
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 

ATYRE PUBLIKE 

 

Vendimi nr. 461, datë 19.10.2021 (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”, neni 1 i 

ligjit nr. 30/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 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”, neni 67 i ligjit 44/2015, “Kodi i 

Procedurave Administrative”, 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. Pezullimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së paraqitur nga Komisioni i Jashtëm i 

Vlerësimit, me shkresën  nr. 110/83 datë 14.10.2021, drejtuar Autoritetit për Informimin 

mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit (Autoriteti), me të cilën ka kërkuar pezullimin e 

procedurës të vlerësimit kalimtar për subjektin e vlerësimit Z. V. Z. I., deri në një njoftim 

nga pala kërkuese.  

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 467, datë 19.10.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë institucionin e Bashkisë Mat, për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 

4264 prot datë 28.09.2021, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të shtetasit, 

se për Znj. B.A.Xh. nga verifikimet e kryera deri tani: 



 

 

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

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

Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   

 

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

 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 468, datë 19.10.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Pranimin e pjesshëm të kërkesës/ankesës së paraqitur me shkresën nr. 1550 prot. datë 

07.10.2021 (tonën) nga Z. S. B., me objekt Korigjimin e të dhënave si të pasakta në 

dokumentacionin, Regjistri i Agjenturës Fondi ish Dega e Punëve të Brendshme Mat dhe 

Kartela model 2 (pasqyruar në Vendimin nr. 394 datë 09.09.2021 të Autoritetit) duke 

vendosur: 

a. mospranimin e kërkesës për korrigjimin e të dhënave në dokumente.  

b. pranimin e kërkesës për vënien në dispozicion të kopjeve të cdo dokumenti ku nga 

verifikimet e kryera ka rezultuar emri i shtetasit S.B..     

 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet z. S.B. dhe institucionit të Bashkisë Mat. 

 

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 pas njoftimit. 

 



Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 480, datë 19.10.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Selenicë për informacionin që kërkohet me shkresën 

nr. 648/1 prot datë 22.07.2021, “Kërkesë për informacion”, se: 

 

nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi, Z. L.O.M., 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,  

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

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

c. Figuron në 1 (një) dosje hetimore gjyqësore (penale) të arshivuar në Arkivin e Sistemit të 

Ministrisë së Punëve të Brendshme, të administruara nga Autoriteti, në cilësinë e 

dëshmitarit të çështjes të sipërcituar në rrethin e Tiranës, në vitin 1981, në ngarkim të një 

shtetasi, i cili është akuzuar dhe dënuar për Agjitacion e propagandë kundër shtetit. Vepra 

penale e parashikuar nga neni 55/1 i Kodit Penal, në Kreun, “Krime kundër shtetit”,  bën 

pjesë në kategorinë e veprave penale të përkufizuara në ligjin nr. 7514, datë 30.9.1991, 

“Për pafajësinë, amnistinë dhe rehabilitimin e ish të dënuarve dhe të përndjekurve 

politikë”, të ndryshuar dhe hyjnë në fushën e veprimit të ligjit 45/2015, “Për të Drejtën e 

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

Shqipërisë”. 

 

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

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

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

e njohjes së dokumenteve.   

 

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

 



4. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 483, datë 29.10.2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

Enteve Publike”, 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. 5705/4 prot. datë 20.10.2021, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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

Politikave dhe Zhvillimit të Mjedisit në Ministrinë e Kulturës se: 

 

a. Znj. A.D., 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, Prof. As. 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. 452 , datë 05.10.2021 (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 B. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1179 prot., datë 05.08.2021, 

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

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

Sigurimit të Shtetit.   

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

Vendimi nr. 453 , datë 05.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin G. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1294 prot, datë 2.9.2021, që 

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

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

dhe të ketë qenë bashkëpunëtor. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 



Vendimi nr. 454 , datë 05.10.2021 (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 H. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 595 prot, datë 21.04.2021, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

a) Nga fondi ish Dega IV, regjistër agjenture nr. 1, rreshti me nr. rendor 6203, ku në rubrikën 

vërejtje shkruhet: “arshivuar 8.VII. 59”, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 

H. R. 

b) Fondi Dega IV, Kartelë Model 2, me numër rendor 6203, Kategoria Informator, 

Pseudonimi ‘’Lumi i Matit’’, mbi të cilën është shkruar “Agjësuar” fotokopje e fletës, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. R. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. R. dokumentacioni dublikatë 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 455 , datë 05.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin L. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1275 prot, datë 31.08.2021, 

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



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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 457 , datë 05.10.2021 (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 N. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 917 prot, datë 23.06.2021, 

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 nr. 74 , Viti 1953 e përbërë në total nga 4  (katër) faqe të skanuara, të anonimizuara 

dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. P. 

