
        

 

VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 

DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendimi nr. 495, datë 03.11.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Shtetit, 

V E N D O S I: 

 

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

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

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të 4 kandidateve për anëtarë të 

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

pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës sipas listës se: 

 

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

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

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

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

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

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

i ndryshuar. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

 

 

 



        

Vendimi nr. 496, datë 03.11.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Shtetit, 

V E N D O S I: 

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

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

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të 2 kandidateve për anëtarë të 

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

pedagogëve të fakulteteve të drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës sipas listës se: 

 

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

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

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

Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 499, datë 10.11.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Shtetit, 

V E N D O S I: 

 

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

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

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për anëtar të 

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

të fakulteteve të drejtësisë dhe Shkolla e Magjistraturës sipas listës: 

 

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



        

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

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

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 506, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

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

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

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

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

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

1991,  

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

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

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar dhe në zbatim të ligjit 

12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 

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

Ministrinë e Brendshme”.  

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

4.  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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



        

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

VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE APO TË 

FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

 

Vendimi nr. 508 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

Shtetit,  

V E N D O S I: 

 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

Xh. L. 

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

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

subjektin Xh. L. 

 

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

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

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

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 509 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

Shtetit,  

 

 

 

 



        

V E N D O S I: 

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

29.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

2323, e përbërë në total nga 1 (një) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin A. B. 

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

Autoritetit, për subjektin A. B. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 510 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish 

- Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

M. L. 

 

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

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

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

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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



        

Vendimi nr. 511 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

Shtetit,  

                                                          V E N D O S I: 

 

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

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

të Shtetit si më poshtë:  

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

numër rendor 1369 datë 20.06.1972, Kategoria Informator, Pseudonimi 

‘’Teodoliti’’fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. T. 

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

numër rendor 12367 datë 09.06.1982, Kategoria Informator, Drejtimi ekonomi, 

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

c) Fondi Dega IV, Rregjistri i Agjentures, konkretisht rreshti me numër rendor 22573 datë 

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

në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. T.  

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

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

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

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 512 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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



        

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

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

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

e gjashtëmbëdhjetë) faqe të digjitalizuara, dhe të anonimizuara të hedhura në format 

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

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

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

në arkivat e Autoritetit  për subjektin P. K. 

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

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin P. K. 

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

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

në arkivat e Autoritetit  për subjektin P. K. 

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

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

Autoritetit, për subjektin P. K. 

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

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

për subjektin P. K. 

 

2. T´i jepet shtetases L. K., dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, 

në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 513 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

Autoritetit, për subjektin L. S. 

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



        

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

për subjektin L. S. 

 

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

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

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

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 514 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

e Autoritetit, për S. A. 

 

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

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 



        

Vendimi nr. 515 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

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

21.06.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

shtetasi H. K., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 516, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

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

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

Autoritetit për subjektin Z. H. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 



        

Vendimi nr. 517, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

 

V E N D O S I: 

 

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

13.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. M., ka dokumente 

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

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

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

R.M. 

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

trajtë CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 518, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 



        

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

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

subjektin M. D. 

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 519, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

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

të Shtetit si më poshtë:  

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

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

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

subjektin B. H. D. 

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

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

B. H. D. 

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

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

për subjektin B. H. D. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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



        

Vendimi nr. 520, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

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

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

 

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

trajtë CD.  

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 521 , datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

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

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

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

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

arkivat e Autoritetit, për subjektin L. F. 

 

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

trajtë CD.   

 



        

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 522, datë 12.11.2021 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

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

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

e Autoritetit, për subjektin N. P. 

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

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

Autoritetit për subjektin N. P. 

