) faqe të fotokopjuara, dhe të anonimizuara në 

trajte fotokopje që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin N. P. 

 

2. Të informojë shtetasin B. P. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 

për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore. 

 

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, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 524, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Gj. P., për sa kërkohet në shkresën nr.1438 prot., datë 23.09.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasja D. P. 

të ketë qenë ndonjëherë e survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 525 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen B. Xh.,  për sa kërkohet në shkresën nr. nr.1364 prot., datë 

14.09.2021 që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

shtetasi B. Xh. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 



Vendimi nr. 526 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1087 prot., datë 21.07.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin R. Q. M. nuk ekzistojnë të 

dhëna që ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin 

e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendimi nr. 527 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1513 prot., datë 30.09.2021, 

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

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

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi,  Simon Mirakaj 

 



 

Vendimi nr. 529 , datë 10.12.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen D. K., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1547, datë 07.10.2021, 

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

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore Nr. 1687, e përbërë në total nga 272 (dyqind e shtatëdhjetë e 

dy) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin J. K. 

 

2. T´i jepet shtetases Dh. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD dhe të printuara.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 530 , datë 10.12.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

 

 

 

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen M. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 530 prot., datë 09.04.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja e Oficerit Nr. 10127, e përbërë në total nga 6 (gjashtë) faqe në format fotokopje, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. T. K. 

 

2. T´i jepet shtetases M. H. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 531 , datë 10.12.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin U. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 493 prot, datë 30.03.2021, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr. 11040, e përbërë në total nga 79 (shtatëdhjetë e nëntë) faqe 

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

U. H. 

 

b) Dega e Punëve të Brendshme Krujë, Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër 

rendor 439, Kategoria Informator, Drejtimi ekonomi, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin U. H. 

 

c) Kartelë Model 2, konkretisht  me numër rendor 324, Kategoria Informator, Pseudonimi 



‘’Kompasi’’, Drejtimi ndërtim, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin U. H. Data e tërheqjes në bashkëpunim 19.11.1958. 

 

2. T´i jepet shtetasit U. H. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë CD dhe fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 532 , datë 10.12.2021 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin L. Xh., për sa kërkohet në shkresën nr. 898 prot, datë 18.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. Xh., ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 8567, e përbërë në total nga 91 (nëntëdhjetë e një) faqe të 

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

 

b) Dosje përpunimi nr. 510, e përbërë në total nga 84 (tetëdhjetë e katër) faqe të skanuara, dhe 

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

A. Xh. 

 

c) Dega e punëve të Brendshme Përmet, fletë regjistër i përpunimeve nr. 14 Model 1. 

Konkretisht rreshti me nr. Rendor 510, e përbërë në total 2 (dy) faqe 

 

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

trajtë CD dhe fotokopje.   

 

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



administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 533 , datë 10.12.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen E.O., për sa kërkohet në shkresën nr. 1322 prot., datë 08.09.2021, 

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

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

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 534 , datë 10.12.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin F. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1359 prot., datë 13.09.2021, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 535, datë 10.12.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 1337 prot., datë 09.09.2021, 

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

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

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 536, datë 22.12.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

                                                            

                                                          V E N D O S I: 



1. Të informojë shtetasin M. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 1627 prot, datë 22.10.2021, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 537, datë 22.12.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1551 prot, datë 07.10.2021, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 538, datë 22.12.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

                                                              

 

 

 



 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1636, datë 25.10.2021, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 

STUDIMORE/MEDIATIKE 
 

 

Vendimi nr. 498, datë 09. 11. 2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L.P., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga Dosje hetimore gjyqësore nr. 6094, në ngarkim të shtetasit P. M.,me 58 

faqe;  

b) Dokumente nga Dosje formulare nr.3415, P. M., me 815 faqe;  

c) Dokumente nga Dosje gjyqësore 10377-A me 110, L. K., me 110 faqe; 

d) Dokumente nga Dosje gjyqësore 10377-1 A  për L. K., me 92 faqe;   

e) Dosje formulare 7542,  për L.K., me 325 faqe; 

f) Dokumente nga Fashikull personal  nr.309, me 30 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 500, datë 10. 11. 2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 



 

V E N D O S I:  

 

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

 

a) Dokumente nga Dosja Formulare, nr. 274, A.M. J. ( 2 vellimi) dhe Fashikull me 115 

faqe; 

b) Dokumente nga Dosje Hetimore – Gjyqësore, nr. 3349, A. J., me 945 faqe;  

c) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr. 12745 A. J., me 405 faqe; 

d) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr. 12745 A. J., (Procesverbale) me 276 

faqe; 

e) Dokumentet nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr. 12745.2 A.J. me 57 faqe; 

f) Fashikull i problemit të centralizuar “Debiti”, nr. 1080 A. J., (2 vëllime ) me 374 faqe; 

g) Dokumente nga dorëshkrimet e A. J., me 14 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 501, datë 10. 11. 2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit, L. Z. II, (përfaqësuar me prokurë nga shtetasi E.K.)  

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga dosja 1.1 Dosje formulare e ish-M. Z., dokumente të periudhës mbas 

çlirimit deri në vitin 1951 dhe një sasi fotografi e pjese botimesh në gazeta e revista 

mbi veprimtarinë e tij, me 131 faqe;  



b) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 6 , viti 1945 “Përshkrim me te dhëna gjeografike, 

historike, politike, ekonomike e shoqërore të Shqipërisë para pavarësie, pas saj dhe 

gjatë regjimit të Z., me 139 faqe  

c) Dokumente nga Fashikull Nr. 100 volumi l mbi '' Këshillin Ushtarak '' te L. Z. , me 

qendër ne Madrid, me 545 faqe. 

d) Dokumente nga Dosje Përpunimi L. Z. volumi L., me 758 faqe 

e) Dokumente nga Dosje Përpunimi L. Z. volumi II, me 466 faqe ; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 502, datë 10. 11. 2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

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

 

a) Dokumente nga  Dosje formulare e I. V.  nr. 1275, me 455 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr.503, datë 10. 11. 2021 (i shkurtuar) 

 

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

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



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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasin M.H., dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dokumente nga Dosje Formulare nr. 1753 , A. T., me 92 faqe; 

b) Dokumente për A. T. dhe K. T. nga Dosje gjyqësore nr.12551 (1568), F. A.. T.T., B. N. e 

të tjerë, me 202 faqe; 

c) Dokumente për K. K. ( K. K.) nga  Dosje Hetimore-Gjyqësore nr.12551 (1568) F.A., A. 

