
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  

DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 254, datë 04.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 242 prot. datë 07.04.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe 

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar të Asamblesë 

të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë ku rezulton se: 

a) Për Prof. Dr. B. B., nuk figuron të ketë materiale, në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, 

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

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

ndryshuar. 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim nr. 262, datë 04.06.2021 (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”, i 

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 

Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

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

me shkresën nr. 425 prot. datë 27.01.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 

figurës, të kandidatit për pozicion drejtuesi në Prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm, 

se: 

 

a) nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi P.T.Ç., bazuar në ligjin 96/2016 “Për 

statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 49 pika 2 



shkronja “a” në lidhje me nenin 28 gërma “ë ”, sipas përcaktimeve 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” i ndryshuar,  

i. nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizën; 

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

iii. nuk figuron në dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendim nr. 271, datë 11.06.2021 (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”, Autoritetit 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. 124/87 prot dt 08.04.2021, se nga verifikimet e kryera deri tani 

për Z. Sh.S.S.(R.), nuk rezulton  

 

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 

bashkëpunëtor ose i favorizuar, nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimi i Shtetit deri në 

2 korrik 1991, 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” 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 Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 272, datë 11.06.2021 (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”, i 

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

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

prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 

Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

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

shkresën nr. 1967/1 prot. datë 06.05.2021, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatit për Gjyqtar në Gjykatën e Apelit, se: 

 

a) për znj. Zh.P., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për statusin 

e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 gërma “ë ”, dhe 49 të 

tij, si dhe përcaktimeve të nenit 29 të Ligjitnr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 

ndryshuar rezulton se: 

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

ii. nuk ka qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. nuk ka qenë anëtar i ish-Sigurimit të Shtetit 

 

deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e 

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

Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 286, datë 21.06.2021 (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”, i 

ndryshuar, 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 Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr. 1547 prot. datë 06.05.2021, se për Z. S. Z. B., nga verifikimet e 

kryera deri tani: 

 

a) rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, si bashkëpunëtor i ish 

Sigurimit të Shtetit, sipas Nenit 29, pika 2, gërma ”b”, 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. Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon mundësinë 

e njohjes së dokumenteve.   

 

3. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit të RSH-së. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 287, datë 21.06.2021 (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”, i 

ndryshuar, 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 Institucionin e Bashkisë Mat, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 

970/1 prot. datë 26.02.2021, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të shtetasit, 

se për M.R.K., nga verifikimet e kryera deri tani: 

 

a) rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, si bashkëpunëtor i ish 

Sigurimit të Shtetit, data e regjistrimit 29.6.1963, përjashtuar në 29.1.1965, sipas Nenit 29, 



pika 2, gërma ”b”, 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. Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 

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

rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon mundësinë 

e njohjes së dokumenteve.   

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 288, datë 21.06.2021 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, 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 Institucionin e Bashkisë Mat, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 

970/1 prot datë 26.02.2021, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të shtetasit, 

se për Z.N.M.L. nga verifikimet e kryera deri tani: 

 

 

a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr. 45/2015, 

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

Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 290, datë 21.06.2021 (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”, Autoritetit 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. 774 

prot datë 11.02.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit të 

cilësive etike, morale dhe profesionale të 4 kandidateve për funksion titullari dhe anëtari 

bordi drejtues të Institucioneve të Pavarura sipas listës se: 

a) për Znj M.S.S., Z. M.S.Sh., Z. E.F.N., dhe Z. G.H.P., 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: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 308, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26, dhe 27 gërma “e”, 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 subjektin Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 47 prot datë 09.03.2021, për verifikimin e cilëve etike, morale dhe 

profesionale të Z. I. M.Q., si një nga 6 kandidatët për Deputet në Kuvendin e Shqipërisë në 

koalicionin ALEANCA, në zgjedhjet e 25 prillit 2021, sipas listës emërore se: 

 

a) Z. I. M. Q., ka marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga Komisioni Shtetëror i Kontrollit 

të Zyrtarëve dhe personave të tjerë, sipas ligjit nr.8001, datë 22.09.1995, “Për gjenocidin 

dhe krimet kundër njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive 



politike, ideologjike dhe fetare (Komisioni Mezini), si dhe ligjit nr.8043, datë 30.11.1995”, 

Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit 

demokratik” (Komisioni Bezhani)” i ndryshuar. 