 

2. T´i jepet shtetasit N. P. 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. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 459 , datë 05.10.2021 (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 shtetasen T. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 472 prot, datë 24.03.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Z. B. (Ll/M) ka dokumente në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1068, e përbërë në total nga 498 (katërqind e nëntëdhjetë e 

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

subjektin Z. B. (Ll/M). 

 

2. T´i jepet shtetases T. 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 470 , datë 22.10.2021 (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 Dokumente te ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetases N. N. (N.), identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 

2. Ky vendim është i ankueshëm, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 



Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 476 , datë 22.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1303 prot., datë 07.09.2021, 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë qenë bashkëpunëtorë i ish-Sigurimit të Shtetit apo të 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

Vendimi nr. 477 , datë 22.10.2021 (i shkurtuar)  

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 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 S. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 392 prot., datë 09.03.2021, 

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 IV, fotokopje e fletës së regjistrit të agjenturës, konkretisht rreshti me nr. 

rendor 1264, e përbërë në total me 1 (një) fletë, që ekzistojnë në arkiva te Autoritetit, për 

subjektin S. N. Sh. 

b) Fondi ish Dega IV, fotokopje e Kartelës Model 2 me nr. rendor 1316, Kategoria 

“Informator”, Pseudonimi “Patoku”, e përbërë në total me 1 (një) fletë në trajtë fotokopje, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. N. Sh. 

 



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

trajtë fotokopje. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 478 , datë 29.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin S. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1402 prot., datë 21.09.2021, 

që 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. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 479 , datë 29.10.2021 (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 kërkuesin F. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 973 prot. datë 10.09.2020, 

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

të Shtetit për shtetasin F. N. me të dhënat e mëposhtme: 

a) Fondi Dega IV, Kartelë Model 2, Kategoria Informator, Pseudonimi ‘’ Gafalino’’ data e 

rekrutimit 07.01.1952, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. N..Tek kartela 

Model 2 është dhe shënimi me shkrim dore asgjesuar pa vlerë, ska dhënë pa perspektivë, 

nuk do të japi. 

b) Dega e Punëve të Brendshme Berat, Rregjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër 

rendor 2483 datë 07.01.1952, Kategoria Informator, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin F. N. 

c) Dega e Punëve të Brendshme Berat, Kartelë Model 2, me numër rendor 2483 Kategoria 

Informator, Pseudonimi ‘’ Gafalino’’ data e rekrutimit 07.01.1952, data e arshivimit 

30.01.1954, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. N. 

 

2. Duke vlerësuar shënimet e bëra në Kartelën Model 2, të sipërcituar dhe mbështetur në 

Nenin 3, pika 4 të ligjit 45/2015, i ndryshuar, ku jepet cilësimi juridik i bashkëpunëtorit, 

nuk vërtetohet fakti që kërkuesi z. F. N. të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të 

Shtetit.  

 

3. Të njihet dhe t´i jepet shtetasit F. N. dokumentacioni dublikatë që përmban dokumenti i 

sipërcituar ne 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. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 480 , datë 22.10.2021 (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 E. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 922 prot., datë 26.07.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasja R. G. 



të ketë qenë ndonjëherë e survejuar, bashkëpunëtore,  e favorizuar, apo të ketë dokumente 

për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 481 , datë 29.10.2021 (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 ndryshojë dhe plotësojë vendimin nr. 761 dt. 02.12.2019. 

2. Të informojë shtetasin K. M., për sa kërkohet në shkresën 1082 prot., datë 01.08.2019, ku 

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

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje përpunimi nr. 167 “Emigranti”, 248 faqe, 

b) Dega IV, problem i centralizuar “Emigranti”, nr. 743, vol. 1, 482 faqe, 

c) Dega IV, problem i centralizuar “Emigranti”, nr. 743, vol. 2, 442 faqe. 

 

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

trajtë CD i përbërë nga 638 (gjashtëqind e tridhjetë e tetë) faqe që kanë të bëjnë me të 

ndjerin E. M.  