P., etj, me 205 faqe; 

d) Dokumente nga Fondi Operativ, dosje nr. 120 (40 A)  për K. T., me 19 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 507, datë 12. 11. 2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasin V.D., dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga Dosje Hetimore gjyqësore me nr. 1086-A M.B., A. H., L. N., me 486 

flete; 

b)  Dokumente nga Dosje Hetimore Gjyqësore,  me nr. 1068, Gj. Sh., me 371 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 



Anëtar: Altin Hoxha, Prof. Asoc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 546, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

V E N D O S I:  

 

2. Të vendosë në dispozicion të shtetasit O. K,. dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga Dosje gjyqësore nr.12551 (1568) F. A., A. P., etj, me 205 faqe;  

b) Dokumente nga Dosje hetimore - gjyqesore nr. 1568 (vazhdimi), me 617 faqe; 

  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 547, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit R. K, dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente për Gj.K., nga dosje hetimore- gjyqësore me nr. 1081-A (3) , me 276 faqe;  

b) Dokumente për Gj. K., S. Q., nga dosje me 1081-A (5) nga volumi me titull: “Armiqtë 

e popullit para gjyqit. Grupi i 37 armiqëve  të popullit me në krye S. Ç.,”  me 181 faqe; 



c) Dokumente nga Dosje formularë me nr.587.A S. M., me 330 faqe; 

d) Dokumente nga Dosje gjyqësore nr.2224 Sh.B., Xh. Xh., S. T., E. S., me 1307 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr.548, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

  

3. Të vendosë në dispozicion të shtetases V.P., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga Dosje Objekti Radio Televizioni Shqiptar, me 445 faqe; 

b) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi I, me 265 faqe; 

c) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi II, me 254 faqe; 

d) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi III, me 216 faqe; 

e) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi IV, me 278 faqe; 

f) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi V, me 278 faqe; 

g) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VI, me 392 faqe; 

h) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VII, me 226 faqe; 

i) Historiku i Sigurimit të Shtetit i Drejtorisë së Punëve të Brendshme të Tiranës (1943-

1970), me 323 faqe; 

j) Historiku i Sigurimit i Shtetit, i Drejtorisë së Punëve të Brendshme të Tiranës, (1971 – 

1975), me 113 faqe; 

k) Historiku i Sigurimit të Shtetit Drejtoria e Punëve të Brendshme Kolonjë me 293 faqe; 

l) Dokumente nga Dosje objekti nr. 733, kategoria 2B, lidhur me Komitetin “Shqipëria e 

Lirë”, Neë York prej 791 faqe; 

m) Dokumente nga Dosje formulare me nr.169, deklasifikuar me vendim nr.5, datë 

10.02.2019, në ngarkim të shtetases M. K.,  me  158 faqe;  



n) Dokumente nga Dosje hetimore-gjyqësore me nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. 

K.,dhe 37 personave të tjerë, me  383 faqe; 

o) Dokumente nga  Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K., 

dhe 11 personave të tjerë, me 311 faqe; 

p) Dokumente nga Dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K., dhe 

37 “armiqve të popullit”, me 182 faqe; 

q) Dokumente nga dosja hetimore gjyqësorë me nr. 4802 për At J. P., me 29 faqe; 

r) Dokumente nga Dosja nr.1687-a, hetimore-gjyqësore, në ngarkim të S. K., me 344 

faqe;  

s) Dokumente nga Dosje formulare, nr. 2885 në ngarkim të E. Ç., prej 239 faqe; 

t) Dokumente nga Dosje Hetimore gjyqësore me nr. 1086-A M. B., A. H.,  L. N., prej 486 

flete; 

u) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 136, dosari nr.2,  për A. R. H., me 383 

faqe; 

v) Dokumente për shtetasin S. T., nga Dosje gjyqësore nr.2224 prej 1307 faqe (në të 

përfshihen dokumente edhe për shtetasit Sh.B., Xh. Xh., E. S.,) dënuar ne të njëjtin 

gjyq; 

w) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirëdita, dosje O.R.V. Reparti i riedukimit Spaç, 

2 (dy) volume, me 244 faqe; 

x) Fondi Dega e Punëve të Brendshme  Mat, dosje O.R.V. Reparti Batër 301/3, nr. 68, me 

90 faqe; 

y) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pukë, dosje me dokumente për masat kur arratisen 

të burgosurit në Spaç me 14 skica.   

z) Dokumente nga Dosje nr. 29 -Platforma politike dhe organizative e organeve të 

Sigurimit të Shtetit, viti 1948, me 29 faqe; 

aa) Dokumente nga Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 

1958, me 41 faqe;    

bb) Dokumente nga Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 

1977, me 10 faqe;    

cc) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1986, me 47 

faqe; 

dd) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1987, me 57 

faqe; 



 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 549, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit E. K.,  dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga dosje formulare nr.227 2/A për shtetasin L. Z., volumi III,  me 710 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 550, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L. P.,  dokumentet si më poshtë:  

 



a) Dokumente për shtetasin S. T., nga Dosje gjyqësore nr.2224 prej 1307 faqe (në të 

përfshihen dokumente edhe për shtetasit Sh. B., Xh. Xh., E. S.,), dënuar në të njëjtin gjyq. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 551, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases S. B.,  dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga Dosje Objekti Radio Televizioni Shqiptar, me 445 faqe;  

b) Dokumente nga Dosje agjenturiale me nr. 1334 me pseudonim “Shtriga”, me 90 faqe; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 552, datë 29.12.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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



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

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

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases F. S., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqesore nr. 9273 Xh. F., me 64 faqe; 

b) Dokumente nga Dosje gjyqesore nr. 1365 N. B., Xh. F., e 23 të tjerë, me  453 faqe; 

c) Dosje Hetimore-Gjyqesore nr.10648 F. M. L., me 86 faqe; 

d) Dokumente nga dosja 1. 1568 - MF. F. A., L.R., F. L., me 620 faqe; 

2 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 16, datë 5.11.2021 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendim nr. 16, datë 

5.11.2021, si më poshtë:   

  

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

1. Dosje e drejtimit për dokumente anonime armiqësore nr. 175, me 2 volume, me 

përkatësisht 359 (treqind e pesëdhjetë e nëntë) fletë dhe 160 (njëqind e gjashtëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë.  

2. Dosje formulare nr. 1284, në ngarkim të U. T., me përkatësisht 362 (treqind e 

gjashtëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

3. Dosje e ORV “Ndërmarrja Gjeologjike” nr. 87, me 2 fashikuj, në total me 131 (njëqind 

e tridhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

4. Dosje Drejtimi “Tregtia” nr. 166, me 2 volume dhe 1 fashikull në brendësi, në total me 

520 (pesqind e njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

5. Dosje e ORV “Ministria e Mbrojtjes Popullore” nr. 486, me 2 fashikuj, në total me 303 

(treqind e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Dega IV.  

6. Dosje Drejtimi “Grupet Kulturore-Sportive” nr. 1385, me 2 fashikuj, në total me 198 

(njëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

7. Dosje Drejtimi “Bujqësia” nr. 2758, me 3 fashikuj, në total me 420 (katërqind e njëzet) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

8. Dosje Drejtimi “Industria e rëndë dhe Miniera” nr. 173, me 3 fashikuj, në total me 517 

(pesëqind e shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  



9. Dosje O.R.V. “Kombinati Autotraktor Enver Hoxha” nr. 3, me 2 fashikuj, në total me 

418 (katërqind e tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

10. Fashikull për zbulimin e veprimtarisë armiqësore të kulakëve dhe lidhjeve të tyre nr. 

300, me 2 fashikuj, në total me 302 (treqind e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

11. Fashikull për zbulimin e veprimtarisë armiqësore të ish borgjezisë me përbërje e 

qëndrim të keq politik nr. 300, me 3 fashikuj, në total me 409 (katërqind e nëntë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Tiranë. 