 

2. Autoriteti “nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të 

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

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

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

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

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

fetare”, si dhe ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995, “Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe 

personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik”, i ndryshuar 

 

3. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet subjektit Partia Lëvizja Punëtore Shqiptare. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Dr. Marenglen Kasmi, 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 

 

Vendimi nr. 275 , datë 11.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin L.B. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 344 prot., datë 11.03.2020, 

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 XIII, Dosje Formulare me 3 (tre) vëllime Nr. 42980, e përbërë në total 

nga 738 (shtatëqind e tridhjetë e tetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura në 

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

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 276, datë 11.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

 



V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen I. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 288 prot., datë 16.02.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Përpunimi Nr. 801, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 271 (dyqind e shtatëdhjetë 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin V. K. K. 

b) Fondi Hetimore –Gjyqësore Nr. 8847, e përbërë në total nga 103 (njëqind e tre) faqe të 

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

c) Fondi Hetimore–Gjyqësore Nr.1394, e përbërë në total nga 57(pesëdhjetë e shtatë) faqe të 

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

d) Fondi Hetimore –Gjyqësore Nr. 1303, e përbërë në total nga 29 (njëzet e nëntë) faqe të 

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

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 277, datë 11.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Ll. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 463 prot, datë 24.03.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore me nr 11832, i përbërë në total nga 276 (dyqind e shtatëdhjetë 

e gjashtë) faqe të skanuara, që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin Ll. N. 

 



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

trajtë CD. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendimi nr. 278, datë 11.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin J. B, për sa kërkohet në shkresën nr. 231 prot, datë 08.02.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 12231, e përbërë në total nga 147 (njëqind e dyzet e shtatë) 

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

subjektin Dh. B. 

b) Dosje Përpunimi nr. 3342, Kategoria 2A dhe fashikull personal për të dënuar, e përbërë në 

total nga 320 (treqind e njëzet) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format 

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

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendimi nr. 279, datë 11.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1225 prot, datë 06.11.2020, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. L., dhe M. L. ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, Dosje O.R.V nr. 133, Kinostudio 

“Shqipëria e Re”.e përbërë në total nga 2 (dy)faqe të fotokopjuara, të anonimizuara që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. L. dhe M. L. 

 

2. T´i jepet shtetases M. L. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituara, në 

trajtë 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: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 280, datë 21.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasit M. dhe M. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 362 prot., datë 

04.03.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin G. H., ka 

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

a) Fondi ish Operativ, Dosje Nr. 2617 dhe Dosje Nr. 121, e përbërë në total nga 101 (njëqind 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin G. H. 



 

2. T´i jepet shtetases N. G. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, në trajtë 

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 281, datë 21.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin S. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 654 prot., dt.07.05.2021, se 

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

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

  

Vendimi nr. 282, datë 21.06.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             



V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin S. Ç, për sa kërkohet në shkresën nr. 665 prot, datë 10.05.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që M. Ç. ka qenë 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 283, datë 21.06.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 687 prot, datë 18.05.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që L. M. ka qenë 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 284, datë 21.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen L. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 689 prot., datë 18.05.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin A. T. 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: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 285, datë 21.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 652 prot., datë 07.05.2021, se 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 291 , datë 25.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 608 prot., datë 23.04.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Hetimore –Gjyqësore Nr. 4254, e përbërë në total nga 14 (katërmbëdhjetë) faqe të 

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



N. Z. N. 

b) Fondi Hetimore –Gjyqësore Nr. 4585, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe të 

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

N. Z. N. 

 

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

CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 292 , datë 25.06.2021 (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”,  Autoritetit 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. 673 prot., datë 14.05.2021, 