 

4. Ky vendim është i ankueshëm 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. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 



Vendimi nr. 482, datë 22.10.2021 (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. Rrëzimin e kërkesës nr. 939/3 prot., datë 05.04.2020. 

 

2. Lënien në fuqi të vendimit nr. 560 datë 04.09.2021 të Autoritetit për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

Vendimi nr. 484 , datë 19.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 1374 prot., datë 16.09.2021, 

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

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

Sigurimit të Shtetit si dhe që nuk ka qenë bashkëpunëtor dhe që nuk ka qenë i favorizuar.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 



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

 

 

Vendimi nr. 485 , datë 29.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin S. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1404 prot., datë 21.09.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M. 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. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 486 , datë 29.10.2021 (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 H. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1509 prot., datë 30.09.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M. 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. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 487 , datë 29.10.2021 (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 V. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 1477 prot., datë 

27.09.2021, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

shtetasi 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. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 488, datë 29.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin F. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1474 prot., datë 27.09.2021, 

se nga verifikimet e kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi F. M. 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. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendimi nr. 489, datë 29.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 1336 prot., datë 

09.09.2021, 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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 490 , datë 29.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen R. B. për sa kërkohet në shkresën nr. 1235 prot., datë 17.08.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasja S. 

Sh., 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. Asc. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



Vendimi nr. 491 , datë 29.10.2021 (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 H. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 1325 prot., datë 09.09.2021, 

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, Prof. As. Dr. Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 492 , datë 05.10.2021 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                   V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen Ç. R. (B.) për sa kërkohet në shkresën nr. 517 prot., datë 

06.04.2021, se nuk legjitimohet sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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



 

Vendimi nr. 493, datë 22.10.2021 (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 F. V., për sa kërkohet në shkresën nr. 1292 prot, datë 02.09.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri E. V. 

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

 

Vendimi nr. 451, datë 05. 10. 2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

 

V E N D O S I:  

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

a) Dokumente nga Fondi 6, viti 1945, dosje nr. 3, fashikull me materiale për Fan Nolin, me 

nr. faqesh të digjitalizuara 80; 

b) Dokumente nga Dosja objekti “Vatra”, vëll.I, deklasifikuar me vendim nr.12, 

dt.17.06.2019, me nr.total fletësh 296; 

c) Dokumente nga Dosje objekti “Vatra”, vëll.II, deklasifikuar me vendim nr.12, 

dt.17.06.2019, me nr.total fletësh 582; 

d) Dokumente nga Dosje objekti “Vatra”, vëll.III, deklasifikuar me vendim nr.12, 

dt.17.06.2019, me nr.total fletësh 178;  

 

2.Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

Vendimi nr. 462, datë 19. 10. 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 Ll. Xh., dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga dosje hetimore- gjyqësore, nr. 2205, në ngarkim të shtetasve: F. K., F. 

S., S. R., T. Xh., Th. R., dhe V. L., me 1717 faqe; 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

Vendimi nr. 463, datë 19. 10. 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 E.V., dokumentet si më poshtë:  

 

a. Dokumente për A. H., nga dosje agjenturale nr.1334 me pseudonim “Shtriga” me 80 

faqe;  

b. Dokumente nga dosje përpunimi në ngarkim të A. R. H. (K.); Deklasifikuar me vendim 

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

c. Dokumente nga Dosje Hetimore – Gjyqësore, me nr. 11554  në ngarkim të A.R.H., me 

163 faqe; 

d. Dokumente nga dosje nr.1080/A, hetimore-gjyqësore, në ngarkim të pandehurve A.Sh., 

K. B., Z. M., P. Z., M. G., E. S., M. S., V. M., A. R., J. V., me 272 faqe dhe me 278 

faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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



 

Vendim nr. 464, datë 19. 10. 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.D., dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga Dosje nr. 29 - Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit 

të Shtetit, viti 1948, me 29 faqe; 

b) Dokumente nga Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, 

me nr. total faqesh 41;    

c) Dokumente nga Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1977, 

me nr. total faqesh 10;    

d) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëll. II, me 254 faqe; 

e) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëll. III, me 216 faqe; 

f) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëll. IV, me 278 faqe; 

g) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi V, me 278 faqe; 

h) Historia e Armës së Sigurimit të Shtetit, Vëllimi VI, me 392 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 

