
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 

Vendimi nr. 39, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

 

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

shkresën nr. 40/5 prot datë 26.01.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe 

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

Politikave dhe Projekteve në fushën e Drejtësisë, Integrimit dhe Negociatave në Ministrinë 

e Drejtësisë se: 

 

a) Z. M. S., për shkak të moshës, nën 14 vjeç para 2 korrikut 1991, nuk është subjekt 

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

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

ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 44, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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



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

 

V E N D O S I: 

 

 

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

shkresën nr. 1082 prot datë 15.02.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Drejtorisë së Programeve dhe Projekteve 

Antikorrupsion në Drejtorinë e Përgjithshme Antikorrupsion në Ministrinë e Drejtësisë se: 

 

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

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

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

ndryshuar.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dt. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 45, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Z. B. C. dhe institucionin e Këshillit të Ministrave për informacionin që 

kërkohet me shkresën nr 235 prot datë 14.02.2022 (tonën), në kuadër të verifikimit të 

figurës, integritetit dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit 

që aplikon për anëtar i Komisionit të Prokurimit Publik se: 

 

a) Z. B. C. për shkak të moshës së tij nën  14 vjeç para 2 korrikut 1991, nuk është subjekt 

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

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



ndryshuar.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet Z. B. C. dhe institucionit të Këshillit të Ministrave. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 54, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë institucionin Komiteti Shtetëror i Minoriteteve me shkresën nr. 188 prot. datë 

31.12.2021, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit të cilësive etike, 

morale dhe profesionale të 10 kandidatëve për anëtar pranë Komitetit Shtetëror të 

Minoriteteve në varësi të Kryeministrisë sipas listës se: 

 

a) Për 1. M.V.Ç., 2. M.H.B.(H.), 3. E.T.M., 4. K.Th.K., 5. P.D.J., 6. A.V.K., 7. J.S.K., 8. 

Sh.I.T., 9. Th.Ç.P. dhe 10. K.Th.G., 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 Komitetit Shtetëror të Minoriteteve. 

 

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. 27, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Y. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 832 prot, datë 08.06.2021, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Agjenturale “Nepërka” Fashikulli Nr. 3094, e përbërë në total nga 45 (dyzet e 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin Y. K. 

b) Dosje Hetimore –Gjyqësore Nr.12494, e përbërë në total nga 323 (treqind e njëzet e tre) 

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

subjektin Y.K. 

 

2. T´i jepet shtetasit Y K., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 28, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 



 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen S. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1384 prot., datë 20.09.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore -Gjyqësore Nr. 1253, e përbërë në total nga 28 (njëzet e tetë) faqe të 

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

E. 

 

2. T´i jepet shtetases S. D. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 29, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 886/1 prot, datë 19.07.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore- Gjyqësore 987, i përbërë në total nga 27 (njëzet e shtatë) faqe të skanuara, 

që gjenden në arkivat e Autoritetit për subjektin Gj. J.- Ll. 

 

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

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 



 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 30, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1464 prot, datë 24.09.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 7521, e përbërë në total nga 218 (dyqind e tetëmbëdhjete) faqe 

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

B. P. 

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

CD.   

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

në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 31, datë 07.02.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

V E N D O S I: 



1. Të informojë shtetasin V. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 834 prot, datë 08.06.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1076, e përbërë në total nga 335 (treqind e tridhjete pesë) 

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

D.M. 

b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 11884, e përbërë në total nga 112 (njëqind e dymbëdhjetë) 

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

D.M. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 32, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Z. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1271 prot, datë 30.08.2021, 

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

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fashikull nr.4483, e përbërë në total nga 122 (njëqind e njëzet e dy) faqe të skanuara, të 

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

subjektin Z. F. 

b) Flet Regjistër përpunimi Model 1, rreshti me nr. rendor 4483, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit për subjektin Z. F. 

 

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

CD.   

 



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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 33, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1396 prot., datë 21.09.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 12396, e përbërë në total nga 156 (njëqind e pesëdhjetë e 

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

për subjektin R. K. 

 

2. T´i jepet shtetasit R. K. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 34, datë 07.02.2022 (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 A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1219 prot, datë 16.08.2021, 

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

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fashikull nr.2365, e përbërë në total nga 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të 

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

subjektin A. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. 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: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 35, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1266 prot., datë 27.08.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.9934 e përbërë në total nga 146 (njëqind e dyzet e gjashtë) 

faqe të skanuara të  hedhura në format CD. 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.9685 e përbërë në total nga 192 (njëqind e nëntëdhjetë e 

dy) faqe të skanuara të të hedhura në format CD. 

c) Dosje Nr.253 e përbërë në total nga 8 (tetë) faqe të skanuara të të hedhura në format CD, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. A. 

