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Vendim nr. 1, datë 4.1.201 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit 
të Shtetit të Republikës së Shqipërisë 

VENDOSI:

1. Të informojë Kuvendin e Shqipërisë, për sa kërkohet në shkresën nr. 2054 prot., datë 
3.1.2018, se për znj. L. A. Xh., z. K. A. K., z.V. P. Sh., nga verifikimet e kryera, nuk fig-
urojnë të ketë materiale në emër të tyre, në mbështetje të nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 
45/2015.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 2, datë 5.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë   

VENDOSI:

Të informojë Kuvendin e Shqipërisë, për sa kërkohet në shkresën nr. 2054/15 prot., datë 3.1.2018, se 
për kandidatët:

1. z. M. R. D., 2. z. P. N., 3. znj. M.a S. Q., 4. z. A. A. B., 5. z. A. Q. M., 6. znj. E. E. B. 
(H.7. z. B. Dh. I., 8. z. A. Th. T., 9. znj. D. M. A., 10. z. T. T. B., 11. z. B. Xh. B., 12. z. 
V. Z. V., nga verifikimet e kryera, nuk figurojnë të ketë materiale në emër të tyre, 
në mbështetje të nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për 
dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 3, datë 5.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të informojë Kuvendin e Shqipërisë, për sa kërkohet në shkresën nr. 3063 prot., datë 
4.12.2017, se për znj. V. B., znj.A. H., znj.M. V., znj.O. H., znj. G. M., nga verifikimet e 
kryera, nuk figurojnë të ketë materiale në emër të tyre, në mbështetje të nenit 29, 
pika 2, të ligjit nr. 45/2015.

2. 2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 5, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë Drejtorinë e Përgjithshme të Arkivave, për sa kërkohet në shkresën nr. 
13074 prot., datë 14.12.2017, se për z. A. B. nga verifikimet e kryera, nuk figuron të 
ketë materiale në emër të tij, në mbështetje të nenit 29, pika 2, të ligjit nr. 45/2015.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

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

Vendim nr. 15, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të dërgojë pranë Ministrisë së Drejtësisë, për sa kërkohet, për 13 (trembëdhjetë) kërke-
sat e dërguara për verifikim të cilat kanë dokumentacion në emër të tyre, në mbështetje 
të nenit 26, pika 6, të ligjit nr. 45/2015.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 30, datë 1.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të nenit 8, pika 1, shkronja “c” dhe 
nenit 9 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar me vendimin nr.21, datë 9.5.2014 të Autoritetit, si dhe në mbështetje 
të Kodit të Procedurave Administrative, në mbledhjen e datës 1.2.2018 Autoriteti për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Rifillimin, kryesisht për kërkim të thelluar, për kandidatin për anëtarë të KLP-së z. K. J.

2. Pranimin e kërkesës për informacion, shqyrtimin dhe/ose vënien në dispozicion të do-
kumentacionit të kërkuar nga kërkuesi z. K. J.

3. Urdhërohen strukturat përkatëse, Drejtoria e Informacionit dhe Drejtoria e Arkivit, për 
vazhdimin e procedurës dhe relatimin para Autoritetit, brenda afatit 7-ditor, për përfun-
dimin e detyrave të caktuara në pikën 1 dhe pikën 2 të këtij vendimi.

4. Informimin e institucionit të Avokatit të Popullit dhe kërkuesin z. K. J.

5. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

6. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve ad-
ministrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

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

Vendim nr. 33, datë 5.2.2017 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të korrigjojë pjesërisht vendimin nr. 11, datë 24.3.2017, me objekt “Kërkesa nr. 63 prot., 
datë 13.3.2017 e Avokatit të Popullit për verifikimin e listës me 25 emra, kandidatë për 
anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësor dhe anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”, 
duke shtuar pas pikës 2 të këtij vendimi pikën 2.1, si më poshtë:

1.1.  Për shtetasin K. J., mbi bazën e materialit dokumentar arkivor që disponon Au-
toriteti, rezulton të ketë materiale në emër të tij, sipas nenit 29, pika 2, të ligjit 
45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ku figuron: 

a)  i regjistruar në regjistrin e agjenturës, model K 1, Lushnjë, me numër protokolli 
2767, si dhe i regjistruar në regjistrin e agjenturës, model K 1, Durrës me numër 
protokolli 4806, dokumentacioni arkivor i marrë nga Arkivi i Sistemit të SHISH-
it; 

b)  në “Procesverbalin, mbi seleksionimin dhe asgjësimin nga rrjeti agjenturial i B. 
P. “Telefon”, datë 27.9.1979, Durrës”, shkruhet se, “nga të dhënat e pasqyruara 
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nga strukturat operative ka sinjalizuar për ngjarje e probleme të vogla të trupës 
së policisë, nuk ka dhënë raport me vlerë, nga kjo nuk ka asnjë raport në dosjen 
e punës. Duke qenë se ky (K. J.) është liruar nga ushtria, si dhe nga fakti se 
nuk ka dhënë asnjë të dhënë, komisioni ka vendosur që ky të seleksionohet 
dhe asgjësohet nga rrjeti agjenturial, mbasi nuk e kryen rolin për të cilin është 
tërhequr në bashkëpunim dhe aktualisht është i panevojshëm”; 

c)  në Regjistrin e Agjenturës Lushnjë, me nr.29/3 prot., ku vërehet se atësia e z. 
K. J. (Ll.) ndryshon nga atësia e deklaruar nga Avokati i Popullit, me shkresën 
nr.63 prot., datë 13.03.2017, ku atësia e shtetasit K. J. është Ll.