12. Dosje e problemit të centralizuar “Merimanga”, me 5 volume, në total me 1151 (njëmijë 

e njëqind e pesëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

13. Dosje O.R.V. N.Sh. “Buka” nr. 7, me 4 fashikuj dhe një zarf, në total me 183 (njëqind e 

tetëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

14. Dosje Objekti “Stacioni i Trenit” nr. 182, me 4 fashikuj, në total me 324 (treqind e njëzet 

e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

15. Dosje e problemit të centralizuar “Korbi”, me 27 (njëzet e shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë.  

16. Dosje Drejtimi për “Agjitacion e Propagandë” nr. 300, 439 (katërqind e tridhetë e 

nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

17. Dosje O.R.V. “Hotel Tirana” nr. 734, me 2 fashikuj, në total 150 (njëqind e pesëdhjetë 

e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit 

ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

18. Dosje Objekti “Radiostacioni Kashar” nr. 11, me 2 fashikuj, në total 76 (shtatëdhjetë e 

gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

19. Dosje Objekti “A.T.SH.” nr. 5, me 2 fashikuj, në total 76 (shtatëdhjetë e gjashtë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Tiranë.  

20. Dosje O.R.V. “Instituti i studimeve dhe projektimve të veprave kulluese e të ujitjes”, 

me 3 fashikuj, në total me 42 (dyzet e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

21. Dosje O.R.V. “Pallati i Kulturës Masive”, me 3 fashikuj, në total me 13 (trembëdhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  



22. Dosje formulare nr.1774, në ngarkim të Ali Erebara, me 99 (nëntëdhjetë e nëntë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Operativ.  

23. Dosja O.R.V. “Instituti i Studimeve dhe Projekteve” nr. 2, me 3 fashikuj, në total me 

200 (dyqind) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit 

ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.   

24. Dosja O.R.V. “Instituti i Projektimeve Mekanike” nr. 3552, me 2 fashikuj, në total me 

39 (tridhjetë e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

25. Dosje O.R.V. “Instituti Studimor Tekniko-Ndërtim” nr. 5, me 2 fashikuj, në total me 

57 (pesëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.   

26. Dosje O.R.V. “Instituti Studimeve dhe Projekteve” nr. 3, me 3 fashikuj, në total me 177 

(njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.   

27. Dosje O.R.V. “Hotel Dajti” nr. 734, me 3 fashikuj, në total 237 (dyqind e tridhjetë e 

shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

28. Dosje Objekti “Uzina Dinamo” nr. 266, me 3 fashikuj, në total 109 (njëqind e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

29. Dosje e problemit të centralizuar “Dhelpra” nr. 842, me 217 (dyqind e shtatëmbëdhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega 

IV.  

30. Dosje formulare nr. 1674, në ngarkim të Xh. A., me 179 (njëqind e shtatëdhjetë e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

31. Dosje formulare nr. 8243, në ngarkim të T. Gj., me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë.  

32. Dosje O.R.V “Rinas” nr. 1031, me 3 fashikuj, në total 242 (dyqind e dyzet e dy) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë.  

33. Dosje formulare nr. 2561, në ngarkim të I. B., me 458 (katërqind e pesëdhjetë e tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria e II-

të.  

34. Dosje formulare nr. 146, në ngarkim të Xh. S., me 2 volume, në total me 653 (gjashtëqind 

e pesëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Operativ.  



35. Dosje O.R.V “Kombinati i Tekstileve” nr.77, me 4 fashikuj, në total 372 (treqind e 

shtatëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

36. Dosje O.R.V “Kombinati i Drurit Misto Mame” nr. 410 , me 5 fashikuj, në total 337 

(treqind e tridhjetë e shtatë) fletë dhe një fletore me shënime me 54 (pesëdhjetë e katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 17, datë 5.11.2021 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendim nr. 17, datë 

5.11.2021, si më poshtë:   

  

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

 

1. Fletore shënimesh nr.28 datë 8.11.1985, në ngarkim të A. M., me 80 (tetëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Fletorja i përket fondit ish Ushtria.  

2. Fletore shënimesh nr.54 datë 7.2.1986, në ngarkim të A. M.., me 120 (njëqind e njëzet) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Fletorja i përket fondit ish Ushtria.  

3. Fletore shënimesh nr.20 datë 29.10.1985, në ngarkim të A. M., me 74 (shtatëdhjetë e katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Fletorja i përket fondit ish Ushtria.  

4. Dosje gadishmërie e Sigurimit të repartit nr. 5845 Fier, me nr.42, në ngarkim të A. M., 

me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret i Rëndësisë së 

veçantë”. Dosja i përket fondit ish Ushtria.  



5. Dosje e informatave nr. 62, në ngarkim të A. M., me 23 (njëzet e tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Ushtria.  

6. Fashikull nr. 1 nga dosja e objektit nr. 6, në ngarkim të A. M., me 35(tridhjetë e pesë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Ushtria.  

7. Vendim i Sigurimit të Repartit Ushtarak nr. 6561,  nr. 147 datë 23.12.1989, për heqjen 

nga rrjeti informativ të bashkëpunëtorit “skifteri” dhe veçimi i dosjes për asgjesim, me 1 

(një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret A. Res.Personal”. Dokumenti i përket fondit 

ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 18, datë 5.11.2021 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendim nr. 18, datë 

5.11.2021, si më poshtë:   

  

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

 

1. Dosje pune nr. 7451 “Fusha e madhe”, me 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Durrës.  

2. Dosje formulare dhe fashikull personal për të dënuarin nr. 4639, në ngarkim të S.P., 

me 122 (njëqind e njëzet e dy) fletë dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

3. Dosje përpunimi nr. 401, në ngarkim të H. B.,  me 49 (dyzet e nëntë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Korçë.  

4. Dosje formulare nr. 881, në ngarkim të M. M., me 70 (shtatëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Kukës.  



5. Dosje përpunimi nr. 2565 dhe fashikull personal për të dënuarin, në ngarkim të E. M., 

me 84 (tetëdhjetë e katër) dhe 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drega e Punëve të Brendshme Fier.  

6. Dosje e problemit të centralizuar nr. 500 “Fani”,  me 151 (njëqind e pesëdhjetë e një) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega IV.  

7. Dosje formulare nr. 9403 në ngarkim të P. D., me 174 (njëqind e shtatëdhjetë e katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

8. Dosje personale dhe pune nr. 2916 në ngarkim të A. Z., me 38 (tridhjetë e tetë) dhe 94 

(nëntëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Pogradec.  

9. Dosje përpunimi nr. 12247, në ngarkim të M. C., me 189 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish “Të Huajt”.  

10. Dosje formulare nr. 237, në ngarkim të N. S., me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket ish fondit Operativ. 

11. Dosje formulare nr. 7984, në ngarkim të O. K., me 54 (pesëdhjetë e katër) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket ish fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë.  

12. Dosje përpunimi nr. 6097 dhe fashikull për të dënuar në ngarkim të E. L., me 126 

(njëqind e njëzetë e gjashtë)  + 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Kavajë.  

13. Fashikull nr. 10000 në ngarkim të R. G., me 21 (njëzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket ish fondit Kosova.   