Vendimi nr.465, datë 19. 10. 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.P., dokumentet si më poshtë: 

a) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqesore nr. 9273, Xh. F., me 64 faqe; 

b) Dokumente nga Dosje gjyqesore nr. 1365, N. B., Xh. F., e 23 të tjerë  me 453 faqe; 

c) Dosje Hetimore-Gjyqesore nr.10648, F. M. L., me 86 faqe;  

d) Dokumente nga dosja 1. 1568 - MF., F. A., L. R., F. L., me 620 faqe;  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

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

 

Vendimi nr.494 datë 29. 10 .2021 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

   

V E N D O S I:  

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

a) Dokumente nga dosja hetimore gjyqësorë me nr. 4802, për At J. P., me 29 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

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

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

 

Vendimi nr. 469, datë 22.10. 2021 

 

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

të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” , të ndryshuar, dhe në Rregulloren “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit të 

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

Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit të Republikës së Shqipërisë në mbledhjen e 

datës 22.10.2021,  

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e Aneks 3, së bashku me Tabelën e buxhetit të rishikuar, si pjesë e pandarë e 

Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Komisionit Ndërkombëtar  për Personat e 

Zhdukur dhe Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish-Sigurimit te Shtetit, mbi 

rregullimet praktike në lidhje me koordinimin në zbatimin e Projektit "Rritja e 

ndergjegjesimit te publikut për drejtësinë tranzitore dhe pajtuese: adresimi i çështjes së 

personave të zhdukur gjatë periudhes komuniste", i ndryshuar; 

 

2. Dërgimin e këtij Aneksi 3 së bashku me Tabelën e buxhetit të rishikuar, si pjesë e pandaë 

e Marrëveshjes se Bashkepunimit për vazhdimin e procedurave pranë Komisionit 

Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur (ICMP). 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

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

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me Vendim nr. 15, datë 7.10.2021 

  

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

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

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

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

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

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

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

deklasifikimin e plotë të dosjeve të klasifikuara “sekret shtetëror”, me Vendimin nr. 15, datë 

7.10.2021, si më poshtë:   

  

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

 

I. Deklasifikimi i plotë i dosjeve: 

 

1. Dosje nr. 119, “Fashikull me materiale të arratisurit R.N. nga rrethi i Peshkopisë”, me 30 

(tridhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1957.  

2. Dosje nr. 103, “Fashikull i kërkimit për bandën e kryesuar nga H. G. nga Lazarati i 

Gjirokastrës dhe përbërë nga diversantët B. G., A. D., B. K., A. K. nga Qarku i 

Gjiroskastrës”, me 100 (njëqind) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1955.  

3. Dosje nr. 102, “Fashikull i përgjithshëm informatash për bandën e S. P., N. B., B. Ç., B. 

K. dhe R. P. nga Gjirokastra”, me 60 (gjashtëdhjetë)fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1955.  

4. Dosje nr. 113, “Udhëzim i Ministrit mbi mënyrën dhë mbajtjen e evidencave dhe 

rregulloren në sektorin e Bandave”, me 2 (dy)fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1957.  

5. Dosje nr. 116, “Dosje operative me të dhëna informative mbi qëndrën e zbulimit grek në 

Kostur si dhe veprimtaria kundër vendit tonë”, me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 

1957.  

6. Dosje nr. 121, “Fashikull i përgjithshëm i bandës së diversantit S. H. e V. H. nga rrethi i 

Sarandës”, me 49 (dyzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1957.  



7. Dosje nr. 115, “Detyra dhe të drejta të punëtorëve operativë të grupit të kërkimit pranë 

Degave të Punëve të Brendshme”, me 49 (dyzet e nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit është 

“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1957.  

8. Dosje nr. 120, “Fashikul i të arratisurit S. Sh. nga Dukagjini i rrethit Shkodër”, me 7(shtatë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-

rë. Bandat. Viti 1957.  

9. Dosje nr. 122, “Raport vjetor mbi veprimtarinë e bandave të armatosura dhe veprimet tona 

kundër tyre dhe relacion mbi asgjesimin, kapjen dhe dorëzimin e dy diversantëve”, me 10 

(dhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1958.  

10. Dosje nr. 126, “Fashikull me dokumente operative në drejtim të M. K., një nga krerët e 

emigracionit reaksionarë jashtë shtetit që vepron aktivisht”, me 9 (nëtë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 

1958.  

11. Dosje nr. 128, “Relacion mbi veprimtarinë e diversantëve dërguar nga zbulimi grek kundër 

vendit tonë”, me 4 (katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1958.  