d)  në Regjistrin e Agjenturës Durrës, me nr.29/3 prot., ku vërehet se vendlindja e 
z. K. J. (Lushnjë) ndryshon nga vendlindja e deklaruar nga Avokati i Popullit, 
me shkresën nr.63 prot., datë 13.3.2017, ku vendlindja e shtetasit K. J. është 
Fier.

e)  i regjistruar në regjistrin model 2, të DP Durrës me nr.4806, si informator me 
pseudonimin “Telefon” 1977-1979, dokument ky i marrë nga Arkiva e Sistemit 
të Ministrisë së Punëve të Brendshme, i mbajtur nga Komisioni Shtetëror për 
Kontrollin e Figurës së Zyrtarit dhe Personave të tjerë që lidhen me Mbrojtjen e 
Shtetit Demokratik (komisioni “Mezini”). 

2. Informimin e institucionit të Avokatit të Popullit, si dhe kërkuesin z. K. J.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve ad-
ministrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

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

Vendim nr. 44, datë 16.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 16.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Rrëzimin e kërkesës për korrigjim për pasaktësi të shënuara në fletën e regjistrit nr.1900, 
datë 20.8.1982, Policia Mirditë, të mosqenies së shtetasit S. V. bashkëpunëtor i ish-Sig-
urimit të Shtetit para 2 korrikut 1991, si të pambështetur në ligj.

2. Të korrigjojë pjesërisht vendimin nr. 11, datë 24.3.2017, me objekt “Kërkesa nr. 63 prot., 
datë 13.3.2017, e Avokatit të Popullit, për verifikimin e listës me 25 emra, kandidatë për 
anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësor dhe anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë”, 
të ndryshuar, duke saktësuar pikën 3 të këtij vendimi.

Për kandidatin z. S. Ll. V., rezulton të ketë materiale në emër të tij, ku figuron në faqen 
e regjistrit të agjenturës model K.I, me këto të dhëna:

a)  Regjistruar me nr. rendor: 1900;
b)  datë regjistrimi: 20.8.1982; 
c)  datëlindja: 1958; 
d)  Vendlindja: Konaj-Fan; 
e)  Kategoria: “Informator”; 
f)  Pseudonimi: “Shigjeta”; 
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g)  Drejtimi: “Mesi”; 
h)  Organi që e regjistron: Policia Mirditë; 
i)  Asgjësuar me L. nr. 4, datë 26.3.1991, dhe arkivuar për 10 vjet, datë 21.8.1987.

Nga të dhënat e mësipërme rezulton se shtetasi S. V. nuk është në kushtet e nenit 29 
pika 2, germa “b”, të ligjit 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. Për shtetasin S. V. 
janë gjetur dokumentet e përshkruara më sipër në arkivin e ish-Sigurimit të Shtetit dhe 
për këtë arsye është në kushtet e nenit 29 pika 2 germa “c”. 

3. Informimin e institucionit të Avokatit të Popullit, si dhe kërkuesin z. S. V.

4. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

5. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve ad-
ministrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 4, datë 5.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,  nr.114/2015 “Për auditimin e brend-
shëm në sektorin publik”,  vendimit të Këshillit të Ministrave nr.83, datë 3.2.2016 “Për miratimin e krit-
ereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik’’, të ndryshuar; neneve 1, 8, 17 
dhe 35 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar me vendimin nr.21, datë 9.5.2014 të Autoritetit, në mbledhjen e datës 
5.1.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit “Për kryerjen e shërbimit të auditimit të 
brendshëm” midis Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë dhe Autoritetit për Informim-
in mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Dërgimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për vazhdimin e procedurave Ministrisë së 
Financave dhe Ekonomisë.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj

Vendim nr. 31, datë 1.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, nenit 17 të  rregullores “Për orga-
nizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, në 
mbledhjen e datës 1.2.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Re-
publikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe Muzeut Kombëtar “Gjethi”.

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 32, datë 1.2.2017 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, nenit 17 të  rregullores “Për orga-
nizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, në 
mbledhjen e datës 1.2.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Re-
publikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit dhe Programit të Ndihmës të Kombeve të Bashkuara për realizimin e 
projektit “Përkujtimi në shërbim të shërimit dhe të parandalimit”. 

2. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 45, datë 23.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë 
dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, nenet 1, 8, 17 
dhe 35 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet 
e ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 9.5.2017 të Autoritetit, në mbledhjen e 
datës 23.2.2018, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e marrëveshjes së bashkëpunimit ndërmjet Autoritetit për Informimin mbi Do-
kumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit dhe Universitetit të Tiranës.

2. Dërgimin e marrëveshjes së bashkëpunimit për vazhdimin e procedurave Universitetit 
të Tiranës.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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 ORGANIZIMIT 
 TË BRENDSHËM 
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Vendim nr. 17, datë 11.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr.98/2017, ligjit nr. 109/2017 “Për buxhetin e vitit 2018”, neneve 1, 35 dhe 45 të rregullores “Për orga-
nizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, miratuar 
me vendimin nr. 21, datë 9.5.2014 të Autoritetit, në mbledhjen e datës 11.1.2018 Autoriteti për Informim-
in mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e Strukturës së Shpenzimeve Buxhetore për vitin 2018 të Autoritetit për In-
formim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Dërgimin e një kopje të Strukturës së Shpenzimeve Buxhetore të Autoritetit për In-
formim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit për vitin 2018 në Sekretariatin Teknik 
për vijimin e procedurave të mëtejshme nga Sektori i Financës dhe nga Sektori Juridik 
dhe Prokurimeve.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 28, datë 26.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të nenit 8, pika 1, shkronja “1”, të rreg-
ullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit”, miratuar me vendimin nr. 21, datë 9.5.2014 të Autoritetit, dhe vendimit të Autoritetit nr. 42, datë 
22.6.2017 “Për miratimin e Planit Strategjik dhe atij të Veprimit (2017 - 2020) të Autoritetit”, në mbledh-
jen e datës 26.1.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e planit vjetor të veprimtarisë për vitin 2018 të Autoritetit për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Plani vjetor i veprimtarisë për vitin 2018 i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të publikohet në faqen zyrtare të institucionit. 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 29, datë 26.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të nenit 8, pika 1, shkronja “g”, të rreg-
ullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit 
të Shtetit”, miratuar me vendimin nr.21, datë 9.5.2014 të Autoritetit, të ligjit nr.109/2017 “Për buxhetin 
e vitit 2018”, të vendimit të Kuvendit nr. 95/2016 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikim-
in e pagave të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, në mbledhjen e 
datës 26.1.2018 Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së 
Shqipërisë

VENDOSI:

1. Miratimin e planit vjetor të rekrutimit për vitin 2018 të Autoritetit për Informimin mbi Do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Plani vjetor i rekrutimit për vitin 2018 të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit t’u dërgohet institucioneve përkatëse, sipas ligjit nr. 152/2013, 
datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, të ndryshuar dhe vendimit të Këshillit të Ministrave 
nr. 108/2014 “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”.

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 43, datë 13.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, të ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për 
arkivat”, të “Normave tekniko-profesionale dhe metodologjike të Shërbimit Arkivor në Republikën e 
Shqipërisë”, ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, të ndrysh-
uar, të nenit 8 dhe të nenit 11, shkronja “k”, të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Autoritetit 
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Autoriteti për 
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Ngritjen e komisionit për inventarizimin, përpunimin, hartimin e listës me bazë të 
dhënash të dokumentacionit arkivor të krijuar nga Komisioni që ka funksionuar sipas 
ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit kryer në 
Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike dhe fetare”, të ndry-
shuar, si dhe ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995, “Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe 
personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik”, të ndryshuar, me këtë 
përbërje:

i)  Znj. Florinda Rica, përgjegjëse e Sektorit të Përpunimit;
ii)  Znj. Aida Shala, përgjegjëse e Sektorit të Ruajtjes së Fondit; 
iii)  Z. Skënder Vrioni, përgjegjës i Sektorit, kërkesat për Informim nga Institucionet;
iv)  Z. Anton Dukagjini, specialist në Sektorin e Ruajtjes së Fondit;
v)  Znj. Joana Skënderi, specialiste në Sektorin e Zhvillimit Teknologjik;
vi)  Z. Erald Mihali, specialist në Drejtorinë e Informacionit;
vii) Znj. Bianka Hada, sekretare.
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2. Inventarizimi dhe përpunimi i dokumentacionit arkivor të krijuar nga komisioni që ka 
funksionuar sipas ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995, si dhe ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995, 
do të kryhet nga:

i)  Znj. Aida Shala dhe z. Anton Dukagjini për dokumentet arkivore që janë marrë 
nën administrim nga arkiva e sistemit të Ministrisë së Brendshme;

ii)  Znj. Florinda Rica për dokumentet arkivore që janë marrë nën administrim nga 
Shërbimi Informativ Shtetëror.