 



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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 36, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin E. A., për sa kërkohet në shkresën 1528 prot., datë 04.10.2021, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.2238 e përbërë në total nga 316 (treqind e 

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

Autoritetit, për subjektin S. A. 

 

2. T´i jepet shtetasit E. A. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 



Vendimi nr. 37, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin P. L. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1609 prot., datë 19.10.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi Të Huajt, Dosje Përpunimi Nr. 4442, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 67 

(gjashtëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin P. L. P. 

 

2. T´i jepet shtetasit P. L. P. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 38, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 20 prot., datë 10.01.2022, 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 në emrin e tij në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor i ish – Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 



Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 40, datë 07.02.2022 (i shkurtuar) 1 

 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1017 prot, datë 21.09.2020, 

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

Sigurimit të Shtetit me të cilat ka të drejtë të njihet:  

a) Dosje formulare nr. 766, e përbërë në total me 1430 (njëmijë e katërqind e tridhjetë) faqe  

të anonimizuara, të digjitalizuara,  të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e 

Autoritetit për subjektin Q. A. S.- H. 

b) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 6573, e përbërë në total nga 371 (treqind e shtatëdhjetë e 

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

për subjektin Q. H. 

 

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

për shtetasin Q. H., për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë 

ligjore. 

 

3. T´i jepet shtetasit A. H., dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

                                                           
1 Vendimi me nr. 40 shoqërohet me një mendim pakice pranë protokollit në Autoritet 



 

Vendimi nr. 46, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin E. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1962 prot., datë 20.12.2021 që 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 48, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin U. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1930 prot., datë 14.12.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që A. B. të ketë 

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 50, datë 25.02.2022 (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”, ligjin nr. 



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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin H. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1906 prot., datë 17.12.2021, 

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, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 51, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. K., për sa kërkohet në shkresën nr.1223 prot, datë 16.08.2021, 

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

Shtetit si më poshtë: 

a) Dosje Formulare nr.810, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 172 (njëqind e shtatëdhjetë 

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin D. K. 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.11797, e përbërë në total nga 74 (shtatëdhjetë e katër) faqe 

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

D. K. 

c) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.10628, e përbërë në total nga 133 (njëqind e tridhjete e tre) 

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

subjektin D.K. 

d) Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Rregjistër i Përpunimeve nr.2, fleta nr.96, numër 

rendor 3927, e përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin D. K. 

e) Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Rregjistër Përpunimi Model 10, fleta nr.2, numër 

rendor 53, e përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin D. K. 

 

2. T´i jepet shtetasit D. K. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë fotokopje. 



 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 52, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. Ç. (M.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1938 prot., datë 

25.12.2021 dhe shkresën nr. 2007 prot., datë 30.12.2021 që mbi bazën e verifikimeve të 

kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 53, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1512 prot., datë 30.09.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që A. Sh. A. të 

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



Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 55, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N. Gj. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 984 prot, datë 05.07.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi ish-Dega e Punëve të Brendshme  Tropojë, regjistër i përpunimeve nr. 2, numër 

rendor 1488, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. Gj. Gj. 

2. T´i jepet shtetasit N. Gj. Gj., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 56, datë 25.02.2022 (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. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1985 prot., datë 23.12.2021, që mbi 

bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që L. Z. të ketë qenë ndonjëherë i 



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

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 57, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 18 prot., datë 07.01.2022, që 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 58, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. Q. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1222 prot, datë 

16.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fondi, Dega e Punëve të Brendshme  Kukës, regjistër i agjenturës Model K.1, numër rendor 

2068, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. Q. H. 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. Q. H., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 



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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 59, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 40 prot., datë12.01.2022, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen M. S., nuk ekzistojnë të dhëna 

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

Sigurimit të Shtetit, të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar nga ish-Sigurimit të 

Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 60, datë 25.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 40 prot., datë12.01.2022, që 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasen A. S., nuk ekzistojnë të dhëna 

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



Sigurimit të Shtetit, të ketë qenë bashkëpunëtore apo e favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.   

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendimi nr. 42, datë 16.02.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

V E N D O S I:  

 

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

a) Dokumente nga Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë Kinostudio ''Shqipëria e Re '' nr. 

133, me 254 faqe; 

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

c) Dokumente nga Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë , nr.126 “Teatri i Operas dhe 

Baletit”, me dy fashikuj me 161 faqe; 

d) Dokumente nga Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë nr. Radio Televizioni Shqiptar, 

me dy fashikuj, me 446 faqe; 

e) Dokumente nga Dosje Objekti i Rëndësisë së Veçantë Lidhja e Shkrimtarëve, nr.125,  

me tre volume me 116 faqe; 

f) Dokumente nga Dosje ORV “Teatri i Operas” nr.126,  me 161faqe; 

 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



 

 

 

VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

Vendimi nr. 41 datë 10.02.2022 

 

Në mbështetje të Ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit 

të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, Nenit 8, pika 1, germa “i” 

të Rregullores “Për Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet 

e Ish-Sigurimit të Shtetit”, e miratuar me Vendimin nr. 21, datë 09.05.2017, të Autoritetit, e 

ndryshuar, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës së 

Shqipërisë në mbledhjen e datës 10.02.2022,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e Planit Vjetor të veprimtarisë për vitin 2022 të Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

  

2. Plani Vjetor i veprimtarisë për vitin 2022,  i Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-

Sigurimit të Shtetit, të publikohet në faqen zyrtare të Institucionit. 