12. Dosje nr. 129, “Relacion mbi diversantin jugosllav B. H. dërguar nga zbulimi jugosllav”, 

me 2 (dy) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e 

I-rë. Bandat. Viti 1959.  

13. Dosje nr. 134, “Lista e të arratisurve nga zbulimet e huaja kundër vendit tonë dhe statistikat 

e bandave, diversantëve prej vitit 1959”, me 26 (njëzet e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1959.  

14. Dosje nr. 135, “Fashikulli i kërkimit të bandës së A. N., dokumente të periudhës së luftës 

si eksponent i Ballit Kombëtar”, me 56 (pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1959.  

15. Dosje nr. 63, “Fashikull i përgjithshëm informatash i diversantit Z. K. nga Peshkopia”, me 

9 (nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1952.  

16. Dosje me “Fashikull i përgjithshëm informatash i diversantit Z. K. nga Peshkopia”, me 9 

(nëntë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit nr. 4. 

Drejtoria e I-rë. Bandat. Viti 1952.  

17. Regjistër agjenture nr. 1, model K.I., me 102 (njëqind e dy) fletë. Fillon me numrin 

rendor 1 dhe mbaron me numrin rendor 3957. Në total janë 101 (njëqind e një) fletë të 

plotësuara. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Propozojmë deklasifikim të plotë të regjitrit 

nga numri rendor 1 deri në numrin rendor 3957, që përkon me 101 (njëqind e një) fletë. 

Regjistri i përket Fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. 

18. Dosje formulare nr. 4483, në ngarkim të Z. F., me 93 (nëntëdhjetë e tre) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Shkodër.  



19. Fashikull personal për të dënuar nr.449, në ngarkim të R.A., me 11 (njëmbëdhjetë) fletë. 

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

të Brendshme Tiranë. 

20. Fashikull me materiale të përpunimit të grupit klerik “Çakalli” nr.4643, në ngarkim 

të B. S., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket fondit ish Operativ.  

21. Dosje formulare nr.810, në ngarkim të D. K., me 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) fletë. 

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

Punëve të Brendshme Tiranë.  

22. Dosje fashikullore nr.60, në ngarkim të F. A., me 11 (njëmbëdhjetë) fletë. Niveli i 

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

23. Fashikull nr. 2365, në ngarkim të A. B., me 13 (trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

të dosjes është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Të Arratisur.  

24. Fashikull emigranti nr.219, në ngarkim të N. B., me 81 (tetëdhjetë e një) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Tiranë.  

25. Dosje nr. 40, në ngarkim të K. T. me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të 

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

26. Dosje formulare nr.1753, në ngarkim të A. T., me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë. Niveli i 

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

27. Dosje përpunimi nr. 3076, në ngarkim të K. M., me 231 (dyqind e tridhjetë e një) fletë. 

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

të Brendshme Vlorë.  

28. Fashikull nr. 5792, në ngarkim të J. R., me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë. Niveli i 

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

29. Dosje personale nr.14117 dhe fashikull personal për të dënuar, në ngarkim të B. Ll., me 

30 (tridhjetë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Dosja i 

përket fondit ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

30. Dosje formulare nr. 5307, në ngarkim të B. Ll., me 30 (tridhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

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

Tiranë.  

31. Dosje e problemit te centralizuar “Brumbulli” nr. 1028, 6 volume me 1426 (njëmijë e 

katërqind e njëzet e gjashtë) fletë në total. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër 

Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega IV.  

32. Dosje formulare nr.1203, në ngarkim të B. K., me 385 (treqind e tetëdhjetë e pesë) fletë. 

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

Punëve të Brendshme Tiranë.  

33. Dosje agjenturale nr.285, në ngarkim të B. K., me 416 (katërqind e gjashtëmbëdhjetë) 

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



34. Regjistër agjenture model 10, nr. 22 datë 15.01.1989, me 182 fletë në total. Dokumenti 

ka të plotësuara 12 fletë. Fillon me numrin rendor 1 dhe mbyllet me numrin rendor 743. 

Niveli i klasifikimit të dokumentit është “Sekret”. Propozojmë deklasifikim të plotë të 

regjistrit nga numri rendor 1 deri në numrin rendor 743, që përkon me 12 (dymbëdhjetë) 

fletë. Dokumenti i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Mat. 

35. Fashikull nr. 87, “Procesverbale asgjesimi informatash”, me 40 (dyzet) fletë në total. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

36. Fashikull nr. 89, “Procesverbale asgjesimi informatash viti 1985”, me 45 (dyzet e pesë) 

fletë në total. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Fier.  

