
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 

DHE ATYRE PUBLIKE 

 

 

Vendim nr. 350, datë 10.08.2021 (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 Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit,  

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 78 prot. datë 29.07.2021, se Z. A.T.B., ka marrë certifikatën e pastërtisë së 

figurës nga institucionet përgjegjëse sipas ligjit nr.8001, datë 22.09.1995, “Për 

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

motive politike, ideologjike dhe fetare (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.   

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”,  

2. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 



Vendim nr. 351, datë 10.08.2021 (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 Këshillin e Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 78 prot. datë 29.07.2021, “Kërkesë për verifikimin e pastërtisë së figurës, 

përpara emërimit të kandidatëve për Gjyqtar në Gjykatën Kushtetuese se: 

 

a) Për kandidatët Znj. H.A.P., Z. A.B.J., Z. S.P.B., dhe Z. E.A.K., nga verifikimet e kryera 

deri tani, 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 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Emërimeve në Drejtësi.  

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË AFËRM TË TË 

VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE APO TË 

FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

 

 

Vendimi nr. 352, datë 10.08.2021 (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 A. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 640 prot., datë 05.05.2021, 

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. 11583, e përbërë në total nga 184 (njëqind e tetëdhjetë 

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

për subjektin A. A. A. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. A. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në 

trajtë CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 353, datë 10.08.2021 (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 shtetasen M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 912 prot., datë 

22.06.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që, 



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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 354, datë 10.08.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 31 prot., datë 12.01.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që V. C. të ketë 

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

Shtetit, si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo të ketë qenë i 

favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit.  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 355, datë 10.08.2021 (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 B. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 840 prot., datë 08.06.2021 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin B. Z. nuk ekzistojnë të 

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



emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 356, datë 10.08.2021 (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 P. P. për sa kërkohet në shkresën nr. 856 prot, datë 11.06.2021, 

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

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

 

Vendimi nr. 357, datë 10.08.2021 (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 S. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 836  prot., datë 08.06.2021 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin S. S. nuk ekzistojnë të 

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



emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 358, datë 10.08.2021 (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 P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 855 prot., datë 11.06.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin P. P. nuk ekzistojnë të 

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

emrin e tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 359, datë 10.08.2021 (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 Sh. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 830 prot., datë 

08.06.2021, 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: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 360, datë 10.08.2021 (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 V. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 833. prot., datë 

08.06.2021, 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: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 365, datë 10.08.2021 (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. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 838 prot, datë 08.06.2021, 

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

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



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 

STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendim nr. 361, dt.10.08.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

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

a) Dosje objekti “Vatra”, vëll.I,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. 

total fletësh 296; 

b) Dosje objekti “Vatra”, vëll.II,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me 

nr. total fletësh 582;  

c) Dosje objekti “Vatra”, vëll.III,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me 

nr. total fletësh 178; 

 

2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim  nr. 362, dt.10.08.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

 

 

 

 

 



V E N D O S I:  

 

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

a) Fondi Operativ, Dosja nr. 2617-A, “Materiale që bëjnë fjale për të ekzekutuarin 

G.,H.,”; deklasifikuar me vendim KDZH nr.5, datë 05.03.2021, me 101 faqe; 

b) Dosje përpunimi në ngarkim të A. R.H. (K.); deklasifikuar me vendim KDZH 

nr.05. dt.05.03.2021, me 207 faqe;  

c) Dosje hetimore – gjyqësore, me nr. 11554  në ngarkim të A. R. H., me 163 faqe;  

d) Fletë e shkëputur nga dosje formulare nr.10 e K. H., në ngarkim të G. H., 1 faqe;  

e) Dosje agjenturiale nr. 1334 me pseudonim “Shtriga”, me 90 faqe në total; 

f) Dosje hetuesie nr. 1687-A në ngarkim të S. K., me nr. total faqesh të 

digjitalizuara 344; temë diplome me nr. faqesh 88;  

g) Dokumente të ndryshme me nr. total faqesh 81, në ngarkim të shtetases S. K.,;  

h) Dokumente nga dosje hetimore nr.2223: “Deponime nr. 1 të T. S.,”, me 33 faqe; 