3. Znj. Florinda Rica dhe z. Anton Dukagjini, në cilësinë e fondruajtësve për fondet që 
kanë nën administrim, do të kryejnë procedurat, sipas rastit, për propozimin për dekla-
sifikimin e dokumenteve:

i)  Znj. Florinda Rica për dokumentet arkivore që janë marrë nën administrim nga 
Shërbimi Informativ Shtetëror; 

ii)  Z. Anton Dukagjini për dokumentet arkivore që janë marrë nën administrim nga 
arkiva e sistemit të Ministrisë së Brendshme.

4. Hartimi i listës me bazë të dhënash i dokumentacionit arkivor të krijuar nga komisioni që 
ka funksionuar sipas ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995 dhe ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995, 
do të kryhet nga dy punonjës, të cilët do të regjistrojnë të dhënat vetëm në kompjuterët 
që kanë në përdorim dhe inventar personal, si më poshtë:

i)  Z. Skënder Vrioni dhe z. Anton Dukagjini do të punojnë së bashku në komp-
juterët respektivë të tyre me numër serial CZC1121W5K dhe me numër serial 
CZC0131NTK.

ii)  Znj. Joana Skënderi dhe z. Erald Mihali do të punojnë së bashku në komp-
juterët respektivë të tyre me numër serial CZC6487YDQ dhe me numër serial 
CZC7239JV7.

 Znj. Bianka Hada do të ndihmojë, sipas rastit, punonjësit që do të regjistrojnë të 
dhënat e dokumentacionit arkivor.

5. Baza e të dhënave të dokumentacionit arkivor të krijuar nga komisioni që ka funksionuar 
sipas ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995, si dhe ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995 do të regjis-
trohet në tabelën sipas modelit të shtojcës nr. 1 të këtij vendimi.

6. Afati për realizimin e detyrave të mësipërme janë:

i)  brenda 20 ditëve punë për përfundimin e procesit të parashikuar në pikën 2;
ii)  brenda 20 ditëve punë për përfundimin e procesit të parashikuar në pikën 3;
iii)  brenda 60 ditëve punë për përfundimin e procesit të parashikuar në pikën 4.

Raportimi mbi detyrat e kryera në zbatim të këtij urdhri do të bëhet javor. Në përfundim 
të afateve të parashikuara në këtë pikë do të përgatitet nga personat përgjegjës rela-
cioni përmbledhës për raportim para Autoritetit. 

7. Ngarkohet Sekretari i Përgjithshëm për ndjekjen dhe zbatim.

8. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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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
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Vendim nr. 6, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.12.2017 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen L. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 278 prot., datë 24.10.2017  
se, mbi bazën e verifikimeve   të kryera, rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit, që të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sig-
urimi i Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

       

Vendim nr. 7, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.12.2017 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 254 prot., datë 12.10.2017 
dhe mbi bazën e verifikimeve të kryera, ku rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për të 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 8, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.12.2017 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin B. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 286 prot., datë 31.10.2017  
se, mbi bazën e verifikimeve të kryera, rezulton se për shtetasin L. A. nuk ekzistojnë 
të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë 
dokument për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 9, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.12.2017 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 241 prot., datë 5.10.2017 
dhe mbi bazën e verifikimeve të kryera, ku rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për të 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 10, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e Ish-sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 5.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin P.M., për sa kërkohet në shkresën nr. 304 prot., datë 13.11.2017 
për shtetasin P. M., ku dhe mbi bazën e verifikimeve të kryera, ku rezulton se nuk 
ekzistojnë të dhëna që të ketë bashkëpunuar me ish-Sigurimin e Shtetit, apo të ketë 
dokumente apo raporte që ekzistojnë dhe që janë përgatitur për dhe nga vetë bash-
këpunëtorët. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 11, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen T. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 322 prot., datë 7.12.2017  
se, mbi bazën e verifikimeve   të kryera, rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
qenë ndonjëherë e survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

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

Vendim nr. 12, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin B. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 317 prot., datë 04.12.2017  
se, mbi bazën e verifikimeve  të kryera, rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
që të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

 

Vendim nr. 13, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen M. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 149/4 prot., datë 
30.11.2017 për shtetasin Dh. R.  se, mbi bazën e verifikimeve të kryera, rezulton se nuk 
ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit 
apo të ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, të ketë qenë bash-
këpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit, nëse janë përgatitur apo përpiluar 
raporte nga vetë bashkëpunëtorët e ish-Sigurimit të Shtetit, në funksion të rehabilitimit 
të të vdekurit apo të zhdukurit dhe për qartësimin e fatit të të vdekurit.