14. Fashikull nr. 12120 në ngarkim të R. G., me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket ish fondit Kosova.  

15. Fashikull nr. 5335 në ngarkim të R. G., me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket ish fondit Kosova.  

16. Fashikull nr. 4156 në ngarkim të R. G., me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket ish fondit Kosova.  

 

II. Deklasifikimin pjesësisht të informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” që gjendet 

në dokumentin si më poshtë: 

 

1. Regjistër agjenture Model 2, nr. 2 datë 10.01.1987 me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e 

tetë) fletë, fillon me numër rendor 2 dhe mbaron me numër rendor 3631, nga të cilat 25 

fletë të plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”. Regjistri  i përket 

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Pogradec.  

2. Regjistër agjenture Model 10, nr.9 dt 10.01.1987 me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë) 

fletë nga të cilat 18 fletë janë me të dhëna. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”.  

Regjistri  i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Pogradec.  



3. Regjistër agjenture nr. 31, Model 2, me 196 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) fletë, 

fillon me numër rendor 22 dhe mbaron me numër rendor 6266. nga të cilat 46 fletë janë 

të plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”. Regjistri i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 19, datë 5.11.2021 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendim nr. 19, datë 

5.11.2021, si më poshtë:   

  

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

 

1. Dosje O.R.V. “Miniera dhe Kromi” nr. 624, me 2 volume, në total me 132 (njëqind e 

tridhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

2. Dosje O.R.V. “Pusi” nr. 624, me 2 volume, në total me 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve 

të Brendshme Dibër.  

3. Dosje O.R.V. “Fabrika e pasurimit të kromit” nr. 633, me 2 volume, në total me 68 

(gjashtëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 

4. Dosje O.R.V. “Ndërmarrja Gjeologjike Bulqizë” nr. 7, me 2 volume, në total me 102 

(njëqind e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

5. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 262, “Relacione dërguar Udhëheqjes Partisë mbi 

arrestimin e grupit armiqësor të Gurrës Krujë, mbi aktivitetin armiqësor të disa të rinjve në 

Tiranë”, me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në 

vitin 1970.  



6. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 290, “Kërkesa, informacion, letra nga kampe e burgje”, 

me 97 (nëntëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton 

në vitin 1983.  

7. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 402, “Korespondencë mes Degës VIII dhe Degëve të 

Punëve të Brendshme për internim dëbimet”, me 112 (njëqind e dymbëdhjetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1985.  

8. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 357, “Propozime për internim dëbime e zgjidhje 

kërkesash të bëra nga D.P.B. Gjirokastër, Burrel, Peshkopi, Sarandë etj”, me 163 (njëqind 

e gjashtëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në 

vitin 1984.  

9. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 390, “Informacion për disa probleme shqetësuese në 

uzinën e Kombinatit Metalurgjik Elbasan”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

10. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 391, “Shkresë përcjellëse e dokumentacionit teknik të 

uzinës nr.12 të Kombinatit Metalurgjik Elbasan”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

11. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 392, “Për disa probleme në furrnaltën nr. 2 të Kombinatit 

Metalurgjik Elbasan”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja 

daton në vitin 1990.   

12. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 394, “Për disa probleme në linjën eksperimentale të 

uzinës së metaleve në Kombinatit Metalurgjik Elbasan”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.  

13. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 395, “Për disa probleme shqetësuese në Kombinatin 

Metalurgjik “Çeliku i Partisë” Elbasan”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

14. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 396, “Për djegien e Fabrikës së Miellit Elbasan”, me 5 

(pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.  

15. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 468, “Për shkeljen e rregullave të mbrojtjes kundër zjarrit 

në Kombinatin Metalurgjik “Çeliku i Partisë” Elbasan””, me 3 (tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

16. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 467, “Mbi disa probleme për kuptimin e mekanizmit të 

ri ekonomik në Kombinatin Metalurgjik “Çeliku i Partisë” Elbasan””, me 4 (tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

17. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 228, “Për disa shqetësime në Kombinatin Metalurgjik 

“Çeliku i Partisë” Elbasan””, me 41 (dyzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitin 1988.  

18. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 153, “Informacion dërguar Udhëheqjes së Partisë mbi 

disa probleme e shqetësime në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan”, me 4 (katër) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1982.   



19. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 216, “Informacione të Drejtorisë I-rë, për disa probleme 

në uzinën nr. 12 dhe pasojat negative që ka sjellë në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan”, 

me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 

1986.   

20. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 125, “Për disa persona të arratisur në Jugosllavi gjatë 

muajit mars-prill 1988”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

Dosja daton në vitin 1988.   

21. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 92, “Dosje me historikun, plane masash, të dhëna 

agjenturore të tjera për një fis në rrethin Peshkopi”, me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1962.  

22. Dosje formulare nr. 2222, në ngarkim të T. V., me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Berat.  

23. Dosje personale dhe pune nr. 2149, në ngarkim të I. I., në total me 90 (nëntëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve 

të Brendshme Lushnje.  

24. Dosje personale dhe pune nr. 3881, në ngarkim të Sh. D., në total me 58 (pesëdhjetë e 

tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

25. Dosje personale dhe pune nr. 4308, në ngarkim të R. G., në total me 343 (treqind e dyzet 

e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

26. Dosje personale dhe pune nr. 1750/1, me 3 volume, në ngarkim të R. Ç., në total me 528 

(pesëqind e njëzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

27. Kartelë model 2, nr. 2868, me 1 (një) fletë, në ngarkim të H. V.. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket fondit ish Dega IV.  

28. Dosje personale dhe pune nr. 23, me 3 volume, në ngarkim të H. S., në total me 398 

(treqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

29.  Dosje personale dhe pune nr. 3854, në ngarkim të S. G., në total me 134 (njëqind e 

tridhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

30. Dosje formulare nr. 2025, në ngarkim të H. H., me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Lushnje. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 20, datë 

11.11.2021 

  

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, i 

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), dhe në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 

15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të 

klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu III, neni 4, pika a), c), Komisioni i Deklasifikimit dhe 

Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, i ngritur me urdhrin 

nr. 13, datë 03.05.2018, të Kryetares së Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit 

dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendim nr. 20, datë 

11.11.2021, si më poshtë:   

  

Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

1. Drejtoria e I-rë, dosje nr. 99, “Procesverbal mbi dorëzimin e dosjeve hetimore e 

gjyqësore të grupit armiqësor të sabotatorëve, A. K. me bashkëpunëtorët e tij”, 6 (gjashtë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret i Rëndësisë së Veçantë”. Dosja daton në 

vitet 1977.  

2. Dosje formulare nr. 1962, në ngarkim të A. K., me 109 (njëqind e nëtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1975-1977. Dosja i përket 

fondit ish Dega IV.  

3. Fondi 4, Dosje nr. 191 “Dorëshkrime të A. K., me 227 (dyqind e njëzet e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1975-1977.  

4. Fondi 4, Dosje nr. 192 “Dorëshkrime të A. K.”, me 295 (dyqind e nëntëdhjetë e pesë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1975-1977.  

5. Dosje me 4 fashikuj, në total me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1984. Dosja i përket fondit ish Dega IV.  