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

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 293 , datë 25.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin S. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 1320 prot, datë 07.12.2020, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, dosje O.R.V, Radio Televizioni 

Shqiptar, 2 (dy) faqe të fotokopjuara dhe të anonimizuara, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin S. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. M. dokumentacioni dublikatë i krijuar për të, që përmban dosja 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: Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 294 , datë 25.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen E. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 639 prot, datë 05.05.2021, se 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që për ndjerin E. L., 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendimi nr. 295 , datë 25.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. Y., për sa kërkohet në shkresën nr. 682 prot., datë 17.05.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Hetimore –Gjyqësore Nr. 11757, e përbërë në total nga 349 (treqind e dyzet e nëntë) 

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

subjektin E. M. Y. 

b) Procesverbal i pyetjes së dëshmitarit E. Y. në hetuesi, datë 22.03.1977. 

c) Vendim për pushimin e çështjes penale nr.57 (për vjedhje) datë 22.9.1977. 

 

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

CD.  

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

Vendimi nr. 296 , datë 25.06.2021 (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”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 641 prot., datë 05.05.2021, 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim nr.255, datë 04.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 F.Z. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje formulare, nr. 211 “J. K.” me 208 faqe; 

b) Dosje kërkimi, nr.718.28 “M.Gj.”, me 69 faqe; 

c) Dosje nr. 1766, “B. K.”, me 249 faqe; 

d) Fashikull Nr. 225.5, Volumi I, “Xh. B.”, me 327 faqe; 

e) Fashikull Nr.225.5, Volumi II, “Xh. B.”, me 74 faqe; 

f) Fondi Dega e Punëve të Brendshme, Gramsh. Procesverbalet e H. M. viti 1953, me 

40 faqe; 

g) Fondi Drejtoria e II-të Fashikull, “Grupi Indipendent me qendër në Belgjikë”, nr. 87, 

për  M. B.”, me 211 faqe; 

h) Fondi Operativ, Dosar nr. 1760 – 1763 për “A. L.”, ( 10 vëllime ), me 1256 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 256, datë 04.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosar Nr. 100.1 Mbi '' Këshillin Ushtarak'' të L.Z.; Deklasifikuar me vendim KDZH 

nr.2, dt.03.02.2020 me (154 faqe); 

b) Fondi 6, Dosja nr. 133, viti 1948 “Mbi organizimin dhe veprimtarinë armiqësore të 

''Legalitetit '' në Itali, pas arratisjes nga Shqipëria nën drejtimin e Z.”, (19 faqe); 

c) Fondi 6, Dosja 925 “Informacion mbi një mbledhje në Spanje nën drejtimin e L. Z.”; (7 

faqe); 

d) Fondi 4, Dosja Nr.155, viti 1991 “Për krijimin e një partie nacional demokratikë”, 8 

faqe; Deklasifikuar me vendim KDZH nr.3, dt.10.02.2020; (8 faqe); 

e) Fondi Operativ, Dosar nr. 1760 – 1763 për “A.L.”, ( 10 vëllime ), me 1256 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.257, datë 04.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 Xh. S. dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dokumente nga Dosja me nr.270/2 me titull “Relacion mbi Izraelitët (çifutët)* 

që ndodhen me banim në vendin tonë, dosje nr.270/2, viti 1960;” Deklasifikuar 

me vendim nr.27, dt.07.11.2019 

b) Dokumente nga dosja 297/2 me titull e vitit 1961: “Relacion -analizë e 

kontingjentit Izraelit (çifut)* që ndodhet në vendin tonë”, deklasifikuar me 

vendim nr.27, dt.07.11.2019”; 

c) Dokumente nga Dosje nr.166.3, viti 1955 me titull: “Relacion mbi përgatitjen e 

pasaportave fallco në Austri për emigrimin e çifutëve* nga vendet e demokracisë 

popullore në Izrael, mbi ardhjen e ministrit Izrael në vendin tonë, mbi gjendjen 

dhe aktivitetin e Izraeliteve në vendin tonë”; Deklasifikuar me vendim nr.27, 



dt.07.11.2019; 

d) Dokumente nga dosje me nr.1229 me titull : “Fashikull i çifutëve* që banojnë 

në qytetin e Tiranës;”  Deklasifikuar me vendim KDZH nr.32, dt.06.12.2019. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

*AIDSSH distancohet dhe nuk mban përgjegjësi nga emërtimet dhe etiketimet e përdorura në 

dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.  

