
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  
DHE ATYRE PUBLIKE 

 
 

Vendim nr. 555, datë 04.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Këshillin e Lartë Gjyqësor për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
prot. 3997/9, datë 09.08.2019, “Kërkesë për verifikim” të pastërtisë së figurës, përpara 
emërimit të kandidatit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur, 
se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin I. Dh. P. nuk rezulton: 

 

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 
bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, sipas përcaktimeve të nenit 29 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 564, datë 10.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I 

 



1. Të informojë Këshillin e Lartë të Prokurorisë për informacionin që kërkohet me shkresën 
nr. prot. 662, datë 02.09.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe 
profesionale të 24 (njëzet e katër) kandidatëve, magjistratë që aplikojnë për formim 
fillestar në Shkollën e Magjistraturës në profilin prokuror, se: 
 

a) znj. A. S., 2. z. N. H., 3. znj. M. F., 4. z. D. H., 5. znj. M. P., 6. znj. B. M., 7. znj. R. N., 8. 
znj. F. Sh., 9. znj. V. P., 10. znj. I. H., 11. z. A. S., 12. znj. A. K., 13. z. E. K., 14. znj. G. 
H., 15. znj. A. A., 16. z. U. K., 17. znj. E. B., 18. z. L. S., 19. znj. D. P., 20. znj. L. Sh., 21. 
z. E. Ç., 22. znj. A. K., 23. znj. B. V., 24. znj. E. H., për shkak të moshës së tyre, 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”.  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 565, datë 10.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Këshillin e Lartë Gjyqësor për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
prot. 4228, datë 27.08.2019, “Kërkesë për verifikim” të pastërtisë së figurës, përpara 
emërimit të kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur, 
se nga verifikimet e kryera deri tani për znj. A. B. (A), z. E. P., znj. K. K., znj. R. M. (C.) 
dhe z. S. S. nuk rezulton: 
 

a) të kenë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të kenë qenë anëtarë, 
bashkëpunëtorë ose të favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në 
zbatim të ligjit nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, sipas përcaktimeve të nenit 29 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 
 

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



3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 565, datë 10.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 40, të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”,  nenin 38/ 1 të “Rregullores së Funksionimit dhe Organizimit të Autoritetit”, Autoriteti 
për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin G. I. Z. dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Policisë së Shtetit, se: 
 

a) Afati për shqyrtimin e ankimit administrativ të paraqitur nga kërkuesi, sipas objektit të 
kërkesës do të zgjatet me 15 ditë, afat i cili fillon të llogaritet nga komunikimi i këtij 
vendimi. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit G. I. Z. dhe Drejtorisë së Përgjithshme të 
Policisë së Shtetit.  

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 573, datë 16.09.2019 (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”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 3/50, datë 26.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin M. 
L. Rr. nuk rezulton:  

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

bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 



të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 574, datë 16.09.2019 (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”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 2/50, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin Xh. 
F. K. nuk rezulton: 
  

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 
bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 Vendim nr. 575, datë 19.09.2019 (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”, ligjin 



nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 26/50, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
G. M. G. nuk rezulton: 
  

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 
bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet Komisionit të Jashtëm të Vlerësimit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 576, datë 19.09.2019 (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”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 43/51, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
A. Gj. C. nuk rezulton:  
 

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 
bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 



Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 577, datë 19.09.2019 (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”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 10/50, datë 28.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
A. Xh. F. nuk rezulton:  
 

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 
bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 580, datë 18.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 
 

1. Të informojë institucionin e Presidentit të Republikës për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 3228, datë 16.09.2019, ”Kërkesë për informacion”, se: 

 



a) Për z. P. D. nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente 
të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 581, datë 18.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 
 

1. Të informojë institucionin e Presidentit të Republikës për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 3231, datë 16.09.2019, ”Kërkesë për informacion”, se: 

 
a) Për z. R. Z., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente 

të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 582, datë 18.09.2019 (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”, ligjin nr. 



8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,  

 
V E N D O S I 

 
1. Të informojë institucionin e Presidentit të Republikës për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. prot. 3230, datë 16.09.2019, ”Kërkesë për informacion”, se: 
 

a) Për z. Sh. B. nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente 
të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 583, datë 18.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,  

V E N D O S I 
 

1. Të informojë institucionin e Presidentit të Republikës për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 3229, datë 16.09.2019, ”Kërkesë për informacion”, se: 

 
a) Për z. T. Sh., nga verifikimet e kryera deri tani, nuk figuron të ketë materiale në dokumente 

të ish-Sigurimit të Shtetit në emër të tij, sipas ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”.  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Presidentit. 
3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 585, datë 18.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e is-Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I 

1. Të informojë DAP-in për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 4573/5, datë 
22.08.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të z. A. B., 
se: 
 

a) Për shkak të moshës së tij 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”.  