2. .Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 14, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 10.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin I. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 321 prot., datë 7.12.2017  
se, mbi bazën e verifikimeve   të kryera, rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë 
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qenë ndonjëherë e survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 16, datë 10.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 23.12.2017 
Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen F. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 298 prot., datë 8.11.2017 
dhe mbi bazën e verifikimeve të kryera, ku rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të 
ketë qenë ndonjëherë e survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për të 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 18, datë 22.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin B. E., për sa kërkohet në shkresën nr. 326 prot., datë 7.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për 
të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 19, datë 22.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:
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1. Të informojë shtetasin Xh. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 153 prot., datë 14.7.2017  
se, mbi bazën e verifikimeve   të kryera deri tani për shtetasin S. C., rezulton se nuk 
ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo 
të ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin e Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 20, datë 22.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen I. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 250 prot., datë 11.10.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 21, datë 22.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. 1. Të informojë shtetasin S. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 303 prot., datë 
13.11.2017, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë 
të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit dhe nëse ka 
dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin e Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 22, datë 22.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin L. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 175 prot., datë 10.8.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për 
të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, apo të ekzistojnë dokumente të përgatitura për 
bashkëpunëtorët, apo të ketë raporte të përpiluara nga vetë bashkëpunëtorët.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 23, datë 22.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen D. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 214 prot., datë 18.9.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin K. B., rezulton se ekzis-
tojnë të dhëna në regjistrin e agjenturës Tiranë si bashkëpunëtor, me pseudonimin 
“Vivari”, regjistruar në vitin 1958, me nr. regjistri 828, arkivuar në vitin 1965.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 24, datë 22.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. A. për sa kërkohet në shkresën nr. 216 prot., datë 21.9.2017, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se ekzistojnë të dhëna në regjistrin 
e agjenturës Tiranë si bashkëpunëtor, me pseudonimin “Mali i Moravës”, regjistruar në 
vitin 1958, me nr. regjistri 1154.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 25, datë 22.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 22.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin H. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 327 prot., datë 14.12.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 26, datë 26.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 118 prot., datë 8.6.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për 
të në arkivat e ish-Sigurimin e Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 27, datë 26.1.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 26.1.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin U. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 113 prot., datë 6.6.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për 
të në arkivat e ish-Sigurimin e Shtetit. 
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2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, Simon Mirakaj

Vendim nr. 34, datë 13.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasen B. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 198 prot., datë 11.09.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin Q. Sh., rezulton se ekzis-
tojnë të dhëna në regjistrin e agjenturës Fier, tërhequr si bashkëpunëtor në vitin 1947, 
regjistruar me nr. regjistri 1096, si “Informator”, me pseudonimin “qiriu”. Në kolonën e 
fundit shënohet “përjashtuar”.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 35, datë 13.02.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1 prot., datë 4.1.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për të 
në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 36, datë 13.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë
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VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin E. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 6 prot., datë 10.01.2018, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që 
të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit, të ketë dokument për të 
në arkivat e ish-Sigurimin e Shtetit, të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar nga 
ish-Sigurimi i Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 37, datë 13.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin F. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 5 prot., datë 10.1.2018, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për të 
në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 38, datë 13.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë kërkuesin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 179 prot., datë 15.8.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se për shtetasin F. H. nuk 
ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit 
apo të ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit, të ketë dokumente që 
ekzistojnë dhe që janë përgatitur për bashkëpunëtorët apo për raporte të përpiluara dhe 
të përgatitura nga vetë bashkëpunëtorët.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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Vendim nr. 39, datë 13.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë kërkuesen B. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 199 prot., datë 11.9.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se për shtetasin J. S. nuk ekzis-
tojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të 
ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 40, datë 13.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1.  Të informojë kërkuesen K. I., për sa kërkohet në shkresën nr. 140 prot., datë 10.7.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasen R. M., me aq informacion 
sa na është dhënë, nuk ekzistojnë të dhëna për arrestimin e saj dhe kohën që ka 
kaluar në kamp, për të qartësuar fatin e vdekjes apo të zhdukjes së saj.

2. Të informojë kërkuesen K. I. se Autoriteti është duke vazhduar kërkimin e thelluar, ku 
kërkohen nga ana juaj të paraqisni të dhëna më të plota për llojin e dënimit, vendin, 
specifikimin e periudhës kur ka ndodhur arrestimi dhe kohën që ka kaluar në kamp. 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 41, datë 13.2.2018 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë kërkuesin B. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 202 prot., datë 11.9.2017, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani rezulton se për shtetasin R. Ç. nuk 
ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit 
apo të ketë dokument për të në arkivat e ish-Sigurimin e Shtetit, për rehabilitimin e fig-
urës së tij. 
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2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr. 42, datë 13.2.201 (i shkurtuar)

Në mbështetje të ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sig-
urimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, në mbledhjen e datës 13.2.2018 Au-
toriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë

VENDOSI:

1. Të informojë shtetasin Z. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 3 prot., datë 10.1.2018  se, 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, rezulton se nuk ekzistojnë të dhëna që të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar nga ish-Sigurimi i Shtetit apo të ketë dokument për të 
në arkivat e ish-Sigurimin të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare:  Gentiana Sula
Anëtarë:  Altin Hoxha, dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj
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BIBLIOGRAFIA 
E INFORMACIONIT 
TË DEKLASIFIKUAR