AIDSSH nuk ka për qëllim të riciklojë gjuhën e ish-Sigurimit të Shtetit.  

Dokumentet më sipër janë cituar me të njëjtin titull që janë krijuar në arkivën e ish-Sigurimit të 

Shtetit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.258, datë 04.06.2021(i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 N. L. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë , nr.126 “Teatri i Operës dhe Baletit”, me 

dy fashikuj, me (161 faqe); 

b) Dosje Objekti “Radio Televizioni Shqiptar”, me (445 faqe);  

c) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë Kinostudio ''Shqipëria e Re '' nr. 133, me 

(254 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.259, datë 04.06.2021(i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 V. T. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti, “Radio Televizioni Shqiptar”, me (445 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

  

Vendim nr.260, datë 04.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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.GJ. dokumentet si më poshtë: 

b) Dosje Objekti, “Radio Televizioni Shqiptar”, me (445 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.261, datë 04.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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. P. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti, “Radio Televizioni Shqiptar”, me (445 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr. 273, Datë 11.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

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

 

V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases E.M. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti, “Radio Televizioni Shqiptar”, me (445 faqe);  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.274, datë 11.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

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

V E N D O S I: 

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

 

a) Dokumente nga Dosja me nr.270/2 me titull “Relacion mbi Izraelitët (çifutët)* që 

ndodhen me banim në vendin tonë”, dosje nr.270/2, viti 1960;” Deklasifikuar me 

vendim nr.27, dt.07.11.2019 



b) Dokumente nga dosja 297/2 me titull e vitit 1961: “Relacion -analizë e kontingjentit 

Izraelit (çifut)* që ndodhet në vendin tonë”, deklasifikuar me vendim nr.27, 

dt.07.11.2019”; 

c) Dokumente nga Dosje nr.166.3, viti 1955 me titull: “Relacion mbi përgatitjen e 

pasaportave fallco në Austri për emigrimin e çifutëve* nga vendet e demokracisë 

popullore në Izrael, mbi ardhjen e ministrit Izrael në vendin tonë, mbi gjendjen dhe 

aktivitetin e Izraeliteve në vendin tonë”; Deklasifikuar me vendim nr.27, dt.07.11.2019; 

d) Dokumente nga dosje me nr.1229 me titull: “Fashikull i çifutëve* që banojnë në qytetin 

e Tiranës;”  Deklasifikuar me vendim KDZH nr.32, dt.06.12.2019. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

*AIDSSH distancohet dhe nuk mban përgjegjësi nga emërtimet dhe etiketimet e përdorura në 

dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit.  

AIDSSH nuk ka për qëllim të riciklojë gjuhën e ish-Sigurimit të Shtetit.  

Dokumentet më sipër janë cituar me të njëjtin titull që janë krijuar në arkivën e ish-Sigurimit 

të Shtetit. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.289, Datë 21.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

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

V E N D O S I: 

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

 

a) Dokumente nga Dosje ORV Nr.125. Fashikull 3, “Për ndjekjen e shkrimtareve dhe 

artisteve të Shqipërisë, (Relacione mbi qëndrimin e të huajve në vendit tonë)”; 

b) Dokumente nga Dosje “Objekti i Rëndësisë së Veçantë të Radio Televizionit Shqiptar”, 

fashikulli u dytë, (Plan masash për kontrollin e të huajve); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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