6. Fondi 4, Drejtoria I-rë, dosje nr. 473 “Mbi disa mbishpenzime gjatë punës për montimin 

e fabrikës së pllakave në Elbasan”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitet 1990.  

7. Dosje përpunimi nr. 1714, në ngarkim të Gj. M., me 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1974-1983. 

Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lezhë.  

8. Dosje agjenturore “Sorra” nr. 1196, në ngarkim të S. B., me 48 (dyzet e tetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitet 1987-1988. Dosja i përket fondit 

ish Dega IV.  

9. Dosje përpunimi nr. 3201, në ngarkim të S. B., me 209 (dyqind e nëntë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1974-1990. Dosja i përket 

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Berat.  



10. Dosje formulare nr. 2 dhe nr. 2/1, në ngarkim të S. S., me 2 volume, në total me 624 

(gjashtëqind e njëzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja daton në vitet 1946-1990. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Vlorë.  

11. Fashikull nr. 574, në ngarkim të R. P., me 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1959-1990. Dosja i përket fondit ish të Arratisur.  

12. Dosje kërkimi dhe dosje formulare nr. 574, në ngarkim të Gj. N., me 36 (tridhjetë e 

gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 

1951-1968. Dosja i përket fondit ish të Arratisur.  

13. Dosje agjenturore nr. 161 “Rrufeja”, me 193 (njëqind e nëntëdhjetë e tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1951-1973. Dosja i përket 

fondit ish Operativ. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 



 

 

 

 

 

 

 

VEPRIMTARI TË AUTORITETIT 

 PËR INFORMIMIN  

MBI DOKUMENTET  

E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT  

PËR PERIUDHËN  

NËNTOR – DHJETOR 

 



Këshilli Bashkiak i Elbasanit shpall “Qytetar Nderi” Atë Josif Papamihalin 

me propozim të Autoritetit 

 

Në 5 vjetorin e lumturimit të martirëve të Kishës Katolike nga Papa Françesku në Elbasan, më 5 nëntor, 

në teatrin “Skampa”, u përkujtua dhe u nderua me vlerësimin “Qytetar Nderi” pas vdekjes Atë Josif 

Papamihali, martir i Kishës Katolike. 

Aktiviteti u organizua nga Qendra e Bashkëpunimit Ndërfetar, Bashkia Elbasan, Këshilli Bashkiak 

Elbasan dhe Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

Në hollin e teatrit "Skampa" u prezantua edhe ekspozita “Shekulli i Martirëve”, përgatitur nga 

“Platforma Europiane e Kujtesës dhe Ndërgjegjes”, në bashkëpunim me “Qendrën Memo”. 

Pas përfundimit të ceremonisë të pranishmit, të shoqëruar edhe nga Famullitari Don Giusepe Testa, 

zhvilluan një vizitë në Kishën Shën Pjetri, Kishë Katolike e Ritit Bizantin.  

 

“Të kujtosh nuk është e mjaftueshme. Ne kujtojmë 

për të mos harruar, për të mos harruar të shkuarën 

dhe për të mos harruar detyrën tonë në të tashmen. 

Ndaj duhet të jemi gjithmonë mirënjohës për 

komunitetet fetare dhe rolin që ato po luajnë në 

ndërtimin e një shoqërie të drejtë, paqësore dhe 

gjithëpërfshirëse,” u shpreh kryetari i bashkisë 

Elbasan, z. Gledjan Llatja. 

 “Shqipëria, dhe veçanërisht Elbasani njihet si një 

model i harmonisë fetare. Është pikërisht meritë e këtyre komuniteteve dhe e kulturës qytetare që 

e mundëson një gjë të tillë, e konkretizuar në një model suksesi si Qendra e Bashkëpunimit Ndër-

Fetar me të cilën e organizojmë këtë ceremony”, theksoi kryetarja Sula. 

 

 

 

 



PUNA PËRGATITORE PËR DIALOGUN E TIRANËS 

EKPOZITË DOKUMENTARE DHE SIMPOZIUM 

Autoriteti dhe partnerët, Shoqata “Tirana”, 

Instituti i Historisë, UET dhe Bashkia Tiranë 

vijuan takimet e punës për përgatitjen e 

Dialogut të Tiranës, me ekspozitë 

dokumentare, mbledhje të dëshmive gojore, 

studim në dosje të Sigurimit të Shtetit, 

botime, faqe interaktive... 

Me mbështetjen e gjerë të komunitetit dhe të 

Bashkisë Tiranë, u organizun punët për 

aktivitetin lançues të datës 18 nëntor në Pallatin e Kongreseve. 

Autoriteti dhe partnerët, Shoqata Tirana me mbështetjen e Bashkisë, Instituti i Historisë në ASA, 

Universiteti Europian i Tiranës e të tjerët në këtë projekt, mirëpresin ide, sugjerime dhe mbështetje 

për ndriçimin e gjysmëshekulli histori të Tiranës, ku u luajtën fatet e familjeve autoktone dhe të të 

gjithë vendit.  

 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TIRANA NË SYTË E SIGURIMIT 

Ekspozitë dokumentare me materiale mbi Tiranën që hapen për herë të parë… 

Ekspozita arkivore me materiale që hapen për herë të parë, ngre siparin e aktiviteteve të Dialogut 

për Tiranën, - projekt i Autoritetit me bashkëpunimin e Shoqatës “Tirana”, Institutit të Historisë, 

ASA dhe Universitetit Europian të Tiranës, me mbështetjen e Bashkisë Tiranë, - mbi 

gjysmëshekullin kur kryeqyteti u survejua, u 

përndoq dhe u shtyp nga regjimi komunist. 

Ekspozita dokumentare u zhvillua me praninë e 

zgjeruar të bashkësisë, studiuesve, historianëve, 

institucioneve publike, qendrore e vendore dhe 

organizatave joqeveritare, përfaqësuesve të 

komuniteteve fetare, grupeve të interesit, trupit 

diplomatik dhe të rinjve dhe Kryetares së 

Kuvendit të Shqipërisë, znj. Lindita Nikolli.  

8200 fletë të dhjetëra dosjeve ORV të Sigurimit, - 

që zbërthejnë psikologjinë e regjimit dhe të 

shtypjes në diktaturë, - janë deklasifikuar në 

kuadër të ekspozitës, veç dosjeve të tjera, të vëna 

më herët në dispozicion të familjarëve, studiuesve 

dhe medias.  

Materialet janë pjesë e Fondit ish-Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë, Dega IV, Fondit 

operativ, Fondit ish-Drejtoria II-të, Të Arratisurit, 

etj.  

Mes tyre, dosje formulare, O.R.V., si Hotel Tirana, 

Rinasi, Kombinati, Kinostudio “Shqipëria e Re”, 

Teatri i Operas, Hotel “Dajti”, Uzina “Dinamo”, 

Pallati i Kulturës Masive, Instituti i Studimeve dhe 

Projekteve, Kombinati i Drurit “Misto Mame”, N. 



Sh “Buka”, e shumë të tjerë po ashtu, fashikuj, dosje drejtimi e regjistra përpunimi, të dhëna e 

statistika të ish-Sigurimit të Shtetit. 