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

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

 

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

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



        

Vendimi nr. 524, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

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

23.09.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

shtetasja D. P. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar, apo të ketë dokumente për të në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 525, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

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

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

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 



        

Vendimi nr. 526, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

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

21.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin R. Q. M. nuk 

ekzistojnë të dhëna që ai të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

Vendimi nr. 527, datë 12.11.2021 (i shkurtuar) 

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

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

30.09.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 

që shtetasi H. K., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 



        

VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 

STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I: 

  

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

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

58 faqe;  

b) Dokumente nga Dosje formularë Nr.3415, P. M., me 815 faqe;  

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

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

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  



        

 

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

 

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

115 faqe; 

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

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

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

276 faqe; 

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

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

faqe; 

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

h)  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

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

E.K.)  dokumentet si më poshtë:  

 

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

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

revista mbi veprimtarinë e tij, me 131 faqe;  

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

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

gjatë regjimit të Z., me 139 faqe  

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

qendër ne Madrid, me 545 faqe. 

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



        

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

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

 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

 

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

 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  



        

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

 

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

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

N. e të tjerë, me 202 faqe; 

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

A. P., etj, me 205 faqe; 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

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

 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

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

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

486 flete; 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

 

 

 

 

 



        

BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

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

5.11.2021 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.11.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

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

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

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

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

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

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

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

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

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

përket fondit ish Dega IV.  

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

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

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

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

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

ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  



        

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Punëve të Brendshme Tiranë. 

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

(njëmijë e njëqind e pesëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

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

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

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

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

Brendshme Tiranë.  

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

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

Punëve të Brendshme Tiranë.  

20. Dosje O.R.V. “Instituti i studimeve dhe projektimeve të veprave kulluese e të 

ujitjes”, me 3 fashikuj, në total me 42 (dyzet e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

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



        

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

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

fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

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

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

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.   

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

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

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket fondit ish Dega IV.  

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

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

ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

të Brendshme Tiranë.  

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

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

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

Drejtoria e II-të.  



        

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

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

Dosja i përket fondit ish Operativ.  

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

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

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

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

5.11.2021 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.11.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

 

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

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

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

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

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

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

Ushtria.  

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

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

së veçantë”. Dosja i përket fondit ish Ushtria.  



        

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

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

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

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

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

heqjen nga rrjeti informativ të bashkëpunëtorit “skifteri” dhe veçimi i dosjes për 

asgjesim, me 1 (një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret A. Res.Personal”. 

Dokumenti i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

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

5.11.2021 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

5.11.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

 

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

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

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

S.P., me 122 (njëqind e njëzet e dy) fletë dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Fier.  

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

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

Brendshme Korçë.  

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

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

Brendshme Kukës.  



        

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

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

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

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

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

IV.  

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

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

Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

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

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

i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Pogradec.  

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

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

Huajt”.  

10. Dosje formulare nr. 237, në ngarkim të N. S., me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë. Niveli 

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

11. Dosje formulare nr. 7984, në ngarkim të O. K., me 54 (pesëdhjetë e katër) fletë. 

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

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

12. Dosje përpunimi nr. 6097 dhe fashikull për të dënuar në ngarkim të E. L., me 126 

(njëqind e njëzetë e gjashtë)  + 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

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

13. Fashikull nr. 10000 në ngarkim të R. G., me 21 (njëzet e një) fletë. Niveli i 

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

14. Fashikull nr. 12120 në ngarkim të R. G., me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket ish fondit Kosova.  

15. Fashikull nr. 5335 në ngarkim të R. G., me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit të 

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

16. Fashikull nr. 4156 në ngarkim të R. G., me 8 (tetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket ish fondit Kosova.  

 

II. Deklasifikim pjesësisht i informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror” që gjendet 

në dokumentin si më poshtë: 

 

1. Regjistër agjenture Model 2, nr. 2 datë 10.01.1987 me 198 (njëqind e nëntëdhjetë 

e tetë) fletë, fillon me numër rendor 2 dhe mbaron me numër rendor 3631, nga të cilat 

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

përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Pogradec.  



        

2. Regjistër agjenture Model 10, nr.9 dt 10.01.1987 me 198 (njëqind e nëntëdhjetë e 

tetë) fletë nga të cilat 18 fletë janë me të dhëna. Niveli i klasifikimit të regjistrit është 

“Sekret”.  Regjistri  i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Pogradec.  