Vendim nr.297, Datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 informojë shtetasin P. K., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.520 date 07.07.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në lidhje me ngjarjet e shpërnguljes së 

shqiptarëve nga Kosova në vitet 1912-1941, nuk ekzistojnë të dhëna, apo të ketë 

dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.298, Datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 informojë shtetasin M. H., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.708, datë 24.05.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në lidhje me shtetasin B. P. nuk ekzistojnë 

të dhëna, që të kenë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

  

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.299, Datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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



ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), dhe ligjit 

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

dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 

ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 

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

 

V E N D O S I: 

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

a) Dokumente nga “Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë të Radio Televizionit 

Shqiptar, 2 fashikuj”, me (445 faqe); 

b) Dokumente nga “Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë Kinostudio ''Shqipëria e Re” 

, me nr. 133, me (254 faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.300, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 informojë shtetasen O. K., për sa kërkohet në shkresën nr. prot.560, datë 14.04.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në lidhje me kampin e internimit të Porto-

Palermos, nuk ekzistojnë të dhëna, apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit 

të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.301, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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



ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 informojë shtetasen N.M., për sa kërkohet në shkresën nr.prot.626, datë 30.04.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen H. K., vëllai i M. K., nuk 

ekzistojnë të dhëna, që të kenë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.302, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 informojë shtetasin K. K., për sa kërkohet në shkresën nr.prot. 651, datë 24.05.2021, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për riatdhesimin e eshtrave të ushtarëve 

italianë gjatë viteve 1959-1963, nuk ekzistojnë të dhëna, apo të ketë dokumente për të në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.303, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 informojë shtetasen K. M. për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.515, datë 06.04.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në lidhje me nënshtetasit Australianë, 

oficerë të Forcës Ajrore Mbretërore Australiane, P. V. W., D. H. P., E. D. S. T., të vdekur 

në Shqipëri në vitin 1944, nuk ekzistojnë të dhëna, që të kenë qenë ndonjëherë të survejuar 

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

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.304, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 informojë shtetasen A. N., për sa kërkohet në shkresën nr. prot.535, datë 30.04.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen P. Q., nuk ekzistojnë të dhëna, 

që të kenë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.305, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 A. P. dokumentet si më poshtë: 

Dokumente të krijuara mbi kampin e Tepelenës:   

a) Dokumente nga dosje 391 me titull: “Raporte vjetore, 3-mujore mbi gjendjen e 

burgjeve 1950”,  me  213 (faqe); 

b) Dokumente nga dosje 16 të vitit 1954: “Vendime të komisionit të internim-dëbimeve 

për masa internimi, lirime  nga internimi i konfiskimeve të pasurisë ndaj të 

personave që zhvillojnë veprimtari armiqësore”, me 79 (faqe); 

c) Dokumente nga dosje 16 (vazhdimi) të vitit 1954: “Vendime të komisionit të 

internim-dëbimeve për masa internimi, lirime  nga internimi i konfiskimeve të 

pasurisë ndaj të personave që zhvillojnë veprimtari armiqësore”, me 111 (faqe);  

d) Dokumente nga dosje 15 të vitit 1954:“Vendime të komisionit të internim-dëbimeve 

për masa internimi, lirime  nga internimi i konfiskimeve të pasurisë ndaj të 

personave që zhvillojnë veprimtari armiqësore”, me 48 (faqe); 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.306, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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.S. dokumentet si më poshtë: 

 

Dosje hetimore- gjyqësore nr. 2223”, e cila përmban proces- verbale të hetuesisë dhe gjyqit 

të Teme Sejko sipas renditjes së mëposhtme: 

 

a) Dokumente nga dosje- hetimore me Nr.2223: “Deponime nr. 1 të T. S.”, (33 

faqe); 



b) Dokumente nga dosje-hetimore me Nr.2223: “Procesverbale hetuesie për 

N.G.”, me(113 faqe); 

c) Dokumente nga dosje-hetimore me Nr. 2223: “Deponime nr.2 të T.S.”, me (28 

faqe) 

d) Dokumente nga dosje-hetimore me Nr. 2223: “Deponime nr. 3 të T. S.” me (73 

faqe); 