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 586, datë 18.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I 

1. Të informojë DAP-in për informacionin që kërkohet me shkresën nr. prot. 4681/1, datë 
22.08.2019, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të z. B. B., 
se: 
 

a) Për shkak të moshës së tij 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”.  

 



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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 587, datë 19.09.2019 (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”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 41/48, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
A. A. nuk rezulton:  
 

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 
bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 587, datë 19.09.2019 (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”, ligjin 



nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Komisionin e Jashtëm të Vlerësimit për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. prot. 41/48, datë 25.06.2019, se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin 
A. A. nuk rezulton:  
 

a) të ketë qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm, të ketë qenë anëtar, 
bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit deri më 2 korrik 1991, në zbatim 
të ligjit 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, 
Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë 
e Brendshme”, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”. 

 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 589, datë 19.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 96/2016 “Për Statusin e Gjyqtarëve dhe Prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Të informojë Këshillin e Lartë Gjyqësor për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 
prot. 4228, datë 27.08.2019, “Kërkesë për verifikim” të pastërtisë së figurës, përpara 
emërimit të kandidatit për gjyqtar në Gjykatën e Lartë, nga radhët e juristëve të spikatur, 
se nga verifikimet e kryera deri tani për zotin A. L. rezulton: 

 

1.1. Bazuar në ligjin 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e 
Shqipërisë”, nenin 49, pika 2, germa “a”, në lidhje me nenin 28, germa “ë ” të tij: 
 

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. 



 

1.2. Bazuar në përcaktimet e ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”,  
 

a) Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm;  
b) Nuk ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji;  
c) Figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, të cilat ndodhen në 3 (tre) dosje 

formulare, në ngarkim të 3 (tre) shtetasve, konkretisht: Dosja nr. 5803 (Ana e Sigurimit), 
Dosja nr. 2200 (Ana e Sigurimit) dhe Dosja nr. 5803 (Ana e Sigurimit), ku rezulton se ka 
ushtruar detyrën e gjykatësit në gjykimin e 3 (tre) çështjeve penale në ngarkim të tre 
shtetasve të akuzuar dhe dënuar për akuzat “Tradhti ndaj atdheut në formën e spiunazhit, 
dhe në formën e arratisjes”, “Agjitacion e propagandë kundër shtetit”, vepra penale të 
parashikuara nga nenet 47 “g” dhe neni 55/1 i Kodit Penal, në kreun “Krime kundër 
shtetit”, të cilat bëjnë 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, që 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. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Këshillit të Lartë Gjyqësor. 
  

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



VENDIME PËR PERSONA TË PREKUR, PALË TË TRETA, TË AFËRM  
TË TË VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE  

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 
 

Vendim nr. 556, datë 04.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin I. P. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 391, datë 19.03.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Sh. P. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  
 

a) Dosje formulare nr. 1987, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 145 faqe të digjitalizuara 
dhe të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Sh. P. 
 

b) Dosje hetimore nr. 160, e përbërë në total nga 169 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura në 
format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin Sh. P. 
 

2. T´i jepet shtetasit I. P. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 Vendim nr. 557, datë 04.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 



8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin K. F. R. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 197, datë 10.04.2018, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për këtë shtetas ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht: 
 

a) Dosje pune nr. 15478 e bashkëpunëtorit, me pseudonimin “Besniku”, e përbërë nga 7 
(shtatë) faqe që përmbajnë të dhënat treguese të përmbajtjes së dosjes. 

 
b) Dosje personale nr. 15478, kategoria “informator”, me pseudonimin “Besniku”, e përbërë 

nga 21 (njëzet e një) faqe që përmbajnë të dhënat për bashkëpunëtorin. 
 

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: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 558, datë 04.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin M. B. F. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 952, datë 15.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për këtë shtetas ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht: 
 

a) Dosje përpunimi, kategoria 2/B, nr. 3267, për M. B. F., e përbërë nga 314 (treqind e 
katërmbëdhjetë) faqe. 