Ekspozita dokumentare me materiale të ish-Sigurimit të Shtetit për Tiranën u vizitua gjatë ditës, 

nga qytetarët, të rinjtë e shkollave dhe të interesuarit që u njohën me detaje me materialet arkivore 

të prezantuara.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



TIRANA NË SYTË E SIGURIMIT 

𝐂𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐳𝐚𝐧𝐭𝐮𝐞𝐬𝐞 𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐢𝐭 𝐤�̈�𝐫𝐤𝐢𝐦𝐨𝐫 𝐝𝐡𝐞 𝐞𝐝𝐮𝐤𝐮𝐞𝐬 𝐩�̈�𝐫 𝐓𝐢𝐫𝐚𝐧ë𝐧 

Dialogu i Tiranës dhe fazat nëpër të cilat do të kalojë projekti përkatës, u prezantuan nga Kryetarja 

e Autoritetit, Dr. Gentiana Sula, Kryetari i Shoqatës “Tirana”, z. Arben Tafaj, nënkryetari i 

Bashkisë Tiranë, z. Andi Seferi dhe Drejtori i Institutit të Historisë, z. Afrim Krasniqi. 

Sipas kryetares Dr. Gentiana Sula, “𝑘𝑢𝑗𝑡𝑒𝑠𝑎 𝑖 

𝑏𝑒 ̈𝑛 𝑡�̈� 𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒 ̈ 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒 ̈, ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎𝑛�̈�𝑡, 

𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑢𝑒𝑠𝑖𝑡, 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑗𝑒𝑡, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑡, 

𝑎𝑟𝑘𝑖𝑣𝑎𝑡. 𝐷𝑢𝑘𝑒 𝑚𝑏𝑒 ̈𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡𝑢𝑟 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒 ̈𝑝𝑢𝑛𝑖𝑚𝑒 

𝑡𝑒 ̈ 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎, 𝑠𝑒𝑐𝑖𝑙𝑖 𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑎𝑛 𝑟𝑜𝑙𝑖𝑛 𝑒 𝑣𝑒𝑡 𝑡�̈� 

𝑟�̈�𝑛𝑑𝑒 ̈𝑠𝑖𝑠ℎ𝑒 ̈𝑚 𝑛�̈� 𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑒𝑡 𝑝�̈�𝑟𝑘𝑢𝑗𝑡𝑢𝑒𝑠𝑒”. 

Dr. Sula bëri një paraqitje të detajuar të 

survejimit të Tiranës nga Sigurimi, shoqëruar 

me statistika, grafikë dhe të dhëna mbi dokumentacion zyrtar të administruar nga Autoriteti. 

Sipas z. Tafaj, kryetar i Shoqatës “Tirana”,“𝑘𝑦 𝑞𝑦𝑡𝑒𝑡 𝑘𝑎 𝑠ℎ𝑢𝑚𝑒 ̈ ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖 𝑝𝑒 ̈𝑟 𝑡�̈� 𝑡𝑟𝑒𝑔𝑢𝑎𝑟 𝑑ℎ𝑒 𝑛𝑒 

𝑑𝑢ℎ𝑒𝑡 𝑡𝑒 ̈ 𝑘𝑟𝑖𝑗𝑜𝑗𝑚�̈� 𝑘𝑢𝑠ℎ𝑡𝑒𝑡 𝑞𝑒 ̈ 𝑒 𝑣𝑒 ̈𝑟𝑡𝑒𝑡𝑎 𝑡𝑒 ̈ 𝑑𝑎𝑙�̈� 𝑛𝑒 ̈ 𝑠ℎ𝑒𝑠ℎ. 𝐴𝑗𝑜 𝑡𝑒 ̈ 𝑏𝑒 ̈ℎ𝑒𝑡 𝑒 𝑛𝑗𝑜ℎ𝑢𝑟 𝑝𝑒 ̈𝑟 𝑡�̈� 

𝑔𝑗𝑖𝑡ℎ𝑒 ̈, 𝑠ℎ𝑜𝑞𝑒 ̈𝑟𝑖𝑛�̈�, 𝑡𝑒 ̈ 𝑟𝑖𝑛𝑗𝑡𝑒 ̈, 𝑎𝑡𝑎 𝑞�̈� 𝑘𝑎𝑛�̈� 𝑧𝑔𝑗𝑒𝑑ℎ𝑢𝑟 𝑡�̈� 𝑗𝑒𝑡𝑜𝑗𝑛𝑒 ̈ 𝑒 𝑟𝑟𝑖𝑠𝑖𝑛 𝑓𝑒 ̈𝑚𝑖𝑗�̈�𝑡 𝑒 𝑣𝑒𝑡 𝑛�̈� 

𝑇𝑖𝑟𝑎𝑛�̈�”. 

Z. Andi Seferi, nënkryetar i Bashkisë Tiranë, 

mbështetëse e projektit për studimin e 

gjysmëshekulli në shtypje të kryeqytetit të vendit, 

e vuri theksin te rëndësia e nismave të tilla, që i 

bëjnë të gjithë bashkë. Z. Seferi pranoi 

përgjegjësinë e Bashkisë dhe tregoi gatishmëri në 

vlerësimin e figurave e personaliteteve, në 

vendosjen e pllakatave dhe emrave të rrugëve, 

shkollave e shesheve, duke u mbështetur në propozimet e komunitetit dhe të shoqatave. 

“�̈�𝑠ℎ𝑡𝑒 ̈ 𝑒 𝑟𝑒 ̈𝑛𝑑𝑒 ̈𝑠𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑞�̈� 𝑎𝑟𝑘𝑖𝑣𝑎𝑡 𝑡𝑒 ̈ ℎ𝑎𝑝𝑒𝑛, 𝑡𝑒 ̈ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑜ℎ𝑒𝑛 𝑑ℎ𝑒 𝑏𝑜𝑡𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑟𝑒 ̈𝑛𝑑𝑒 ̈𝑠𝑖𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑞�̈� 𝑖 

𝑘𝑟𝑦𝑞�̈�𝑧𝑜𝑗𝑛𝑒 ̈ 𝑠𝑡𝑢𝑑𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑚𝑏𝑖 𝑎𝑟𝑘𝑖𝑣𝑎𝑡, 𝑡𝑒 ̈ 𝑗𝑒𝑛�̈� 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑒𝑡 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑜𝑧𝑒 𝑡𝑒 ̈ 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘𝑒 ̈𝑝𝑢𝑛𝑖𝑚𝑒𝑣𝑒 𝑡�̈� 

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑎”, u shpreh z. Afrim Krasniqi, drejtues i Institutit të Historisë, ASA. 