  

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi. 

  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



 

 

Vendimi nr. 43, datë  16.02.2022 (i shkurtuar ) 

 

Bazuar në ligjin 45/2015 "Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë ", ligjin nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”,  

ligjin nr. 8457, datë 11.2.1999 “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar, 

ligjin 45/2015 “Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë”, Rregulloren  për  

Organizimin dhe   Funksionimin e Autoritetit për  Informim  mbi Dokumentet e i sh-Sigurimit të 

Shtetit, miratuar me Vendimin nr.21, date 09.05.2017 të Autoritetit, i ndryshuar, 

 

 

VENDOSI: 

 

1. Të caktojë afatet për përmbylljen e praktikave të kërkesave, sipas tabelës bashkëlidhur këtij 

vendimi. 

 

2. Ngritjen e grupit të punës për përmirësimin  dhe përshtatjen e Udhëzuesit të  miratuar me 

Vendimin Nr. 538, datë 07.10.2020 ‘‘mbi politikat dhe  porcedurat për trajtimin e kërkesave 

individuale, për ‘‘zbardhjen e bashkëpunëtorëve të ish sigurimit të Shtetit‘‘. 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik i Autoritetit, Drejtoria e Arkivit dhe Drejtoria e Informacionit  

për zbatimin e këtij vendimi.  

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

 

 

 

 

 



 

BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH ME 

VENDIM NR. 1, DATË 11.02.2022 

 

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

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 

“Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të 

Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 

05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit 

të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me vendimin nr. 1, datë 

11.02.2022 si më poshtë:   

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

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

1. Dosje personale nr. 3489, me 30 (tridhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

2. Dosje pune dhe personale nr. 4499, 3 volume, me 349 (treqind e dyzet e nëntë) fletë në 

total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë. 

3. Dosje personale nr. 2789, me 180 (njëqind e tetëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

4. Dosje pune dhe personale nr. 8446, me 109 (njëqind e nëntë) fletë total. Niveli i 

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

Brendshme Tiranë. 

5. Dosje pune nr. 2489, me 2 volume, me 440 (katërqind e dyzet) fletë total. Niveli i 

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

Brendshme Tiranë. 

6. Dosje pune dhe personale nr. 658, me 381 (treqind e tetëdhjetë e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit të Veçantë. 

7. Dosje pune dhe personale nr. 13499, me 74(shtatëdhjetë e katër) fletë në total. Niveli i 

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

Brendshme Tiranë. 

8. Dosje pune dhe personale nr. 6958, me 3 volume, 471 (katërqind e shtatëdhjetë e një) 

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 



9. Dosje pune dhe personale nr. 85, me 2 volume, 152 (njëqind e pesëdhjetë e dy)fletë + 

19(nëntëmbëdhjetë) fletë në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.   

10. Dosje personale nr. 3, me 56  (pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

11. Dosje pune nr. 3, me 149  (njëqind e dyzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

12. Dosje Pune dhe Personale nr. 6159, me 262 (dyqind e gjashtëdhjetë e dy) fletë total. 

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

Punëve të Brendshme Tiranë. 

13. Dosje pune dhe personale nr. 1041, 2 volume, me 261 (dyqind e gjashtëdhjetë) fletë total. 

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

Punëve të Brendshme Tiranë. 

14. Dosje pune dhe personale nr. 12120, me 2 volume, me 152 (njëqind e pesëdhjetë e dy) 

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

15. Dosje Personale dhe Pune nr. 5034, me 300 (treqind) fletë total. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

16. Dosje personale nr. 171, me 82 (tetëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

17. Dosje Personale dhe Pune nr. 1737, me 241 (dyqind e dyzet e një) fletë total. Niveli i 

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

Brendshme Tiranë. 

18. Dosje pune dhe personale nr. 4378, 2 volume, me 277 (dyqind e shtatëdhjetë e shtatë) 

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

19. Dosje Personale nr. 2851, me 44 (dyzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

20. Evidenca agjenturalo-operative nr. 293, me 282 (dyqind e tetëdhjetë e dy) fletë. Niveli 

i klasifikimit të librit të agjenturës është “Sekret”. Dokumenti i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Shkodër. 

21. Fashikull mbi emigrantin E.G., nr. 2259, me 49 (dyzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë. 

22. Dosje Personale dhe Pune nr.  4609, me 271 (dyqind e shtatëdhjetë e një) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Tiranë. 