 



2. T´i jepet shtetasit M. F. dokumentacioni i kërkuar.  
  

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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 559, datë 04.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19,20 e 23 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. T. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1044, datë 01.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për këtë shtetas ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht: 
 

a) Dosje formulare nr. 3484, kategoria 2/A, për N. K. e përbërë nga 114 (njëqind e 
katërmbëdhjetë) faqe. 

 
b) Dosje hetimore – gjyqësore nr. 12146, e përbërë nga 180 (njëqind e tetëdhjetë) faqe. 

 
c) Dosje gjyqësore nr. 13372, e përbërë nga 15 (pesëmbëdhjetë) faqe. 

 
2. T´i jepet shtetasit N. K. dokumentacioni i kërkuar.   

 
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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 560, datë 04.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen D. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 939, datë 12.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin G. Xh. K. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht: 
 

a) Dosje gjyqësore nr. 1453, e përbërë nga 98 (nëntëdhjetë e tetë) faqe për subjektin G. K. 
 

2. T´i jepet shtetases D. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e mësipërme. 
 

3. Të informojë shtetasen D. K. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë, ka pengesë ligjore. 
 

4. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
  

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 Vendim nr. 561, datë 04.09.2019 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

                                                            

 



V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin G. M. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1010, datë 15.07.2019, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   
 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 562, datë 04.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20 e 23 të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasen N. V. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1122, datë 16.11.2018, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për të ndjerin L. N. V. ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit, përkatësisht: 

 
a) Dosje gjyqësore nr. 10974, e përbërë nga 88 (tetëdhjetë e tetë) faqe, për subjektin L. V. 

 
b) Dosje formulare nr. 5254, kategoria 2/A, për L. N. V., e përbërë nga 178 (njëqind e 

shtatëdhjetë e tetë) faqe. 
 

2. T´i jepet shtetases N. V. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e mësipërme.  
  

3. Të informojë shtetasen N. V. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë, ka pengesë ligjore. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 



Vendim nr. 567, datë 16.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1186, datë 06.12.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për N. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
 

a) Dosje gjyqësore nr. 3596, e përbërë në total nga 23 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. D. 

 
b) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 717, e përbërë në total nga 49 faqe, të digjitalizuara dhe të 

hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. D. 
 

c) Dosje formulare nr. 1420, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 209 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin N. D. 

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

trajtë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 568, datë 16.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 



V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Xh. Ç. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1027, datë 26.10.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. Ç. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje hetimore nr. 2422 A, e përbërë në total nga 241 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin T. Ç. 

 

2. T´i jepet shtetasit Xh. Ç. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 569, datë 16.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin N. K. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1043, datë 01.11.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. K. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje gjyqësore nr. 1548, e përbërë në total nga 228 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 
në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin T. K. 
 

2. T´i jepet shtetasit N. K. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD. 
 



3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 570, datë 16.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen T. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 418, datë 05.06.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje formulare nr. 705, e përbërë në total nga 32 faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin D. D. 

b) Dosje përpunimi nr. 1025, e përbërë në total nga 33 faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin D. D. 

 
2. T´i jepet shtetases T. D. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 

trajtë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 



Vendim nr. 571, datë 16.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Sh. D. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 264, datë 04.05.2018, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. D. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë: 
  

a) Dosje formulare nr. 915, e përbërë në total nga 143 faqe të digjitalizuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin A. D. 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. D. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipërcituar, në trajtë 
CD. 
 

3. Vendimi 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 

 

 Vendim nr. 572, datë 16.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. Z. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 906, datë 04.10.2018, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. Z. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si më poshtë:  



 
a) Dosje gjyqësore nr. 3825, e përbërë në total nga 31 faqe, të digjitalizuara dhe të hedhura 

në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. Z. 
 

b) Dosje formulare nr. 5755, kategoria 2/B, e përbërë në total nga 140 faqe të digjitalizuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, në arkivat e Autoritetit për subjektin I. Z. 
 

2. T´i jepet shtetasit S. Z. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipërcituara, në 
trajtë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

Vendim nr. 578, datë 16.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, pika 6, nenin 10, nenin 40, të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

Korrigjimin e pjesshëm të vendimit nr. 338, datë 24.05.2019, të Autoritetit, duke saktësuar pikën 
1 të tij, si më poshtë:  

1. Nga verifikimet e kryera deri tani, rezulton se shtetasi A. P. Sh.: 
 

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

b) Nuk ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji; 
 

c) figuron në dy dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, ku ka kryer detyrën funksionale si ish-
punonjës operativ, për një periudhë disamujore në vitet 1990-1991. 
  