Kryetarja e Komisionit të Ligjeve në Kuvendin 

e Shqipërisë, znj. Klotilda Bushka, si deputete 

dhe si qytetare e Tiranës nënvizoi rëndësinë e 

ligjit “ Për trashëgiminë kulturore dhe muzetë“, 

sipas të cilit, “𝑖 𝑛�̈�𝑛𝑠ℎ𝑡𝑟𝑜ℎ𝑒𝑛 𝑚𝑏𝑟𝑜𝑗𝑡𝑗𝑒𝑠 𝑠�̈� 

𝑣𝑒𝑐 ̧𝑎𝑛𝑡𝑒 ̈, 𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑢𝑟𝑖 𝑘𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟𝑒, 𝑝𝑎𝑠 

𝑑𝑒𝑘𝑙𝑎𝑟𝑖𝑚𝑖𝑡, 𝑒𝑑ℎ𝑒... 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑒𝑡 𝑒 𝑝𝑢𝑠ℎ𝑘𝑎𝑡𝑖𝑚𝑖𝑡 

𝑑ℎ𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑣𝑎𝑟𝑟𝑖𝑚𝑒𝑡 𝑒 𝑓𝑠ℎ𝑒ℎ𝑡𝑎 𝑡𝑒 ̈ 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑢𝑑ℎ�̈�𝑠 

𝑠𝑒 ̈ 𝑑𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 ̈𝑠 𝑘𝑜𝑚𝑢𝑛𝑖𝑠𝑡𝑒”. Ruajtja e vendeve të tilla është një hap në punën me të pagjeturit e 

komunizmit. 

Z. Genti Kruja, Sekretari i Përgjithshëm i Këshillit Ndërfetar të Shqipërisë bëri një paraqitje të 

klerit të dënuar, përndjekur dhe ekzekutuar nga regjimi, që ditët e para të instalimit të tij, duke 

mbështetur studimin e thelluar të figurave të tilla, në Tiranën kryeqytet. 

Në emër të komunitetit, pjesëtarë të nderuar të familjeve tiranase që pësuan përndjekjen, znj. 

Afërdita Dalliu dhe z. Xhimi Begeja, shprehën qasjen e tyre ndaj projektit dhe përvojën personale 

të përndjekjes. Paola Pesjaka, studente e ekselencës, foli në emër të të rinjve dhe mundësisë së tyre 

për t’u përfshirë e angazhuar. 

Znj. Marsida Najdeni, përfaqësuese e familjeve 

tiranase, e cila kontribuon gjerësisht në njohjen 

me figurat dhe personalitetet vendase, e 

përshëndeti takimin nga SHBA, ku jeton 

aktualisht, me mesazhin e ruajtjes së vlerave të së 

shkuarës, bashkimit dhe investimit së brendshmi 

për një Tiranë të të gjithëve. 

Paneli i dytë i studiuesve dhe historianëve, - mes 

të cilëve, Prof. Dr. Nevila Nika, Prof. As. Dr Sonila Boçi, drejtuese e ekipit, Dr. Gjon Boriçi e Dr. 

Hasan Bello, Instituti i Historisë, dhe Irida Vorpsi, - prezantoi projektin mbi Tiranën, i natyrës 

kërkimore dhe të edukimit qytetar për demokraci, që do të zhvillohet në disa etapa, duke nisur me 

kujtesën historike deri në hapa konkretë përkujtues. 

Partneriteti me historianët dhe bashkësinë, po ashtu me institucionet dhe organizatat vendore, 

garanton hulumtimin e materialit voluminoz arkivor dhe botime të dedikuara të profileve të 



personaliteteve dhe ngjarjeve historike, mbledhje 

të dëshmive gojore, ekspozita, ruajtje të vendeve 

të kujtesës, emërtim të shkollave, rrugëve, 

shesheve, dhe vendosje të tabelave përkujtimore 

në të gjithë qytetin, vlerësim me tituj nderi, si 

bashkëveprim i të gjithë aktorëve me 

komunitetin, nga krijimi i burimeve serioze 

studimore mbi të shkuarën, te vëmendja ndaj 

atyre që u përballën me dinjitet njerëzor me shtypjen. 

Gjatë aktivitetit u plotësuan kërkesa për informim nga të pranishmit e interesuar dhe u shpërndanë 

gjerësisht botime të Autoritetit dhe partnerëve. 

Ekspozita dokumentare me materiale të ish-Sigurimit të Shtetit për Tiranën u vizitua gjatë ditës, 

nga qytetarët, të rinjtë e shkollave dhe të interesuarit për njohjen më në detaj me materialet arkivore 

të propozuara. 

Dialogu për Tiranën është ftesë për reflektim, një 

mundësi që shoqëria, studiuesit dhe 

institucionet, duke përfshirë të rinjtë, të 

bashkëpunojnë për të shtuar burimet në 

ndërtimin e një narrative të re, mbështetur në 

gjenealogji, historitë lokale, respektin ndaj 

viktimave dhe lehtësimin e dhimbjeve të tyre, po 

ashtu nderimin e figurave historike dhe 

personaliteteve të kryeqytetit, të survejuar, përndjekur e të përbaltur nga diktatura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Konferenca Ndërkombëtare “𝑍ℎ𝑑𝑢𝑘𝑗𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐ë 𝑑ℎ𝑒 𝑛ë 𝑚ë𝑛𝑦𝑟ë 𝑡ë 𝑝𝑎𝑣𝑢𝑙𝑙𝑛𝑒𝑡𝑠ℎ𝑚𝑒  

𝑛ë 𝑘𝑜ℎë𝑛 𝑒 𝑑𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟ë𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑡ë 𝑘𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟ë𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒, 𝑠𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑘𝑠𝑡𝑖 𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘ë𝑘𝑜ℎ𝑜𝑟:  

𝑛𝑗ë 𝑣𝑙𝑒𝑟�̈�𝑠𝑖𝑚 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑙𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟 𝑑ℎ𝑒 ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑘 𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑎𝑣𝑒  

𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑧𝑚𝑎𝑣𝑒 𝑡ë 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑚𝑖𝑡" 

Prezenca e OSBE-se në Tiranë, Universiteti i Tiranës 

dhe Qendra e Drejtësisë Tranzitore organizuan më 

13, 14 dhe 15 dhjetor, konferencën ndërkombëtare 

me temë: “𝑍ℎ𝑑𝑢𝑘𝑗𝑒𝑡 𝑚𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑐ë 𝑑ℎ𝑒 𝑛ë 𝑚ë𝑛𝑦𝑟ë 𝑡ë 

𝑝𝑎𝑣𝑢𝑙𝑙𝑛𝑒𝑡𝑠ℎ𝑚𝑒 𝑛ë 𝑘𝑜ℎë𝑛 𝑒 𝑑𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟ë𝑠 𝑑ℎ𝑒 𝑡ë 

𝑘𝑎𝑙𝑢𝑎𝑟ë𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑟𝑖𝑡𝑎𝑟𝑒, 𝑠𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝑘𝑜𝑛𝑡𝑒𝑘𝑠𝑡𝑖 

𝑏𝑎𝑠ℎ𝑘ë𝑘𝑜ℎ𝑜𝑟: 𝑛𝑗ë 𝑣𝑙𝑒𝑟�̈�𝑠𝑖𝑚 𝑠𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙, 𝑙𝑖𝑔𝑗𝑜𝑟 𝑑ℎ𝑒 

ℎ𝑖𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑘 𝑖 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘𝑎𝑣𝑒 𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑧𝑚𝑎𝑣𝑒 𝑡ë 

𝑡𝑟𝑎𝑛𝑧𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑖𝑡 𝑑ℎ𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑖𝑚𝑖𝑡", me prani të gjerë 

ndërkombëtare dhe të institucioneve e organizatave shqiptare të 

lidhura me çështjen e të pagjeturve të diktaturës. 