Bibliografi e informacionit të klasifikuar e vendimit nr. 1, datë 22.1.2018

Me vendimin nr. 1, datë 22.1.2018, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifi-
kuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, mbështetur në ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8457, datë 
11.2.1999, kreu III, neni 13, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndryshuar, vendimit 
të Këshillit të Ministrave nr. 662, datë 15.12.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, ka bërë “deklasifkimin e plotë” të dosjeve të 
klasifikuara “sekret shtetëror”, si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH-JA

1. Dosje përpunimi nr. 3023, për M. R. D., kategoria 2-A me 104 fletë. Dosja i përket fondit 
të k/zbulimit, ish-Dega e Punëve të Brendshme Kukës. Dokumentet e dosjes datojnë 
në vitet 1953-1989. Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “sekret” sipas 
vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish-Sigurimit 
të Shtetit. 

2. Dosje formulare nr. 310 (2608-A), për I. K. B., kategoria 2-A, me 142 fletë. Dosja i 
përket fondit të k/zbulimit, ish-Dega e Punëve të Brendshme Tropojë (operative). Do-
kumentet e dosjes datojnë në vitet 1959-1979. Dokumentet deklasifikohen nga niveli i 
klasifikimit “tepër sekret” sipas vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e 
Dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit. 

3.  Dosje formulare nr. 653 (2492), për P. R. V., kategoria 2-A, me 84 fletë. Dosja i përket 
fondit të k/zbulimit (operative). Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1959- 1981. Doku-
mentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “tepër sekret” sipas vendimit të KDZH-së 
pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish-Sigurimit të Shtetit. 

4. Dosje hetuesie nr. __, për J. K. Z. me 119 fletë. Dosja i përket fondit të k/zbulimit, 
ish-Dega e Punëve të Brendshme Korçë. Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifi-
kimit “tepër sekret” sipas vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Doku-
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menteve të ish-Sigurimit të Shtetit. 

5. Dosje përpunimi nr. 236 , për R. Q. K., kategoria 2-B, me 62 fletë. Dosja i përket fondit 
të k/zbulimit, ish-Dega e Punëve të Brendshme Berat. Dokumentet e dosjes datojnë në 
vitet 1949-1990. Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “tepër sekret” sipas 
vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish- Sigurimit 
të Shtetit. 

6. Dosje Agjenturore “Sharra”, nr. 145 (2931-A) për N. N. S.  dhe grupin e NPD Rrëshen, 
me 111 fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1981-1983. Dokumentet deklasifi-
kohen nga niveli i klasifikimit “tepër sekret” sipas vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit 
për Informimin e Dokumenteve të Ish Sigurimit të Shtetit. 

Arsyeja e deklasifikimit të plotë të dokumenteve të sipërcituara është nevoja për t’u 
njohur palët e interesuara me dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, në zbatim të ligjit 
nr. 45/2015, neni 20.

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula

Bibliografi e informacionit të klasifikuar e vendimit nr. 2, datë 22.1.2018

Me vendimin nr. 2, datë 22.1.2018, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Kla-
sifikuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, mbështetur në ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për 
dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8457, 
datë 11.2.1999, kreu III, neni 13, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndryshuar, vendi-
min e Këshillit të Ministrave nr. 662, datë 15.12.2017, “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, ka bërë “deklasifkimin e plotë” të dosjeve të 
klasifikuara “sekret shtetëror”, si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH-JA

1. Dosje përpunimi nr.793, kategoria 2B, për L. P. R.,  me 132 fletë. Dosja i përket fondit të 
k/zbulimit, ish-Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë. Dokumentet e dosjes datojnë në 
vitet 1962-1991, Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “tepër sekret” sipas 
vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish- Sigurimit 
të Shtetit. 

2. Dosje përpunimi nr. 1766, kategoria 2B, për V. F. R.,  me 43 fletë. Dosja i përket fondit të 
k/zbulimit, ish-Dega e Punëve të Brendshme Lushnjë. Dokumentet e dosjes datojnë në 
vitet 1951- 1991,  Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “tepër sekret” sipas 
vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish- Sigurimit 
të Shtetit. 

3. Dosje përpunimi nr. 5997 kategoria 2B , për U. F. K. me 112 fletë. Dosja i përket fondit 
të k/zbulimit, ish-Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. Dokumentet e dosjes datojnë 
në vitet 1964-1991. Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “sekret” sipas 
vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish- Sigurimit 
të Shtetit. 

4. Dosje formulare nr. 2077, kategoria 2B, për S. Th. P.me 32 fletë, Dosja i përket fondit të 
k/zbulimit, Ministria e Punëve të Brendshme (operative). Dokumentet e dosjes datojnë 
në vitet 1952- 1980. Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “sekret” sipas 
vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish- Sigurimit 
të Shtetit. 