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet z. A. Sh. dhe institucionit të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Policisë së Shtetit. 
 

3. Vendimi 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

Vendim nr. 579, datë 16.09.2019 (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”, nenin 36 
të ligjit 8116/1996 “Kodi i Procedurës Civile”, nenin 67 të ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave 
Administrative”, ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Pezullimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesë-ankesës së paraqitur nga shtetasi Xh. F. 
Sh., adresuar Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit me 
shkresën nr. prot. 798/14, datë 12.09.2019, deri në vendimmarrjen e gjykatës kompetente. 
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet për njoftim shtetasit Xh. F. Sh., si palë që ka paraqitur 
ankimin sipas objektit dhe institucionit të Drejtorisë së Policisë së Shtetit. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetare: Gentiana Sula 
Anëtarë: Altin Hoxha, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

Vendim nr. 584, datë 18.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, pika 6, nenin 10, nenin 40, të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 

1. Lënien në fuqi të vendimit nr. 342, datë 24.05.2019, të marrë nga Autoriteti, duke e 
korrigjuar pjesërisht atë në pjesën takuese, si më poshtë: 
 

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

b) Nuk ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji; 
 



c) Figuron në tre dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, ku ka kryer detyrën funksionale si ish-
punonjës operativ për T. O., në shkresat: Plan–kombinacioni dhe Informacion mbi 
përgjimin e bisedave të zhvilluara, gjatë një periudhe rreth 4-vjeçare, në vitet 1987-1991, 
në dokumentet e mëposhtme: 
 

 Dosje përpunimi nr. 5022, kategoria 2/A, në ngarkim të shtetasit S. A., ku z. A. P. 
është me detyrë punonjës operativ i T. O.  

 Dosje përpunimi nr. 760/1, kategoria 2/A, në ngarkim të shtetasit L.M., ku z. A. P. 
është me detyrë punonjës operativ i T. O.  

 Dosje përpunimi nr. 4962, kategoria 2/A, në ngarkim të shtetasit Z. B., ku z. A. P. 
është me detyrë punonjës operativ i T. O. 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet z. A. E. P. dhe institucionit të Drejtorisë së Përgjithshme 
të Policisë së Shtetit. 
 

3. Vendimi 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, Marenglen Kasmi, Simon Mirakaj 
 

Vendim nr. 588, datë 19.09.2019 (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”, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të njihet dhe t´i jepen shtetasit J. R. identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish-Sigurimit 
të Shtetit, për të cilët është bërë e mundur zbardhja nga ana jonë. 
 

2. Vendimi 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: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha,  Simon Mirakaj 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 
 

Vendim nr. 563, datë 10.09.2019 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e 
ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin nr. 8480, datë 
27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve 
Publike”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I 
 

1. Të vërë në dispozicion të shtetasit S. U. dokumentet si më poshtë:  
 

a) Dega XIII, Fashikull mbi ngjarjen në ambasadën jugosllave, maj 1981, me nr. total fletësh 
280 (të digjitalizuara 438 faqe). 

 
b) Drejtoria II, Dosar mbi goditjet në Kosovë gjatë dhe pas demonstratave të mars-prillit 1981, 

dy volume, me nr. total fletësh 531 (të digjitalizuara 585 faqe). 
 

c) Drejtoria II, Dosar mbi demonstratat mars-prill-maj 1981, tre volume, me nr. total fletësh 
687 (të digjitalizuara 798 faqe). 

 
1. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

 
Kryetare: Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 17, datë 04.09.2019 
  
 

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. 17, datë 
04.09.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Dosje Përpunimi nr. 4581 me 12 (dymbëdhjetë) fletë, kategoria 2/B, në ngarkim të K.A. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

2. Dosje Përpunimi nr. 4675 me 221 (dyqind e njëzetë e një)fletë, kategoria 2/A, në ngarkim 
të A.A. Niveli i klasifikimit të dosjes është “ tepër sekret”.  

3. Dosje Personale dhe Pune nr. 5460 me 56 (pesëdhjetë e gjashtë fletë) në ngarkim të Xh.A. 
Niveli i klasifikimit është “sekret”.  

4. Dosje Përpunimi nr. 2445 me 103 (njëqind e tri) fletë, kategoria 2/B, në ngarkim të Z. L. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “ tepër sekret”.  