37. Fashikull nr. 94, “Procesverbale asgjesimi informatash viti 1990-1991”, me 150 (njëqind 

e pesëdhjetë) fletë në total. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit 

ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

38. Fashikull nr. 93, “Procesverbale asgjesimi informatash viti 1989”, me 88 (tetëdhjetë e 

tetë) fletë në total. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega 

e Punëve të Brendshme Fier.  

39. Fashikull nr. 79, “Procesverbale asgjesimi materialesh”, me 22 (njëzet e dy) fletë në total. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

40. Fashikull nr. 82, “Procesverbale asgjesimi informatash”, me 28 (njëzet e tetë) fletë në 

total. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

41. Fashikull nr. 81, “Procesverbale asgjesimi informatash”, me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë 

në total. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve 

të Brendshme Fier.  

42. Fashikull nr. 92, “Procesverbale asgjesimi informatash viti 1988” me 121 (njëqind e 

njëzet e një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Fier.  

43. Fashikull nr. 91, “Procesverbale asgjesimi informatash viti 1987” me 213 (dyqind e 

trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega 

e Punëve të Brendshme Fier.  

44. Fashikull nr. 78, “Procesverbale për heqje kontigjentesh” me 140 (njëqind e dyzet) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

45. Fashikull nr. 75, “Procesverbale asgjesimi informatash viti 1987” me 118 (njëqind e 

tetëmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega 

e Punëve të Brendshme Fier.  



46. Fashikull nr. 76, “Procesverbale asgjesimi të informatave viti 1986” me 37 (tridhjetë e 

shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Fier. 

47. Fashikull nr. 77, “Procesverbale asgjesimi informatash viti 1988” me 92 (nëntëdhjetë e 

dy) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve 

të Brendshme Fier.  

48. Fashikull nr. 22, “Lista veçimi të përpunimit viti 1990” me 90 (nëntëdhjetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Fier.  

49. Fashikull nr. 23, “Lista veçimi të përpunimit viti 1990” me 26 (njëzet e gjashtë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

50. Fashikull nr. 24, “Lista të veçimit të përpunimeve viti 1990” me 25 (njëzet e pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

51. Fashikull nr. 25, “Lista të veçimit të përpunimeve viti 1990” me 43 (dyzet e tre) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

52. Fashikull nr. 26, “Lista të veçimit të përpunimeve viti 1990” me 104 (njëqind e katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

53. Fashikull nr. 27, “Lista të veçimit të përpunimeve viti 1990” me 114 (njëqind e 

katërmëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega 

e Punëve të Brendshme Fier.  

54. Fashikull nr. 28, “Lista të veçimit të përpunimeve viti 1990” me 36 (tridhjetë e gjashtë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

55. Fashikull nr. 38, “Lista të veçimit të asgjesimin e bashkëpunëtorëve viti 1991” me 37 

(tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

56. Fashikull nr. 39, “Lista të veçimit të asgjesimin e bashkëpunëtorëve viti 1991” me 37 

(tridhjetë e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

57. Fashikull nr. 30, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1989” me 36 

(tridhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

58. Fashikull nr. 31, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1989” me 27 

(njëzet e shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  



59. Fashikull nr. 32, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1989” me 71 

(shtatëdhjetë e një) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

60. Fashikull nr. 33, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1989” me 36 

(tridhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

61. Fashikull nr. 34, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1989” me 35 

(tridhjetë e pesë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

62. Fashikull nr. 35, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1989” me 56 

(pesëdhjetë e gjashtë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit 

ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

63. Fashikull nr. 36, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1989” me 88 

(tetëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

64. Fashikull nr. 37, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1989” me 13 

(trembëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega 

e Punëve të Brendshme Fier.  

65. Fashikull nr. 3, “Lista të veçimit të përpunimeve viti 1989” me 78 (shtatëdhjetë e tetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dokumentet datojnë në vitin 1983-1989. 

Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

66. Fashikull nr. 5, “Lista veçimi për përpunimet viti 1989” me 16 gjashtëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

67. Fashikull nr. 6, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 23 (njëzet e tre) fletë. Niveli 

i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Fier.  