23. Dosje pune personale nr. 18250, 2 volume me 292 (dyqind e nëntëdhjetë e dy) fletë total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega XIII. 

24. Dosje pune nr. 1034, me 112 (njëqind e dymbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

25. Dosje Formulare nr. 43000,me 128 (njëqind e njëzet e tetë) fletë + 1 zarf me 9 (nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega XIII.  

  

KRYETARI I KDZH 



Dr. Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 2, datë 11.02.2022 

 

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

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 

“Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të 

Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 

05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit 

të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me vendimin nr. 2, datë 

11.02.2022 si më poshtë:   

  

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

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

  

1. Dosje nr. 105, “Relacion dërguar shokut E. mbi proçesin e D.K., dhe propozimet për 

zhvillimin e gjyqit si dhe vërejtjet për këtë problem”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

2. Dosje nr. 163, “Relacion mbi të pandehurit F.K., V.L., Th.R., etj. dhe mbi personat që 

implikohen në proçesin e F.K., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

3. Dosje Objekti nr. 274 “Grupet Turistike”, me 271 (dyqind e shtatëdhjetë e një) fletë. 

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

4. Dosje O.R.V nr. 88 “Albturizmi”, me 4 fashikuj me 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë + 1 

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

IV. 

5. Dosje Objekti nr. 259 “Grupet Turistike”, me 271 (dyqind e shtatëdhjetë e një) fletë. 

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

6. Dosje Objekti nr. 285 “Grupet Turistike”, me 287 (dyqind e tetëdhjetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega 

IV.                                                                                               

7. Dosje Objekti nr. 252 “Grupet Turistike”, me 253 (dyqind e pesëdhjetë e tre) fletë. 

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

8. Dosje Objekti nr. 257 “Grupet Turistike”, me 255 (dyqind e pesëdhjetë e pesë) fletë. 

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



9. Dosje Objekti nr. 294 “Grupet Turistike”, me 255 (dyqind e pesëdhjetë e pesë) fletë. 

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

10. Dosje Objekti nr. 277 “Grupet Turistike”, me 279 (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë) fletë. 

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

11. Dosje Objekti nr. 256 “Grupet Turistike”, me 252 (dyqind e pesëdhjetë e dy) fletë. 

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

12. Dosje Objekti nr. 228 “Grupet Turistike”, me 227 (dyqind e njëzet e shtatë) fletë. Niveli 

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

13. Dosje Objekti nr. 283 “Grupet Turistike” me 283 (dyqind e tetëdhjetë e tre) fletë. Niveli 

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

14. Dosje Objekti nr. 301 “Grupet Turistike” me 299 (dyqind e nëntëdhjetë e nëntë) 

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

15. Fashikull i lidhjeve turistike dhe veprimtarisë armiqsore nr. 573,  me 2 fashikuj, me 

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

Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

16. Dosje Drejtimi nr. 259 “Grupet Turistike”,  me 5 volume me 1372 (njëmijë e treqind e 

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

i përket Fondit Dega IV. 

17. Dosje Personale nr. 37767, Kita Kapurani me 29 (njëzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

18. Dosje Formulare nr. 1506 A. Ç., me 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

19. Dosje Formulare nr. 1031 S. D., me 118 (njëqind e tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Dibër. 

20. Dosje Përpunimi nr. 483 M. N., me 197 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Përmet. 

21. Dosje O.R.V nr. 514 “Reparti 324”,  me 3 fashikuj me 159 (njëqind e pesëdhjetë e nëntë) 

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

22. Dosje përpunimi nr. 1833 dhe fashikull personal për të dënuar, E.N.,me 153 (njëqind 

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

Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

23. Dosje Formulare nr. 5967 L.S., me 105 (njëqind e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

24. Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 314 S. P., me 418 (katërqind e tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Fier. 

25. Dosje Formulare nr. 1747 S.T., me 88 (tetëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

26. Dosje Përpunimi nr. 1750 D. GJ, me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “ Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër. 

27. Dosje Përpunimi nr. 1755 M. L., me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër. 



28. Dosje Përpunimi nr. 1118 E. XH., me 2 fashikuj me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë në total. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Ersekë.  

29. Dosja nr. 2531 L. V., me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Emigrantët Ekonomik. 

30. Dosja nr. 353 L. V., me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Të Arratisur.  

31. Dosje nr. 2564 Ç. D., me 30 (tridhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Arratisur. 

32. Dosje nr. 198 N. B., me 156 (njëqind e pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Dytë. 

33. Dosje nr. 2240 H. M., me 150 (njëqind e pesëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Arratisur. 

34. Dosja nr. 200 I. K., me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Kosova. 

35. Dosja nr. 514 H. H., me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Kosova. 

36. Dosja nr. 2859 “Strofa e Ujqërve”, me 205 (dyqind e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

37. Dosje nr. 305 me 2 fashikuj me 88 (tetëdhjetë e tetë) fletë dhe zarf me fotografi. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit të Veçantë. 