5. Dosje Formulare nr. 4141 me 113(njëqind e trembëdhjetë) fletë, kategoria 2/A, në ngarkim 
të A.R. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

6. Dosje Formulare nr. 855 me 105 (njëqind e pesë) fletë, kategoria 2/A, në ngarkim të P.B. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “ tepër sekret”.  

7. Dosje Formulare nr. 8251 me 121( njëqind e njëzetë e një) fletë, kategoria 2/A, në ngarkim 
të A.T. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

8. Fashikull Personal për të Dënuar nr. 233 me 40 (dyzetë) fletë, në ngarkim të A.T.  Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

9. Fashikull për të arratisur nr. 49 me 132 (njëqind e tridhjetë e dy) fletë, në ngarkim të P.K. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

10. Dosje përpunimi nr. 807 me 149 (njëqind e dyzetë e nëntë) fletë, kategoria 2/B, në ngarkim 
të Z. K. Niveli i klasifikimit të dosjeve është “sekret”.  

11. Dosje Përpunimi nr. 4354 me 123 (njëqind e njëzetë e tre) fletë, kategoria 2/B, në ngarkim 
të F.M. Niveli i klasifikimit të dosjes është ”Sekret”  

12. Dosje Formulare nr. 4135 me 175 (njëqind e shtatëdhjetë e pesës) fletë, kategoria 2/A, në 
ngarkim të M. A. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”  



13. Dosje Formulare, nr. 7983 me 82 (tetëdhjetë e dy) fletë, kategoria 2/A në ngarkim të H.R. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

14. Dosje Formulare, nr. 1081 me 46 (dyzetë e gjashtë) fletë, kategoria 2/B, në ngarkim të 
M.D. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

15. Dosje Formulare nr. 4394 me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë, kategoria 2/A, në ngarkim të 
B.G. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

16. Dosje fashikullore nr. 2449 me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë, në ngarkim të Xh.S. Niveli i 
klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

17. Dosje Formulare, nr. 8050 me 12 (dymbëdhjetë) fletë, kategoria 2/B, në ngarkim të M.R. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

18. Fashikull për të dënuar nr. 101 me 8(tetë) fletë, në ngarkim të Gj.V.  
19. Dosje formulare nr. 3711 me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë, kategoria 2/B, në ngarkim të L.K. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “ sekret”.  
20. Dosje Përpunimi nr. 7542 me 263 (dyqind e gjashtëdhjetë e tre) fletë, kategoria 2/A, në 

ngarkim të L.K. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  
21. Fashikull me dy volume nr. 225/5 me 329 (treqind e njëzetë e nëntë) fletë, në ngarkim të 

Xh.B. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  
22. Dosje për maqedonasit – myslimanë me 92 (nëntëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “sekret”.  
23. Regjistër i daljes për regjistrimin e dokumenteve sekrete e tepër sekrete, nr. 64 me 73 

(shtatëdhjetë e tre) fletë. 
24. Dosje Agjenturore “Shtriga” me 202 (dyqind e dy) fletë, në ngarkim të L.B. Niveli i 

klasifikimit të dosjes është “ tepër sekret”.  
25. Dosje Përpunimi me 10 volume me 1899 (një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e nëntë) fletë, 

kategoria 2/A, në ngarkim të L.B. Niveli i klasifikimit të dosjeve është “sekret”.  
26. Dosje Përpunimi me 7 volume me 1381 (një mijë e treqind e tetëdhjetë e një) fletë, 

kategoria 2/A, në ngarkim të M.Ç. Niveli i klasifikimit të dosjes është “ tepër sekret”.  
27. Dosje Formulare, nr 1269 me 117 (njëqind e shtatëmbëdhjetë) fletë, kategoria 2A, në 

ngarkim të shtetasit E. H. Niveli i klasifikimit të dosjes është “ sekret”.  
28. Fashikull nr. 801/15, me 145 (njëqind e dyzetë e pesë) fletë, në ngarkim të shtetasit E.C.  

Nivli i klasifikimi të dosjes është “sekret”.  
29. Fashikull nr. 1957/50, me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë, në ngarkim të shtetasit I.C. Niveli 

i klasifikimit të dosjes është ”sekret”. 
30.  Dosje Pune dhe Personale nr 2138, me 40( dyzetë) dhe 7(shtatë) fletë, në ngarkim të 

shtetasit N.Sh, me pseudonimin “Ardiani”. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  
 
 
KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 18, datë 18.09.2019 
  
 

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. 18, datë 
18.09.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Dosje Personale dhe Pune nr. 1954 me 364 (treqind e gjashtëdhjetë e katër) fletë. 
Pseudonimi “Mileja” në ngarkim të K.M. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  

2. Dosje Personale dhe Pune nr 677 me 321 (treqind e njëzetë e një) fletë. Pseudonimi 
“Besniku” në ngarkim të H.A. Niveli i klasifikimit të dosjes është “tepër sekret”.  