e) Dokumente nga dosje-hetimore me Nr. 2223: “Deponime nr. 4 të T. S.”, me 32 

faqe; 

f) Dokumente nga dosje-hetimore me Nr. 2223: “Deponime nr. 5 të T.S”, me 28 

(faqe); 

g) Dokumente nga dosje-hetimore me Nr. 2223: “Deponime nr. 6 të T.S.”, me 38 

(faqe); 

h) Dokumente nga dosje-hetimore me Nr. 2223: “Deponime nr. 7 të T.S.”, me 71 

(faqe); 

i) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223: “Mbi T. S., Q.D. L. dhe disa flete 

shtesë”, me 28 (faqe); 

j) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.1: “Procesverbale të gjyqit të T.S.” 

me 209 (faqe) 

k) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.2: “Procesverbale të gjyqit të 

T.S.”, (vazhdimi) me 212 (faqe) 

l) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.3: “Procesverbale të gjyqit të T.A. 

D.”, me 527 (faqe); 

m) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.4: “Procesverbale të gjyqit të T. 

D.”, me 45 (faqe); 

n) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.5: “Procesverbale të gjyqit të 

T.D.”, me 153 (faqe); 

o) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.6: “Procesverbale të gjyqit 

dorëshkrime të T.A. D.”, me 128 (faqe); 

p) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.7: “Procesverbale të gjyqit të T. 

A. D.”, me 102 (faqe); 

q) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.8: “Procesverbale të gjyqit të A. 

R.D.”, me 365 (faqe);  

r) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.9: “Procesverbale të gjyqit të T. 

S.”, me 202 (faqe);  



s) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.10: “Procesverbale të gjyqit të 

T.S.”, me 247 (faqe); 

t) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.11: “Procesverbale të gjyqit të 

T.S.”, me 64 (faqe); 

u) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223.12: “Procesverbale të gjyqit të T. 

S.”, me 196 (faqe); 

v) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223: “Procesverbale të gjyqit të A. Xh. 

A.”, me 254 (faqe); 

w) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223-A: “Procesverbale të gjyqit të T. 

S., A. Xh., T. D., etj.”, me 397 (faqe); 

x) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223: “Procesverbale hetimore të J. P.”, 

me (48 faqe); 

y) Dokumente nga Dosja hetimore me Nr.2223” në ngarkim të “H. M.” (ku 

gjenden procesverbale hetimore të H.M.), me 32 (faqe); 

z) Dokumente nga “Fashikull personal për të dënuar nr.2223 “J.I. P.”, me 18 

(faqe); 

aa) Dokumente nga “Fashikull personal për të dënuar me nr.2223 “S. M. H.”, me 

17 (faqe); 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

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

 

Vendim nr.307, datë 28.06.2021 (i shkurtuar) 

 

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (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 informojë shtetasin Xh. S., për sa kërkohet në shkresën nr. prot.749, datë 13.07.2020, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në lidhje me rolin e qeverise shqiptare në 



përhapjen e arsimit shqip në Kosove, viset shqiptare nën ish-Jugosllavi, nuk ekzistojnë të 

dhëna, apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 10, datë 

02.06.2021 

  

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 Vendimin nr. 10, datë 

02.06.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikimin e plotë të dosjeve: 

1. Procesverbal Nr. 62/5 Prot., datë 15.02.1989 mbi dorëzimin e materialeve operative të 

ndjekjes së krimeve të Rajonit të Policisë nr. 8, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“A. Rez. Personal”.  

2. Urdhër i Ministrisë së Punëve të Brendshme, Nr. 292/1 Prot., datë 14.10.1986 “Mbi 

dërgimin e Urdhërit të Ministrit të Punëve të Brendshme për shpërndarjen e direktives mbi 

funksionet dhe detyrat e Forcave të Ministrisë së Punëve të Brendshme për kohë lufte”, me 

7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret i Rëndësisë Veçantë”.  

3. Vendim i shefit të policisë së rrethit “Për heqjen nga përpunimi paraprak të Violeta 

Mullarajt dhe veçimin e dosjes për asgjësim”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Sekret”.  