68. Fashikull nr. 7, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 25 (njëzet e pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

69. Fashikull nr. 8, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

70. Fashikull nr. 9, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 7 (shtatë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

71. Fashikull nr. 10, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 10 (dhjetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

72. Fashikull nr. 11, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 25 (njëzet e pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  



73. Fashikull nr. 12, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 14 (katërmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

74. Fashikull nr. 13, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 36 (tridhjetë e gjashtë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

75. Fashikull nr. 14, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 45 (dyzet e pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

76. Fashikull nr. 15, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 31 (tridhjetë e një) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

77. Fashikull nr. 16, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 8 (tetë) fletë. Niveli i 

klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Fier. 

78. Fashikull nr. 17, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 24 (njëzet e katër) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

79. Fashikull nr. 18, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 12 (dymbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

80. Fashikull nr. 19, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

81. Fashikull nr. 20, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 30 (tridhjetë) fletë. Niveli 

i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme 

Fier.  

82. Fashikull nr. 21, “Lista të veçimit të përpunimet viti 1989” me 13 (trembëdhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier. 

83. Fashikull nr. 85, “Procesverbale asgjesimi informatash” me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

84. Fashikull nr. 90, “Procesverbale asgjesimi informatash viti 1986” me 62 (gjashtëdhjetë e 

dy) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve 

të Brendshme Fier.  

85. Fashikull nr. 86, “Procesverbale asgjesimi informatash” me 81 (tetëdhjetë e një) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  



86. Fashikull nr. 84, “Procesverbale asgjesimi informatash” me 204 (dyqind e katër) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

87. Fashikull nr. 88, “Procesverbale asgjesimi informatash” me 130 (njëqind e tridhjetë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

88. Fashikull nr. 29, “Lista të veçimit për asgjesim të bashkëpunëtorëve viti 1986” me 33 

(tridhjetë e tre) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega 

e Punëve të Brendshme Fier.  

89. Fashikull nr. 2, “Lista të veçimit për asgjesim të përpunimeve viti 1987” me 34 (tridhjetë 

e katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Fier.  

90. Fashikull nr. 1, “Lista veçimi për përpunimet viti 1986” me 137 (njëqind e tridhjetë e 

shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e 

Punëve të Brendshme Fier.  

91. Fashikull nr. 66, “Procesverbale asgjesimi të rrjetit sekret viti 1986” me 13 (trembëdhjetë) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

92. Fashikull nr. 67, “Procesverbale asgjesimi të rrjetit sekret viti 1987” me 24 (njëzet e katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

93. Fashikull nr. 68, “Procesverbale asgjesimi të rrjetit sekret viti 1988” me 16 

(gjashtëmbëdhjetë) fletë. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

94. Fashikull nr. 69, “Procesverbale asgjesimi të rrjetit sekret viti 1989” me 9 (nëntë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

95. Fashikull nr. 70, “Procesverbale asgjesimi të rrjetit sekret viti 1990” me 7 (shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

96. Fashikull nr. 71, “Procesverbale asgjesimi të rrjetit sekret viti 1991” me 5 (pesë) fletë. 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

97. Fashikull nr. 72, “Procesverbale asgjesimi të rrjetit sekret viti 1981” me 44 (dyzet e katër) 

fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Fier.  

98. Dosje formulare nr. 5464, në ngarkim të E. S., me 177 (njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) 

fletë dhe 93 (nëntëdhjetë e tre) në zarf. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Pogradec.  



99. Dosje formulare nr. 12627, në ngarkim të A. P., me 70 (shtatëdhjetë) fletë. Niveli i 

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

Brendshme Tiranë.  

100. Dosje me korespondenca të asgjesuara 1949-1973, me 225 (dyqind e njëzet e pesë) fletë. 

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

Tropojë.  

101. Dosje me procesverbalet e asgjesimit e të dhënave nga dosja e informatave, me 490 

(katërqind e nëntëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Ish Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

102. Dosje me procesverbalet e asgjesimit të përpunimeve viti 1980-1991, me 244 (dyqind 

e dyzet e katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket Fondit Ish Dega e 

Punëve të Brendshme Tropojë. 

103. Dosje me procesverbalet e asgjesimit të bashkëpunëtorëve viti 1980-1991, me 194 

(njëqind e nëntëdhjetë e katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

104. Fashikull nr. 2680/25 në ngarkim të N. A., me 74 (shtatëdhjetë e katër) fletë. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “Tepër Sekret”. Fashikulli i përket Fondit Ish Të Arratisur. 