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

faqe;  

j) Dokumente nga dosje-hetimoe nr. 2223: “Deponime nr. 3 të T. S.,”, me 73 faqe;  

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

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

faqe;  

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

faqe; 

n) Dokumente nga dosje-hetimore nr. 2223: “Deponime nr. 7 të T. S.,”, 71 faqe;  

o) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223: “Mbi T.S., me 28 faqe; 

p) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.1: “Procesverbale të gjyqit të T. S.,” , 

me 209 faqe;  

q) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.2: “Procesverbale të gjyqit të T. S.,” 

(vazhdimi), me 212 faqe;  

r) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.9 (ku gjenden procesverbale të gjyqit të 

T.S.), me 202 faqe;  

s) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.10 (ku gjenden procesverbale të gjyqit 

të T. S.), me 247 faqe; 

t) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.11 (ku gjenden procesverbale të gjyqit 

të T. S.), me 64 faqe;  

u) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223.12 (ku gjenden procesverbale të gjyqit 

të T.S.), 196 faqe;  



v) Dokumente nga dosja hetimore nr.2223-A (ku gjenden procesverbale të gjyqit 

të T.S. 

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

x) Dosje hetimore - gjyqësore nr. 1568 (vazhdimi), me 617 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.363 dt.10.08.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit S. D. dokumentet si më poshtë: 

a) Dosje Objekti nr.206, “Ambasada Gjermane”, me  354 faqe; 

b) Dosje Objekti nr.207, refugjatët në Francë, me 254 faqe; 

c) Fashikull i veçantë, të arratisurit, me 417 faqe; 

d) Fondi 4 Dosja nr. 42, viti1991 “Mbi kalimin e paligjshëm të kufirit e për disa tendenca 

për futjen në ambasada e huaja dhe komente të tjera”, 33 faqe; 

e) Fondi 4 viti 1990, Dosja nr. 319 “Informacione mbi përmbajtjen e letrave të dërguar 

nga persona të arratisur e të larguar nga vendi ynë nëpërmjet futjes në ambasadat e 

huaja”, 18 faqe; 

f) Dosje objekti nr. 173, Fashikull i veçantë, të arratisurit 1988 - gusht 1990, me 297 faqe; 

g) Dosari Nr.1  “Informacione dhe listat e degëve për personat e futur në ambasada”, me 

142 faqe; 

h) Fashikull i veçante, të arratisurit shtator 1990; 

i) Fondi 4 , Dosja nr. 256 , “Për një ngjarje të ndodhur në qytetin e studentëve”, viti 1989, 

deklasifikuar me vendim nr.12, dt.7.05.2020, me nr. total faqesh 8; 

j) Fondi 4 , Dosja nr. 650, “Kërkese drejtuar policisë për ndihmë për ruajtjen e rendit në 

Qytetin Studenti dhe qetësinë e studentëve”, me nr. total faqesh 4; 

k) Fondi 4 , Dosja nr. 651, “Për disa të dhëna, komente e vlerësime të reporterëve dhe 

diplomateve të huaj për manifestimet e studentëve dhe gjendjen në vendin tonë, viti 

1990”, deklasifikuar me vendim nr.12, dt.7.05.2020, me nr. total faqesh  38;  



l) Fondi sekretaria, 5 fotografi të periudhës dhjetor 1990- shkurt 1991. Dokumente nga 

“Fondi 4. Dosje nr. 566 viti 1990 Për disa te dhëna për futjen e studentëve në ambasadat 

e huaja”, me 6 faqe. 

m) Dokumente nga “Fondi 4. Dosje nr. 648, Për disa përpjekje për organizimin e një 

mitingu nga studentët e ILP Gjirokastër, viti 1990, 6 faqe. 

n) Dokumente nga “Fondi 4, Dosje nr. 649, Për disa fletushka qe bëjnë thirrje për 

demonstratë dhe nxitje të mëtejshme të trazirave në Durrës, etj.,” viti 1990, 9 faqe. 