5. Dosje formulare nr. 1738, kategoria 2A, për L. I. K. me 50 fletë. Dokumentet e dosjes 
datojnë në vitet 1982-1984. Dosja i përket fondit të k/zbulimit, ish-Dega e Punëve të 



- 34 -

Brendshme Krujë. Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “tepër sekret” si-
pas vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish- Sig-
urimit të Shtetit. 

6. Dosje përpunimi nr. 2701, kategoria 2A, për Gj. D. V. me 164 fletë. Dokumentet e dosjes 
datojnë në vitet 1973-1981. Dosja i përket fondit të k/zbulimit, ish-Dega e Punëve të 
Brendshme Shkodër. Dokumentet deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “tepër sekret” 
sipas vendimit të KDZH-së pranë Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish- Sig-
urimit të Shtetit. 

Arsyeja e deklasifikimit të plotë të dokumenteve të sipërcituara është nevoja për t’u 
njohur palët e interesuara me dokumentet e ish Sigurimit të Shtetit, në zbatim të ligjit nr. 
45/2015, neni 20.

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula

Bibliografi e informacionit të klasifikuar e vendimit nr. 3 datë 5.2.2018

Me vendimin nr. 3 datë 5.2.2018, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifi-
kuar “sekret shtetëror” në AIDSSH, mbështetur në ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për do-
kumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8457, datë 
11.2.1999, kreu III, neni 13, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”” të ndryshuar, vendimin e 
Këshillit të Ministrave nr. 662, datë 15. 12. 2017, “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhv-
lerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, ka bërë “deklasifkimin e plotë” të dokumenteve 
të klasifikuara “sekret shtetëror”, si më poshtë:
 

Dosja nr. 26 (sipas inventarit mod. 9 të Ministrisë së Brendshme)  ka gjithsej 212 (dyqind 
e dymbëdhjetë) fletë dhe i përket fondit nr. 139  të komisionit “Mezini”. Ajo përmban tërë 
praktikën shkresore verifikuese dhe korrespondencën e këtij komisioni me institucionet 
SHIK, MB, MM dhe DPA  për subjektin politik Partia e Unitetit Kombëtar. Dokumentet 
deklasifikohen nga niveli i klasifikimit “tepër sekret” sipas vendimit të KDZH-së pranë 
Autoritetit për Informimin e Dokumenteve të ish- Sigurimit të Shtetit. 

-  Fotokopje e fletës së regjistrit të agjenturës model K 1 Lushnjë, një fletë për K. J.

-  Fotokopje e fletës së regjistrit agjenturës  model K 1 Fier, një fletë për K. J.

-  Procesverbali i seleksionimit dhe asgjësimit nga rrjeti agjentural i bp “Telefoni”, dy 
fletë për K. J.

Deklasifikimi i këtyre dokumenteve u shërben interesave dhe nevojave në zbatim të 
ligjit nr. 45/2015, datë 30.4.2015, si dhe në kuadër të tërheqjes së mundshme të këtyre 
dokumenteve nga subjekti kërkues.

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula   
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Bibliografi e informacionit të klasifikuar e vendimit nr. 3, datë 05.02.2018

Me vendimin nr. 3 datë 05.02.2018, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klas-
ifikuar “sekret shtetëror” i AIDSSH-së, mbështetur në ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për 
dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8457, 
datë 11.2.1999, kreu III, neni 13, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndryshuar, ven-
dimit të Këshillit të Ministrave  nr. 662, datë 15.12. 2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin 
dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, ka bërë  deklasifkimin e pjesshëm të 
dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror” të fondit arkivor të ish-Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  

KOMISIONI “MEZINI” DHE “BEZHANI”

I. DOKUMENTE TË VITIT 1996

1. Dosja nr. 14, korrespondenca dhe praktika të komisionit “Mezini” me institucionin e 
SHIK-ut, fillon me numër rendor 1, datë 3.4.1996 dhe mbyllet me numër rendor 90, datë 
25.5.1996, me 445 fletë.

2. 2. Dosja nr. 14/1, korrespondenca dhe praktika të komisionit “Mezini”, me institucionin 
e SHIK-ut, fillon me numër rendor 1, datë 14.9.1996 dhe mbyllet me numër rendor 62, 
datë 5.10.1996, me 231 fletë.

II. DOKUMENTE TË VITIT 1997

1. Dosja nr. 12/1, korrespondenca dhe praktika të komisionit “Mezini” me institucionin e 
SHIK-ut, fillon me numër rendor 1, datë 3.6.1997 dhe mbyllet me numër rendor 125, 
datë 11.1.1997, me 596 fletë.

2. Dosja nr. 12/2, korrespondenca dhe praktika të komisionit “Bezhani” me institucionin e 
SHIK-ut, që fillon me numër rendor 1 sipas listës inventarit model 8, datë 8.10.1997 dhe 
mbyllet me numër rendor 13, datë 30.12.1997, me 78 fletë.