3. Regjistër agjenture nr. 31, Model 2, me 196 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) fletë, 

fillon me numër rendor 22 dhe mbaron me numër rendor 6266. nga të cilat 46 fletë 

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

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 19, datë 

5.11.2021 

  

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

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

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

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

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

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

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

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendim nr. 19, datë 

5.11.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

 

1. Dosje O.R.V. “Miniera dhe Kromi” nr. 624, me 2 volume, në total me 132 (njëqind 

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

ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  

2. Dosje O.R.V. “Pusi” nr. 624, me 2 volume, në total me 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) 

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

Punëve të Brendshme Dibër.  

3. Dosje O.R.V. “Fabrika e pasurimit të kromit” nr. 633, me 2 volume, në total me 68 

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

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër. 

4. Dosje O.R.V. “Ndërmarrja Gjeologjike Bulqizë” nr. 7, me 2 volume, në total me 

102 (njëqind e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Dibër.  



        

5. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 262, “Relacione dërguar Udhëheqjes Partisë mbi 

arrestimin e grupit armiqësor të Gurrës Krujë, mbi aktivitetin armiqësor të disa të rinjve 

në Tiranë”, me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja 

daton në vitin 1970.  

6. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 290, “Kërkesa, informacion, letra nga kampe e 

burgje”, me 97 (nëntëdhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. 

Dosja daton në vitin 1983.  

7. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 402, “Korespondencë mes Degës VIII dhe Degëve të 

Punëve të Brendshme për internim dëbimet”, me 112 (njëqind e dymbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1985.  

8. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 357, “Propozime për internim dëbime e zgjidhje 

kërkesash të bëra nga D.P.B. Gjirokastër, Burrel, Peshkopi, Sarandë etj”, me 163 

(njëqind e gjashtëdhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja 

daton në vitin 1984.  

9. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 390, “Informacion për disa probleme shqetësuese në 

uzinën e Kombinatit Metalurgjik Elbasan”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

10. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 391, “Shkresë përcjellëse e dokumentacionit teknik 

të uzinës nr.12 të Kombinatit Metalurgjik Elbasan”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

11. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 392, “Për disa probleme në furrnaltën nr. 2 të 

Kombinatit Metalurgjik Elbasan”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

12. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 394, “Për disa probleme në linjën eksperimentale të 

uzinës së metaleve në Kombinatit Metalurgjik Elbasan”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i 

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

13. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 395, “Për disa probleme shqetësuese në Kombinatin 

Metalurgjik “Çeliku i Partisë” Elbasan”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.   

14. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 396, “Për djegien e Fabrikës së Miellit Elbasan”, me 

5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1990.  

15. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 468, “Për shkeljen e rregullave të mbrojtjes kundër 

zjarrit në Kombinatin Metalurgjik “Çeliku i Partisë” Elbasan””, me 3 (tre) fletë. Niveli 

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

16. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 467, “Mbi disa probleme për kuptimin e mekanizmit 

të ri ekonomik në Kombinatin Metalurgjik “Çeliku i Partisë” Elbasan””, me 4 (tre) fletë. 

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

17. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 228, “Për disa shqetësime në Kombinatin Metalurgjik 

“Çeliku i Partisë” Elbasan””, me 41 (dyzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1988.  



        

18. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 153, “Informacion dërguar Udhëheqjes së Partisë mbi 

disa probleme e shqetësime në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan”, me 4 (katër) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1982.   

19. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 216, “Informacione të Drejtorisë I-rë, për disa 

probleme në uzinën nr. 12 dhe pasojat negative që ka sjellë në Kombinatin Metalurgjik 

në Elbasan”, me 6 (gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja 

daton në vitin 1986.   

20. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 125, “Për disa persona të arratisur në Jugosllavi gjatë 

muajit mars-prill 1988”, me 7 (shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është 

“Sekret”. Dosja daton në vitin 1988.   

21. Fondi 4, Drejtoria e I, Dosje nr. 92, “Dosje me historikun, plane masash, të dhëna 

agjenturore të tjera për një fis në rrethin Peshkopi”, me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitin 1962.  