Kryetarja e Autoritetit, Dr. Gentiana Sula, ditën e parë të 

punimeve, trajtoi: "Rolin e Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit në çështjen e të zhdukurve 

gjatë komunizmit”, duke paraqitur kontributin e institucionit 

dhe orientuar drejt hapave 

të mëpasmë që do ta 

avancojnë identifikimin, 

gjetjen dhe përkujtimin e të zhdukurve. 

Nga ana tjetër, znj. Ardita Repishti u fokusua në komunikimin 

publik dhe të dhënat e klasifikuara mbi të zhdukurit në 

komunizëm, në kontekstin e kujtesës kolektive dhe edukimit 

për demokraci, bazuar në përvojën e deritanishme të punës së 

institucionit. 



Dr. Valbona Pllaha paraqiti punimin “Gjuha e urrejtjes, mjet 

dhune i shoqërive nën regjim: gjuha e përdorur në 

dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 1945-1990”, mbështetur 

në dokumentet e makinerisë së shtypjes. 

Autoriteti është pjesë e bordit këshillimor të Qendrës së 

Drejtësisë Tranzitore dhe mbështet studimet mbi dokumentet 

që ruhen në arkivat e tij, studime që hedhin dritë në të 

shkuarën dhe ndihmojnë zbardhjen e saj.  

Po ashtu, nga viti 2020, Autoriteti për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit është ngarkuar me ligj 

të trajtojë çështjen e të zhdukurve në diktaturë dhe të punojë për qartësimin e fatit të tyre, në 

bashkëpunim me institucione të tjera qendrore dhe vendore. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJOHJA NXIT STUDIMIN 

 

Konferenca ndërkombëtare shkencore: "𝐓ё 𝐦𝐨𝐡𝐮𝐚𝐫 𝐧𝐠𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐣𝐢𝐦𝐢: 𝐛𝐮𝐫𝐠𝐣𝐞𝐭, 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐢 𝐢 

𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐧𝐢𝐦-𝐝ё𝐛𝐢𝐦𝐞𝐯𝐞 𝐝𝐡𝐞 𝐩𝐮𝐧𝐚 𝐞 𝐝𝐞𝐭𝐲𝐫𝐮𝐚𝐫 𝐧𝐞 ̈ 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩�̈�𝐫𝐢 𝟏𝟗𝟒𝟓-𝟏𝟗𝟗𝟎” 

 

Tre vjet më parë, i mbështetur nga partnerë e bashkëpunëtorë 

vendas dhe të huaj, Autoriteti zhvilloi konferencën e parë 

ndërkombëtare shkencore: "Tё mohuar nga regjimi”: burgjet, 

sistemi i internim-dёbimeve dhe puna e detyruar në Shqipëri 

1945-1990”, organizuar në bashkëpunim me Institutin e 

Historisë pranë Akademisë së Studimeve Albanologjike, 

Institutin për Studimin e Krimeve dhe Pasojave të 

Komunizmit dhe Institutin për Integrimin e ish të 

Përndjekurve Politikë. 

Konferenca trajtoi për herë të parë, në mënyrë tërësore, problematika të shoqёrisё shqiptare në 

raport me tё shkuarёn komuniste, në një kohë kur opinioni publik tregonte një lloj refuzimi për t’u 

pёrfshirë nё debate mbi dhunën shumëplanëshe që ushtronte regjimi ndaj kundërshtarëve politikë 

dhe familjeve të tyre, mbi sistemin e burgjeve dhe atё tё internim/dëbimeve, mbi vuajtjet e njerëzve 

në këto burgje e kampe dhe keqtrajtimet e shumta që pësuan. 

Gjatë 30 viteve që pasuan rënien e regjimit komunist në Shqipëri, komuniteti i studiuesve nuk ka 

qenë shumë i fokusuar në këto çështje. Në Shqipëri mungonin studime serioze mbi punën e 

detyruar dhe sistemin e internim-dëbimeve; ende sot mungojnë vende të kujtesës; nuk ka pasur 

aktivitete të mirëfillta shkencore mbi këtë tematikë dhe, vetëm së fundi, është koordinuar një punë 

sistematike nga aktorët e kujtesës, si për mbledhjen e dëshmive dhe kujtimeve të personave që 

kanë vuajtur në burgjet dhe kampet e internimit, ashtu edhe për dokumentimin e tyre dhe 

komunikimin e gjetjeve publikut. 

Konferenca “Tё mohuar nga regjimi: burgjet, sistemi i internim-dёbimeve dhe puna e detyruar në 

Shqipëri 1945-1990” u finalizua me botimin përkatës me përmbledhje të kumtesave 

 

 

    



‘𝐂 ̧𝐚𝐦𝐞 ̈𝐭 𝐞 𝐩𝐚𝐛𝐞𝐬�̈�’ 𝐬𝐢 𝐤𝐮𝐧𝐝𝐞 ̈𝐫𝐬𝐡𝐭𝐚𝐫�̈� 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐞 ̈ 𝐭𝐞 ̈ 𝐫𝐞𝐠𝐣𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭 

𝐑𝐚𝐬𝐭𝐢 𝐢 𝐝𝐢𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐭𝐢𝐭 𝐁𝐢𝐥𝐚𝐥 𝐗𝐡𝐚𝐟𝐞𝐫𝐫𝐢 

Studimi u përgatit nga Ilir Ademaj, në kuadër të në kuadër të konferencës ndërkombëtare 

shkencore të AIDSSH me ASA, ISKPK, IIPP, Muzeun Historik Kombëtar, “Fytyra e armikut të 

popullit” 

Përgjatë regjimit komunist, janë tri etapa që e ndajnë gjendjen 

socio-politike të shqiptarëve të Çamërisë: 1) 1944-1953 2) 

1953-1960 dhe 3) 1960-1992. Në këta tri kapërcyej, regjimi 

komunist i frymëzuar nga modelet e pogromeve përndjekëse 

nga Moska e Beogradi, krijoi profile të ndryshme të “armikut 

të popullit” brenda komunitetit të shpërngulur çam por edhe 

ndaj shqiptarëve të Çamërisë administrative (Rajoni i 

Konispolit) sot brenda Republikës së Shqipërisë. Duke qenë se 

Çamëria shtrihej në dy shtete administrativ, respektivisht ai 

shqiptar dhe grek, komuniteti i sapoardhur nga shteti grek, u 

trajtua nga organet qeveritare si kundërshtar dhe i 

papërshtatshëm për të luftuar besnikërisht e denjësisht luftën e klasave. Ekzistojnë disa tipologji 

dhe dukuri shoqërore që shfaqen tek ky komunitet si pasojë e zhvendosjes së tyre nga vatrat amtare 

në shtetin shqiptar. Etapa e parë përfshin krizën humanitare të emigrantëve çamë dhe heqjen e 

shtetësisë dhe etapa e dytë ‘Gjyqin e Teme Sejkos’ dhe të ‘grupit çam’. Rasti i shkrimtarit Bilal 

Xhaferri si disident politik, i përket etapës së tretë dhe është trajtuar në disa botime sidomos rreth 

aktivitetit letrar. Nëpërmjet një shikimi holistik të materialit arkivor, lypet që të shikohet rasti i i 

tij si një pjesëz e implementimit të një strategjie më të gjërë të regjimit të udhëzuar nga doktrina 

komuniste. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