III. DOKUMENTE TË VITIT 1998

1. Dosja nr.18/1, korrespondenca dhe praktika të komisionit “Bezhani” me institucionin e 
SHIK-ut, që fillon me numër rendor 1 sipas listës inventarit model 8, datë 2.3.1998 dhe 
mbyllet me numër rendor 64, datë 8.12.1998, me 201 fletë.

IV. DOKUMENTE TË VITIT 1999

1. Dosja nr.19, korrespondenca dhe praktika të komisionit “Bezhani” me institucionin e 
SHIK-ut, që fillon me numër rendor 1 sipas listës inventarit model 8, datë 18.12.1998 
dhe mbyllet me numër rendor 54, datë 16.12.1999, me 125 fletë.

V. DOKUMENTE TË VITIT 1997

•  Dosje nr. 1, e emërtuar “Listat e kërkesave nga subjektet”, me 209 fletë.
•  Dosje nr. 2, e emërtuar “Dokumentacion i v. 1997”, me 159 fletë.
•  Dosje nr. 3, e emërtuar “Dokumentacion i v. 1997”, me 97 fletë.
•  Dosje nr. 4, e emërtuar “Dokumentacion i v. 1997”, me 168 fletë.
•  Dosje nr. 5, e emërtuar “Listat kërkesave nga subjektet”, me 181 fletë.

VI. DOKUMENTE TË VITIT 1998

•  Dosje nr. 1 e emërtuar “Dokumentacion i v. 1998”, me 466 fletë.
•  Dosje nr. 2 e emërtuar “Dokumentacion i v. 1998, 2000, 2001”, me 215 fletë.
•  Dosje nr. 3 e emërtuar “Dokumentacion i v. 1998, 1999”, me 123 fletë.
•  Dosje nr. 4 e emërtuar “Dokumentacion i v. 1998”, me 64 fletë.

VII. DOKUMENTE TË VITIT 1999

•  Dosje nr. 1, e emërtuar “Dokumentacion i v. 1999”, me 49 fletë.
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•  Dosje nr. 1, e emërtuar “Dokumentacion i v. 1999”, me 839 fletë.

VIII. DOKUMENTE TË VITIT 2000

Dosje nr. 1 e emërtuar “Dokumentacion i v. 2000”, me 203 fletë.
IX. DOKUMENTE TË VITIT 2001
•  Dosje nr. 1 e emërtuar “Dokumentacion i v. 2001”, me 179 fletë.

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula

  

Bibliografi e informacionit të klasifikuar e vendimit nr. 4 datë 13.2.2018

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, të ndrysh-
uar, kreu III, neni 13, pika “b”, dhe në vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 15.11.2017 “Për mi-
ratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror””, 
kreu III, neni 4, pikat “a”, “c”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar 
“sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me urdhrin nr. 1, datë 9.1.2018, të Kryetarit të Autoritetit “Për 
krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”” 
në AIDSSH”, ka bërë  “deklasifkimin e plotë” të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me vendimin 
nr. 4, datë  13.2.2018,  si më poshtë:  

FONDI ARKIVOR I ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT QË ADMINISTROHET NGA AIDSSH-
JA

1. Dosje operative për të arratisurin I. K, me nr. regjistri 3110. Dosja përbëhet nga tre fash-
ikuj me gjithsej 360 fletë, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 

2. Dosje formulare nr. 1899, e kategorisë 2-A për T. S., me 199 fletë. Dosje me procesver-
bale, me 153 fletë, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 

3. Dosje formulare nr. 270, e kategorisë 2-A për T. S., me 89 fletë, niveli i klasifikimit “ tepër 
sekret”.

4. Dosje formulare nr. 315-A, e kategorisë 2-A për T. D., me 155 fletë, niveli i klasifikimit 
“tepër sekret”. 

5. Dosje formulare nr. 678, e kategorisë 2-A për T. K., me 29 fletë, niveli i klasifikimit “tepër 
sekret”. 

6. Dosje formulare nr. 718, e kategorisë 2-A për J. P., me 56 fletë, niveli i klasifikimit “tepër 
sekret”. 

7. Dosje formulare nr. 1863, e kategorisë 2-B për M. B., me 78 fletë, niveli i klasifikimit 
“tepër sekret”. 

8. Dosje formulare nr. 5429-A, e kategorisë 2-A për K. F., me 168 dhe 130 fletë,  niveli i 
klasifikimit “tepër sekret”.

9. Fashikull me dokumente të të arratisurit R. P., me 47 fletë. Dokumentet datojnë në vitet 
1953-1963. 

10. Fashikull me dokumente të bandës së  H. R., me 56 dhe 32 fletë, niveli i klasifikimit 
“tepër sekret”.

11. Fashikull me dokumente të kapobandës së  I. O., me 56 fletë. Dokumentet datojnë në 
vitet 1961-1962, niveli i klasifikimit “tepër sekret”. 

KRYETARE E KDZH-së
Gentiana Sula
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