38. Dosje nr. 17 N. M., me 87 (tetëdhjetë e shtatë) fletë). Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Të arratisur. 

39. Dosje formulare nr. 34 D. M., me 294 (dyqind e nëntëdhjetë e katër) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

40. Dosje formulare nr. 2013 E. A., me 197 (njëqind e nëntëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

41. Dosje Formulare nr. 1687 F. Gj., me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

42. Dosja Përpunimi nr. 486 M. B., me 235 (dyqind e tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Shkodër. 

43. Fashikull nr. 450, I. Xh., me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

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

44. Dosje Personale dhe Pune nr. 7363 me 43 (dyzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

45. Dosje Pune nr. 1731 me 23 (njëzet e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë. 

46. Dosje formulare nr. 3324, F. B., me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

47. Dosje Formulare nr. 4818, H. T., me 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

48. Dosje përpunimi nr. 1124, L. K., me 3 fashikuj me 497 (katërqind e nëntëdhjetë e shtatë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 

Punëve të Brendshme Ersekë. 



49. Dosje e Problemit të Centralizuar “Tigri”, nr. 681, L. K., me 281 (dyqind e tetëdhjetë 

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

IV. 

50. Dosje nr. 25, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik gjatë vitit 

1957”, me 64 (gjashtëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja daton në vitin 1957. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

51. Dosje nr. 51, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik dhe 

pasqyra statistikore mbi krimet në ekonomi”, me 22 (njëzet e dy) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1959. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria 

e I-rë.  

52. Dosje nr. 13, “Raporte tre mujore të Degës së III mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin 

Ekonomik gjatë vitit 1955”, me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1955. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

53. Dosje nr. 12, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik dhe 

pasqyra statistikore mbi krimet në ekonomi gjatë vitit 1955”, me 59 (pesëdhjetë e nëntë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1955. Dosja 

i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

54. Dosje nr. 466, “Për disa probleme dhe vështirësi që ka hasur aplikimi i mekanizmit të ri 

ekonomik në ndërmarrjet ekonomike në rrethin e Tiranës”, me 16 (gjashtëmbedhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990. Dosja i përket 

Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

55. Dosje nr. 116, “Informacione të Drejtorisë I për komentet e diplomatëve të huaj lidhur me 

gjendjen ekonomike në Shqipëri”, me 29 (njëzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1984. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

56. Dosje nr. 122, “Informacione për disa probleme në organizimin e punës agjenturore në 

drejtim të ekonomisë”, me 34 (tridhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitin 1976. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

57. Dosje nr. 154, “Plan masash, konkluzione e detyra të nxjerra nga P.P.SH për punën e 

Sigurimit në drejtim të mbrojtjes së ekonomisë socialiste”, me 5 (pesë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1981. Dosja i përket Fondit4, 

Drejtoria e I-rë. 

58. Dosje nr. 93, “Informacione të Drejtorisë I mbi komentet e diplomatëve të huaj për 

probleme të ekonomisë”, me 28 (njëzet e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitin 1983. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

59. Dosje nr. 62, “Relacion mbi veprimtarinë armiqsore në sektorin Ekonomik”, me 20 

(njëzet) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1960. 

Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

60. Dosje nr. 95, “Informacione të Drejtorisë I mbi disa komente të diplomatëve të huaj në 

lidhje me disa probleme ekonomike të vendit”, me 31 (tridhjet e një) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1983. Dosja i përket Fondit4, 

Drejtoria e I-rë. 

61. Dosje nr. 10, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik gjatë vitit 

1953”, me 37 (tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja daton në vitin 1953. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 



62. Dosje nr. 11, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik gjatë vitit 

1954”, me 70 (shtatëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja 

daton në vitin 1954. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

63. Dosje nr. 72, “Relacion mbi zhvillimin e kriminalitetin në sektorin Ekonomik gjatë viteve 

1952-1955”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton 

në vitin 1956. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

64. Dosje nr. 280, “Informacione dërguar Partisë së Shtetit mbi të meta e dëmtime në sektorin 

Ekonomik”, me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja 

daton në vitin 1971. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

65. Dosje nr. 283, “Udhëzim i ministrit mbi organizimin e punës agjenturale operative në 

drejtim të ekonomisë”, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitin 1971. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

66. Dosje nr. 305, “Relacione e njoftime mbi veprime të kundërligjshme në sektorin 

Ekonomik”, me 9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton 

në vitin 1972. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

67. Dosje nr. 72, “Raport vjetor mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik gjatë vitit 

1962”, me 24 (njëzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja daton në vitin 1962. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I-rë. 