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

2 (dy) volume me 244 fletë. 

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

90 fletë. 

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

të burgosurit në Spaç me 14 skica. 

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

1950”, me 13 faqe; 

s) 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; 

t) Dokumente nga dosje 16 (vazhdimi) të vitit 1954: “Vendime te komisionit te internim-

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

personave që zhvillojnë veprimtari armiqësore”, me 111 faqe;  

u) 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; 

v) Dosje objekti “Vatra”, vëll. I,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. 

total fletësh 296; 

w) Dosje objekti “Vatra”, vëll. II,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. 

total fletësh 582;  

x) Dosje objekti “Vatra”, vëll. III,  deklasifikuar me vendim nr.12, dt.17.06.2019, me nr. 

total fletësh 178; 

y) Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë, Lidhja e Shkrimtarëve, me tre volume, me 116 

faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 
 

Vendim Nr. 364,  datë 10.08.2021 

Bazuar në Ligjin nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-Sigurimit të 

Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” , të ndryshuar, dhe në Rregulloren 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-

Sigurimit të Shtetit”, miratuar me Vendimin nr.21, datë 09.05.2017 të Autoritetit, të ndryshuar, 

ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish 

- Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e datës 10.08.2021,  

 

V E N D O S I: 

1. Miratimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022 -2024 për Fazën 

Teknike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit   

 

2. Dërgimin e kërkesave buxhetore të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022 -2024 për Fazën 

Teknike të Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit  në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë. 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi.  

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 13, datë 

27.08.2021 

  

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. 13, datë 

27.08.2021, si më poshtë:   

  

 

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

 

 

I. Deklasifikimi i plotë i dosjeve: 

 

1. Dosje objekti “Zgavra” nr. 4787, në ngarkim të P. C., me 4 volume, me 1144 (njëmijë 

e njëqind e dyzet e katër) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.   

2. Dosje e problemit të centralizuar “Zgavra” nr. 1067, në ngarkim të P. C., me 3 

volume, me 671 (gjashtëqind e shtatëdhjetë e një) fletë në total. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega IV.  

3. Dosje formulare nr. 2902, në ngarkim të S. Q., me 6 volume, me 1353 (njëmijë e 

treqind e pesëdhjetë e tre) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

4. Dosje përpunimi nr. 2422, në ngarkim të F. Q., me 6 volume, me 1557 (njëmijë e 

pesëqind e pesëdhjetë e shtatë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

5. Dosje formulare nr. 2905, në ngarkim të Th. J., me 4 volume, me 636 (gjatëqind e 

tridhjetë e gjashtë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i 

përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

6. Dosje hetimore nr. 29, me 20 (njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1988. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Kukës.  

7. Regjistër agjenture Nr. 1, Model 2, me 197 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë) fletë, fillon 

me nr. rendor 26 dhe mbaron me numrin rendor 5422, në total janë 53 (pesëdhjetë e tre) 

fletë të plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”. Regjistri i përket 

fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 



8. Dosje personale dhe pune nr. 4874, në ngarkim të D. M., me 157 (njëqind e 

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

përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

9. Fotokopje kartelë model 2, nr. 2226, në ngarkim të D. M., me 2 (dy) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket fondit Ish Dega IV.  

10. Fondi 4, Drejtoria I, Dosje nr. 363, viti 1985. Urdhër i Ministrisë së Punëve të 

Brendshme drejtuar repartit 313 për trajtimin me ushqim special të të arrestuarve, I. H., 

S. B., Sh. Ç., A. P. etj. Dosja ka 2 (dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”.  

11. Fashikull i problemit të centralizuar nr. 1080 “Debiti”, në ngarkim të A. J., me 2 

volume me 334 (treqind e tridhjetë e katër) fletë në total + 2 (dy) fletë në zarf. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega IV.  

12. Dosje formulare nr. 274, në ngarkim të A. J., me 3 volume me 98 (nëntëdhjetë e tetë) 

fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Ish Dega IV (Fondi rezervë).  

 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 

 

 