4. Libër i dorëzimit të dokumenteve Nr. 24, me 99 (nëntëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Sekret”. Dokumenti daton në vitet 1987 - 28.06.1991.  

5. Dosje nr. 18, Relacion mbi keqinterpretimet dhe shtrembërime në urdhërin e 

kryeministrisë që bën fjalë për spastimin e aparatit shtetëror nga elementë të pa 

dëshirueshëm,  me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

6. Dosje nr. 17, relacion drejtuar udhëheqjes së Partisë së Shtetit mbi vërtetimin e shifrave 

mbi gjendjen aktuale dhe industriale të Shqipërisë, me 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”.  

7. Dosje nr. 16, relacion dërguar kryetarit të Këshillit të Ministrave mbi krimet e kryera në 

sektorin e ekonomisë socialiste gjatë vitit 1955 me 25 (njëzet e pesë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”.  

8. Dosje nr. 15, Relacion mbi masat e organeve të Sigurimit të Shtetit në lidhje me disa 

probleme ekonomike të rëndësishme, me 2 (dy) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 

1955. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 



9. Dosje nr. 21, Relacion drejtuar udhëheqjes së Partisë mbi qëndrimin armiqsor të 

specialistëve të huaj Polak, Hungarez në vendin tonë, me 5 (pesë) fletë. Dokumentet e 

dosjes datojnë në vitin 1956. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

10. Dosje nr. 113, Inventari i dosjes dhe informacione dërguar udhëheqjes së partisë e Shtetit 

mbi disa të meta e mangësi në sektorin e industrisë së naftës, me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. 

Dokumentet e dosjes datojnë në vitin 1974. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

11. Dosje nr. 114, Inventari i brendshëm i dosjes, informacione dërguar udhëheqjes së Partisë 

e Shtetit mbi dëmtimet e vjedhjet e pasurisë socialiste, me 12 (dymbëdhjetë) fletë. 

Dokumentet në dosje datojnë në vitet 1974. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

12. Dosje nr. 110/2, Raport mbi karakteristikat kryesore të veprimtarisë armiqsore e keqbërëse 

në drejtim të ekonomisë gjatë vitit 1973, rezultatet e organeve kundër kësaj veprimtarie 

dhe detyrat për vitin 1974, me 37 (tridhjetë e shtatë) fletë. Dokumentet në dosje datojnë në 

vitet 1973. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

13. Dosje nr. 110/3, Informacione mbi rolin dhe detyrat e agjenturës së profilizuar për 

zbulimin dhe parandalimin e veprimtarisë armiqsore e keqbërëse në drejtim të ekonomisë. 

me 22 (njëzet e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

14. Dosje nr. 100/1, Inventari i brendshëm i dosjes, informacione mbi zbatimin e detyrave për 

mbrojtjen e ekonomisë socialiste, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë. Dokumentet në dosje 

datojnë në vitet 1968. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

15. Dosje nr. 100, Relacion mbi kriteret e hetuesisë në sektorin ekonomik të Uzinave 

mekanike, me 1 (një) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1965. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. 

16. Dosje nr. 91, Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqsore të elementit armik në sektorin 

ekonomik dhe pasqyrat statistikore mbi krimet në ekonomi, përpunimet dhe agjentura, me 

28 (njëzet e tetë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1963-1964. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

17. Dosje nr. 55, Pasqyra statistikore e përpunimeve 2-A dhe 2-B të agjenturës dhe të 

arrestimeve, me 6 (gjashtë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1956. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

18. Dosje nr. 49, Pasqyra statistikore e përpunimeve 2-A dhe 2-B si dhe pasqyrë e agjenturës 

dhe pasqyrë statistikore e arrestimeve, me 10 (dhjetë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë 

në vitet 1955. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

19. Dosje nr. 98, Urdhri i Ministrit të Punëve të Brëndshme mbi shpërblimin nga fondi i 

veçantë të Hysen Shehut dhe relacion mbi këtë problem, me 4 (katër) fletë. Dokumentet e 

dosjes datojnë në vitet 1970. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

20. Dosje nr. 96/1, Analizë mbi punën e kartotekës, si dhe informacion mbi evidencën 

operative të kontigjentëve armike të Shtetit, me 20 (njëzet) fletë. Dokumentet e dosjes 

datojnë në vitet 1969. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 



21. Dosje nr. 96/2, Akt-kontroll dhe informacion mbi kontrollin e llogarisë të fondit të veçantë 

në Drejtorinë e Zbulimit, me 9 (nëntë) fletë Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1969. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”.  