68. Dosje nr. 20, “Raporte vjetore mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin Ekonomik”, me 

51 (pesëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton 

në vitin 1956. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I-rë. 

69. Dosje nr. 39, “Raport vjetor i Degës III mbi veprimtarinë armiqësore në sektorin 

Ekonomik gjatë vitit 1958”, me 35 (tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1958-1959. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e 

I-rë.  

70. Dosje nr. 101, “Korrespondencë e përkohshme, informacion mbi organizatën e legalitetit” 

me 11 (njëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në 

vitin 1984. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I- rë. 

71. Dosje nr. 66, “Shkresë dërguar sektorit të Sigurimit të Degëve të Punëve të Brendshme të 

rretheve mbi veprimtarinë e organizatës Legaliteti” me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1978. Dosja i përket Fondit4, Drejtoria e I- rë. 

72. Dosje nr. 116, “Udhëzim mbi kriimin e evidencave të elementit kryesor të ish organizatës 

tradhëtare të Legalitetit” me” me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja daton në vitin 1958. Dosja i përket Fondit 4, Drejtoria e I- rë. 

73. Dosje nr. 121, “Udhëzim mbi plotësimin e evidencës me të dhëna elementët që kanë patur 

funksione në ish organizatës tradhëtare të Legalitetit” me” me 1 (një) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitin 1959. Dosja i përket Fondit 

4, Drejtoria e I- rë. 

  

 KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 



 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 3, datë 25.02.2022 

 

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

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 

“Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të 

Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 

05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit 

të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me vendimin 3, datë 25.02.2022 

si më poshtë:   

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

 

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

  

1. Fashikull emigranti nr. 4664, në ngarkim të R. M., me 51 (pesëdhjetë e një) fletë, ndër të 

cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Operativ.  

2. Dosje formulare nr. 4664, në ngarkim të R. M., me 13 (trembëdhjetë) fletë, ndër të cilat 

1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Operativ.  

3. Fashikull nr 368, në ngarkim të K. N. me 12 (dymbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë 

është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 5 (pesë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Lezhë.  

4. Dosje Personale nr. 28, “Gramozi”, me 46 (dyzet e gjashtë) fletë, ndër të cilat 

12(dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 

(dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega 

e Punëve të Brendshme Mirditë.  

5. Dosje Pune nr. 28, “Gramozi”, me 166 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë, ndër të 

cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

6. Dosje Personale nr. 1, “Tomorri”, me 90 (nëntëdhjetë) fletë, ndër të cilat 15 

(pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 9 (nëntë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  



7. Dosje Pune nr. 1/1, “Tomorri”, me 149 (njëqind e dyzet e nëntë) fletë, ndër të cilat 8 (tetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Mirditë.  

8. Dosje Pune nr. 1184/1, “Klubi”, me 32 (tridhjetë e dy) fletë, ndër të cilat 5 pesë fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Mirditë.  

9. Dosje Personale nr. 1184, “Klubi”, me 84 (tetëdhjetë e katër) fletë, ndër të cilat 13 

(trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 7 (shtatë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

10. Dosje Personale nr. 1734, “Tërmeti”, me 27 (njëzet e shtatë) fletë, ndër të cilat 8 (tetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 4 (katër) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Mirditë.  

11. Dosje Pune nr. 1734/1, “Tërmeti”, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 1 (një) 

fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Mirditë.  

12. Dosje Pune nr. 1734/2, “Tërmeti”, me 34 (tridhjetë e katër) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë 

është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe 1 (një) fletë është e klasifikuar 

me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Mirditë.  

13. Dosje personale nr. 168, “Drini”, me 23 (njëzet e tre) fletë, ndër të cilat 17 

(shtatëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja 

i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

14. Evidencë agjenturale operative e punëtorit operativ, Ekzemplar nr. 7, me 283 (dyqind 

e tetëdhjetë e tre) fletë, me nivel klasifikimi “Sekret”. Libri i përket Fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Fier.  

  

 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 4, datë 25.02.2022 

 

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

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 

“Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të 

Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 



05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit 

të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me vendimin nr. 4, datë 

25.02.2022 si më poshtë:   

 

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

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

1. Evidenca agjenturalo – operative e punëtorit operativ nr. 001, me 110 (njëqind e dhjetë) 

fletë, me nivel klasifikimi “Tepër Sekret”. Evidenca i përket fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

2. Dosje Personale nr. 1743, në ngarkim të N.K., me 33 (tridhjetë e tre) fletë, ndër të cilat 5 

(pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë ka nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat. 

3. Dosje Pune nr. 1743, në ngarkim të N.K., me 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 

2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 4 (katër) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat.  

4. Dosje Formulare nr. 2918, në ngarkim të Sh.K., me 2(dy) volume me 90 (nëntëdhjetë) fletë 

dhe 88 (tetëdhjetë e tetë) fletë, ndër të cilat 8 (tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.  