105. Fashikull me vendime asgjesimi të bashkëpunëtorëve, lista veçimi të bashkëpunëtorëve 

dhe statistika viti 1986-1987-1988, me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë. Niveli i klasifikimit 

është “Tepër Sekret”. Fashikulli i përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

106. Dosje me listë veçimi dhe procesverbale asgjesimi të bashkëpunëtorëve, me 35 (tridhjetë 

e pesë). Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Mirditë.  

107. Dosje për asgjesimin e materialeve të agjenturës, me 43 (dyzet e tre). Niveli i 

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

108. Dosje me vendime për heqjen nga përpunimi, me 6 (gjashtë). Niveli i klasifikimit është 

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

109. Dosje me materiale të ndryshme për asgjesim të përpunimeve, me 37 (tridhjetë e 

shtatë). Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve të 

Brendshme Mirditë.  

110. Dosje me materiale të ndryshme për asgjesim të përpunimeve, me 60 (gjashtëdhjetë). 

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

Mirditë.  

111. Dosje me materiale të ndryshme për asgjesim të përpunimeve, me 36 (tridhjetë e 

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

Brendshme Mirditë.  

112. Dosje me materiale të ndryshme për asgjesim të përpunimeve, me 91 (nëntëdhjetë e 

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

Brendshme Mirditë. 



113. Dosje me procesverbale për asgjesimin e dosjeve të përpunimeve e kartelave model 1 

e 3, me 235 (dyqind e tridhjetë e pesë). Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Mirditë.  

114. Regjistër agjenture nr. 1, Grupi II-të, Model 2, me 142 (njëqind e dyzet e dy) fletë, fillon 

me nr. rendor 1 dhe mbaron me numrin rendor 5719, në total janë 141 (njëqind e dyzet e 

një) fletë të plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Tepër Sekret”. Regjistri 

daton në vitet 1949-1988. Propozojmë deklasifikim të plotë të regjistrit nga numri rendor 

1 deri në numrin rendor 5719, që përkon me 141 (njëqind e dyzet e një) fletë. Regjistri i 

përket fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë. 

115. Fashikull me listë veçimi të përpunimeve nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, me 97 (nëntëdhjetë e 

shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve 

të Brendshme Sarandë.  

116. Fashikull me listë veçimi të bashkëpunëtorëve nr. 61, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, me 

214 (dyqind e katërmbëdhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket 

fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

117. Fashikull me listë veçimi të bashkëpunëtorëve nr. 69, nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5 dhe 

nr. 6, me 132 (njëqind e tridhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i 

përket fondit ish Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

118. Fashikull me listë veçimi të bashkëpunëtorëve nr. 1, nr. 2 dhe nr. 3, me 107 (njëqind e 

shtatë) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega e Punëve 

të Brendshme Sarandë.  

119. Fashikull me listë veçimi të bashkëpunëtorëve nr. 1, nr. nr. 2, nr. 3 dhe nr. 4 viti 1991, 

me 104 (njëqind e katër) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish 

Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

120. Fashikull me listë veçimi të përpunimeve nr. 1 – nr. 16 viti 1989, me 272 (dyqind e 

shtatëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. Dosja i përket fondit ish Dega 

e Punëve të Brendshme Sarandë.  

 

II. Marrjen në shqyrtim për deklasifikimin pjesësisht të informacionit të klasifikuar “sekret 

shtetëror” që gjendet në dokumentin si më poshtë: 

 

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

rendor 226/2 dhe mbaron me numrin rendor 16214, në total janë 57 (pesëdhjetë e shtatë) 

fletë të plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”. Regjistri daton në vitet 

1948-1992. Propozojmë deklasifikim të pjesshëm të regjistrit nga numri rendor 226/2 deri 

në numrin rendor 8012 datë 3.2.1991, që përkon me 51 (pesëdhjetë e një) fletë. Regjistri i 

përket fondit Ish Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

2. Regjistër agjenture Model 2, me 188 (njëqind e tetëdhjetë e tetë) fletë, fillon me nr. rendor 

60 dhe mbaron me numrin rendor 16214, në total janë 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë) 

fletë të plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”. Regjistri daton në vitet 



1958-1991. Propozojmë deklasifikim të pjesshëm të regjistrit nga numri rendor 60 deri në 

numrin rendor 16211, që përkon me 186 (njëqind e tetëdhjetë e gjashtë) fletë. Regjistri i 

përket fondit Ish Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 
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