22. Dosje formulare nr. 2222, në ngarkim të T. V., me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli 

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

Brendshme Berat.  

23. Dosje personale dhe pune nr. 2149, në ngarkim të I. I., në total me 90 (nëntëdhjetë) 

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

e Punëve të Brendshme Lushnje.  

24. Dosje personale dhe pune nr. 3881, në ngarkim të Sh. D., në total me 58 (pesëdhjetë 

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

ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

25. Dosje personale dhe pune nr. 4308, në ngarkim të R. G., në total me 343 (treqind e 

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

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

26. Dosje personale dhe pune nr. 1750/1, me 3 volume, në ngarkim të R. Ç., në total me 

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

Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

27. Kartelë model 2, nr. 2868, me 1 (një) fletë, në ngarkim të H. V.. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Sekret A.R.P.”. Kartela i përket fondit ish Dega IV.  

28. Dosje personale dhe pune nr. 23, me 3 volume, në ngarkim të H. S., në total me 398 

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

Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

29.  Dosje personale dhe pune nr. 3854, në ngarkim të S. G., në total me 134 (njëqind e 

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

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lushnje. 

30. Dosje formulare nr. 2025, në ngarkim të H. H., me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë. 

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

Punëve të Brendshme Lushnje. 



        

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 20, datë 

11.11.2021 

  

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

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

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

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

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

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

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

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendim nr. 20, datë 

11.11.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikim i plotë i dosjeve: 

1. Drejtoria e I-rë, dosje nr. 99, “Procesverbal mbi dorëzimin e dosjeve hetimore e 

gjyqësore të grupit armiqësor të sabotatorëve, A. K. me bashkëpunëtorët e tij”, 6 

(gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret i Rëndësisë së Veçantë”. 

Dosja daton në vitet 1977.  

2. Dosje formulare nr. 1962, në ngarkim të A. K., me 109 (njëqind e nëtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1975-1977. Dosja i 

përket fondit ish Dega IV.  

3. Fondi 4, Dosje nr. 191 “Dorëshkrime të A. K., me 227 (dyqind e njëzet e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1975-1977.  

4. Fondi 4, Dosje nr. 192 “Dorëshkrime të A. K.”, me 295 (dyqind e nëntëdhjetë e pesë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1975-

1977.  

5. Dosje me 4 fashikuj, në total me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitet 1984. Dosja i përket fondit ish Dega 

IV.  

6. Fondi 4, Drejtoria I-rë, dosje nr. 473 “Mbi disa mbishpenzime gjatë punës për 

montimin e fabrikës së pllakave në Elbasan”, me 3 (tre) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitet 1990.  

7. Dosje përpunimi nr. 1714, në ngarkim të Gj. M., me 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1974-

1983. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Lezhë.  



        

8. Dosje agjenturore “Sorra” nr. 1196, në ngarkim të S. B., me 48 (dyzet e tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Dosja daton në vitet 1987-1988. Dosja i 

përket fondit ish Dega IV.  

9. Dosje përpunimi nr. 3201, në ngarkim të S. B., me 209 (dyqind e nëntë) fletë. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1974-1990. Dosja i 

përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Berat.  

10. Dosje formulare nr. 2 dhe nr. 2/1, në ngarkim të S. S., me 2 volume, në total me 624 

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

Dosja daton në vitet 1946-1990. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Vlorë.  

11. Fashikull nr. 574, në ngarkim të R. P., me 5 (pesë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes 

është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1959-1990. Dosja i përket fondit ish të 

Arratisur.  

12. Dosje kërkimi dhe dosje fomulare nr. 574, në ngarkim të Gj. N., me 36 (tridhjetë e 

gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 

1951-1968. Dosja i përket fondit ish të Arratisur.  

13. Dosje agjenturore nr. 161 “Rrufeja”, me 193 (njëqind e nëntëdhjetë e tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja daton në vitet 1951-1973. 

Dosja i përket fondit ish Operativ. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 