5. Dosje Personale nr. 4717, në ngarkim të N.P., me 38 (tridhjetë e tetë) fletë, ndër të cilat 8 

(tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Kavajë. 

6. Dosje Pune nr. 4717, në ngarkim të N.P., me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë, ndër të cilat 1 (një) 

fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 (tre) fletë kanë nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Kavajë.  

7. Dosje Përpunimi nr. 4895, në ngarkim të S.M., me 110 (njëqind e dhjetë) fletë, ndër të cilat 

10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 14 (katërmbëdhjetë) fletë 

kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Elbasan.  

8. Dosje Personale nr. 11, në ngarkim të P.Ll., me 136 (njëqind e tridhjetë e gjashtë) fletë, 

ndër të cilat 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 25 

(njëzet e pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Mirditë.  

9. Dosje Pune nr. 11, në ngarkim të P.Ll. me 3(tre) vëllime. Vëllimi i parë ka 409 (katërqind e 

nëntë) fletë, ndër të cilat 3 (tre) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Vëllimi i 

dytë ka 389 (treqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 5 (pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Vëllimi i 

tretë ka 110 (njëqind e dhjetë) fletë, ndër të cilat 5 (pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

10. Dosje Përpunimi nr. 1679, në ngarkim të B.B., me 2(dy) vëllime. Vëllimi i parë ka 204 

(dyqind e katër) fletë, ndër të cilat 7 (shtatë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 



dhe 105 (njëqind e pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”, ndërsa vëllimi i dytë ka 

96 (nëntëdhjetë e gjashtë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 45 (dyzet e pesë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit 

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

11. Dosje e Problemit të Centralizuar “Karavidhet” nr. 1141, me 141 (njëqind e dyzet e një) 

fletë, ndër të cilat 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 

i përket fondit Dega IV.  

12. Dosje Personale 13648, në ngarkim të B.B., me 64 (gjashtëdhjetë e katër) fletë, ndër të cilat 

4 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 23 (njëzet e tre) fletë kanë 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë.  

13. Dosje Pune 13648, në ngarkim të B.B., me 20 (njëzet) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë ka 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 

i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

14. Dosje Personale nr. 1911, në ngarkim të K.S., me 39 (tridhjetë e nëntë) fletë ndër të cilat 17 

(shtatëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 8 (tetë) fletë kanë 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

15. Dosje Pune nr. 1911, në ngarkim të K.S., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë ndër të cilat 2 

(dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër.  

16. Dosje Formulare nr. 8301, në ngarkim të G.T., me 26 (njëzet e gjashtë) fletë, ndër të cilat 

2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë kanë 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë.  

17. Dosje Formulare nr. 1986, në ngarkim të H.L., me 12 (dymbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 2 

(dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 (tre) fletë kanë nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

18. Dosje Përpunimi nr. 9, në ngarkim të Ç.M., me 130 (njëqind e tridhjetë) fletë, ndër të cilat 

17 (shtatëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 8 (tetë) fletë kanë 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Pukë.  

19.  Dosje Përpunimi nr. 1250, në ngarkim të R.G., me 333 (treqind e tridhjetë e tre) fletë, ndër 

të cilat 79 (shtatëdhjetë e nëntë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 100 

(njëqind) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve 

të Brendshme Tiranë.  

20. Dosje Formulare nr. 2229, në ngarkim të R.A., me me 123 (njëqind e njëzet e tre) fletë, 

ndër të cilat 9 (nëntë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 13 (trembëdhjetë) 

fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

  

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 



  

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 5, datë 25.02.2022 

 

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

ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), 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 II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 13.04.2018 

“Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e 

informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të 

Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me Urdhër nr. 13, datë 03. 

05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit 

të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar në AIDSSH”, ka bërë 

deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me vendimin nr. 5, datë 

25.02.2022 si më poshtë:   

 

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

  

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

  

1. Dosje e problemit të centralizuar nr. 1140, në ngarkim të S.H., me 72 (shtatëdhjetë e dy) 

fletë ndër të cilat 24 (njëzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV.  

2. Dosje formulare nr. 4358, në ngarkim të R.H.me 147 (njëqind e dyzet e shtatë) fletë ndër 

të cilat 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përket Fondit Operativ.  

3. Dosje formulare nr. 4830, në ngarkim të Xh.T., me 257 (dyqind e pesëdhjetë e 

shtatë) fletë ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

4. Dosje formulare nr. 2650, në ngarkim të F.T. me 355 treqind e pesëdhjetë e pesë) fletë 

ndër të cilat 38 (tridhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

5. Dosje formulare nr. 3774, në ngarkim të K.T., me 100 (njëqind) fletë ndër të cilat 2 (dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 42 (dyzet e dy) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

6. Fashikull për të dënuar nr. 3774, në ngarkim të K.T., me 8 (tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) 

fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

7. Dosje me implikime për I.A., me 4 (katër) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV (Fondi Rezervë). 



8. Dosje formulare nr. 2685, L.Ç., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është 

e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Berat.  