22. Dosje nr. 93/1, Informacion mbi gjëndjen e Arkivit dhe masat që propozohet për 

përmirsimin e kushteve të tij, me 4 (katër) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1968. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

23. Dosje nr. 85/2, Regjistër emëror i agjenturës të sektorëve operativë të policisë popullore 

për periudhën 1952-1965, me 80 (tetëdhjetë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 

1965. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

24. Dosje nr. 85/1, Regjistër emëror i personave në përpunim për llogari të sektorit operativ të 

policisë, me 77 (shtatëdhjetë e shtatë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1965. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

25. Dosje nr. 76, Statistika vjetore mbi agjenturën, përpunimet 2-A dhe 2-B, me 8 (tetë) fletë. 

Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1961. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. 

26. Dosje nr. 75, Statistika vjetore mbi agjenturën, përpunimet 2-A dhe 2-B, dhe relacion 

analitik mbi statistikat, me 14 (katërmbëdhjetë)fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 

1960. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

27. Dosje nr. 68, Statistika mbi agjenturën, përpunimet 2-A dhe 2-B dhe arrestimet, me 7 

(shtatë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1958. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. 

28. Dosje nr. 108/5, Vlersime të Komisionit Të Ekspertizës për asgjesim dokumentesh, me 31 

(tridhjetë e një) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1971. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. 

29. Dosje nr. 102/2, Vlersime të Komisionit Të Ekspertizës për asgjesim dokumentesh, me 33 

(tridhjetë e tre) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1965-1970. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. 

30. Dosje nr. 108/4, Informacion mbi një të burgosur Muharrem Kaloshi dhe disa dobësi në 

drejtim të kontroll-rezervimit, me 5 (pesë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1971. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

31. Dosje nr. 12, Informacione mbi gjëndjen ekonomike në Greqi, me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë. 

Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1954. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. 

32. Dosje nr. 51, Listë dhe fotografi të bandës dhe thyesave të kufirit, me 3 (tre) fletë dhe 15 

foto në zarf. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1960. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”.  

33. Dosje nr. 94, Relacion mbi disa shkelje të rënda nga punojës të organeve të 

kundërzbulimit, me 12 (dymbëdhjetë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1974. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  



34. Dosje nr. 92, Informacione mbi tërheqjen në bashkëpunim të kandidatëve ushtarë, mbi 

goditjen e grupit 'Këneta', mbi disa ngjarje negative në doganën e Morinës, me 12 

(dymbëdhjetë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1973. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”.  

35. Dosje nr. 43, Relacione mbi personat që implikohen në procesin e të pandehurve L. G., P. 

B., D. N. etj, me 73 (shtatëdhjete e tre) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1956. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

36. Dosje nr. 86, Relacione të Ministrisë dërguar Komitetit Qëndror të Partisë mbi 

veprimtarinë armiqsore të elementit anti parti dhe personat që implikohen si D. N., L. G. 

etj, me 38 (tridhjetë e tetë) fletë. Dokumentet e dosjes datojnë në vitet 1956. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 11, datë 

04.06.2021  

 

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 Vendimin nr. 11, datë 

04.06.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

1. Fashikull verifikimi nr. 323, në ngarkim të A. H., me 175 (njëqind e shtatëdhjetë e pesë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondi Operativ.  

2. Dosje pune dhe personale nr. 12611, në ngarkim të S. B., me 37 (tridhjetë e shtatë) fletë 

në total. 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 