9. Dosje formulare nr. 6877, Xh.T., me 70 (shtatëdhjetë) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 6 (gjashtë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë.  

10. Dosje formulare nr. 9451, M.H.,126 (njëqind e njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 4 (katër) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e një) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 

Punëve të Brendshme Tiranë. 

11. Dosje formulare nr. 9655, Y.B., me 123 (njëqind e njëzet e tre) fletë ndër të cilat 3 (tre) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 32 (tridhjetë e dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

12. Dosje me implikime nr. 45 për P.M., me 2 (dy) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë është e klasifikuar me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV (Fondi Rezervë).  

13. Dosje formulare nr. 1815, H.H., me 57 (pesëdhjetë e shtatë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 17 (shtatëmbëdhjetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Dega e 

Punëve të Brendshme Kukës.  

14. Regjistër agjenture nr. 1, model K.I., me 48 (dyzet e tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë 

është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Regjistri i përketFondit Dega 

e Punëve të Brendshme Pukë.  

15. Dosje përpunimi nr. 11285, F.Ll., me 12 (dymbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë 

është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10 (dhjetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Punëve të 

Brendshme Tiranë.  

16. Fashikull për të dënuar, F.Ll., me 27 (njëzet e shtatë) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë është e klasifikuar 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë.  

17. Dosje formulare nr. 1446, F.G., me 28 (njëzet e tetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 13 (trembëdhjetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Dega e Punëve të 

Brendshme Pukë.  

18. Dosje përpunimi nr. 2654, H.M., me 224 (dyqind e njëzet e katër) fletë ndër të cilat 3 (tre) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 32 (tridhjetë e dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Dega e 

Punëve të Brendshme Fier.   

19. Dosje nr. 193, “Telegram mbi vdekjen e E.Ç. në Romë”, me 2 (dy) fletë ndër të cilat 1 

(një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përketFondit 

Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  



20. Dosje nr. 236, “Informacion i DSU për specialistët e huaj që punojnë në Mjekës”, me 11 

(njëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

21. Dosje nr. 237, “Informacion i Drejtorisë së Parë për problemet teknologjike të kompleksit 

kimik të Mjekësit”, me 10 (dhjetë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

22. Dosje nr. 173, “Informacion i Drejtorisë së Parë për problemet lidhur me ndërtim 

montimin në kompleksin kimik të Mjekësit”, me 25 (njëzet e pesë) fletë ndër të cilat 8 

(tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit 

Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

23. Dosje nr. 48, “Për disa probleme shqetësuese në uzinën e Mjekësit”, me 23 (njëzet e tre) 

fletë ndër të cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

24. Dosje nr. 142, “Informacione dërguar ministrit M.M.P. mbi disa probleme në ndërtimin e 

komleksit në Mjekës dhe punimet fortifikuese mbrojtëse”, me 22 (njëzet e dy) fletë ndër të 

cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

25. Dosje nr. 56, “Informacione të Drejtorisë së Parë mbi veprimtarinë armiqësore të 

specialistëve suedezë në komlekset në Mjekës”, me 7 (shtatë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë 

e Sigurimit të Shtetit.  

26. Dosje nr. 253, “Informacione të Drejtorisë së Parë mbi disa probleme shqetësuese në 

uzinën e Mjeksit”, me 7 (shtatë) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

27. Dosje nr. 183, “Për shkelje të rregullave të Sigurimit teknik dhe Uzinën kimike të 

Mjekësit”, me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

28. Dosje nr. 171, “Për disa probleme në Uzinën kimike të Mjekësit”, me 7 (pesë) fletë ndër 

të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

29. Dosje nr. 190, “Informacion i DSU për disa probleme shqetësuese në Uzinën kimike të 

Mjekësit”, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të 

Shtetit.  

30. Dosje nr. 248, “Për disa shqetësime në Uzinën kimike të Mjekësit”, me 5 (pesë) fletë ndër 

të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

31. Dosje nr. 399, “Për shkelje të rregullave të procesit teknologjik në Uzinën kimike të 

Mjekësit”, me 3 (tre) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

32. Dosje nr. 274, “Informacion i Prokurorisë së Përgjithshme në drejtim të B.B.” me 8 (tetë) 

fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 

i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

33. Dosje nr. 125, “Informacion mbi N.K., dhe persona të tjerë që janë në përpunim aktiv” me 

11 (njëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  



34. Dosje nr. 470, “Informacion mbi dhënien e shtetësisë shqiptare H.H. dhe disa personave 

të tjerë.” me 25 (njëzet e pesë) fletë ndër të cilat 13 (trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përketFondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të 

Shtetit.  
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