3. Regjistër i dosjeve të objektit, drejtimit, kërkimit, fashikujt e të huajve dhe emigrantëve, 
dosjet e përgjithshme të informatave, nr. 01-1, datë 15.01.1975, model 9, me 99( 
nëntëdhjetë e nëntë) fletë.  

4. Libër i evidencës operative nr. 1196, datë 02.02.1988, me 224 (dyqind e njëzetë e katër) 
fletë, i Punëtorit Operativ V.E.  

5. Libri i dorëzimit të informatave nr. 5, viti 1984, me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë.  
6. Regjistri alfabetik i këshillimeve dhe demaskimeve (model 7), me 98 ((nëntëdhjetë e tetë)  

fletë. Niveli i klasifikimit është “sekret” .  
7. Dosje përpunimi nr. 896, në ngarkim të A.D, 55(pesëdhjetë e pesë) fletë, kategoria 2/B. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është  “tepër sekret”.  
8. Dosje përpunimi nr. 1320, në ngarkim të A.H, kategoria 2/B, me 27 (njëzetë e shtatë) fletë. 

Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  
9. Dosje Personale dhe Pune nr 3012 ,me 30 ( tridhjetë) dhe 24 (njëzetë e katër) fletë, në 

ngarkim të shtetasit I.B , pseudonimi “Berisha”. Niveli i klasifikimit të dosjes është 
“Sekret” .  

10. Dosje Personale dhe pune nr 4506, me 27 (njëzet e shtatë) dhe 39 (tridhjetë e nëntë) fletë, 
në ngarkim të V.K, pseudonimi “ Radisti”. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”.  

11. Libër i evidencës midis punëtorëve operativ, me 227 fletë, në ngarkim të Punëtorit Operativ 
Gj.L.  

12. Libri i dorëzimeve të informatave nr. 32,  96( nëntëdhjetë e gjashtë) fletë.  
13. Libri i dorëzimit të dokumenteve model 8, nr. 77 me 98( nëntëdhjetë e tetë) fletë.  
14. Dosje fomulare nr. 5696, në ngarkim të S.P, 38 fletë, kategoria 2/B. Niveli i klasifikimit të 

dosjes është “tepër sekret”.  



15. Dosje formulare nr. 4956, në ngarkim të S.Gj, 92( nëntëdhjetë e dy) fletë, kategoria 2/A. 
Niveli i klasifikimit të dosjes është ”Sekret”.  

16. Regjistër alfabetik i informatave model 5, nr. 37 me 198(njëqind e nëntëdhjetë e tetë)  fletë.  
17. Regjistri i dosjeve dhe fashikujve model 9, nr. 41, datë 7.3.1889, 198 (njëqind e nëntëdhjetë 

e tetë) fletë.  
18. Regjistër i këshillimeve dhe demaskimeve nr. 4, datë 20.07.1976, 196 fletë.  
19. Fondi ish Dega e Puneve te Brendshme Kruje, dosja me titull “Procesverbale asgjesimit 

1989, te dhenave ne dosjet e informatave”. Kjo dosje ka 15 flete, me nivel klasifikimi 
“sekret”. Dokumentet brenda kesaj dosje datojne nga 18.2.1989 deri me 11.11.1989.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 19, datë 19.09.2019 
 

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. 19, datë 
19.09.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Dosje Personale dhe Pune nr. 1178/1 me 619  (gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë ) fletë,  në 
ngarkim të Q.G. Niveli i klasifikimit të dosjes është “sekret”.  
 

2. Kartel Model 2, në emër të shtetasit H.A, kategoria A.  
 

3. Kartel Model 2, nr. 847, në emër të shtetasit R.M,  kategoria A.  
 

4. Shkresa nr 99 Prot, datë 08.08.2019 me lëndën “Përgjigje e shkresës për zbardhjen e 
pseudonimeve të bashkëpunëtorëve, kërkuar nga shtetasi Jozef Radi në cilësinë e 
studiuesit”, drejtuar Kryetares, Anëtarëve të Autoritetit dhe Drejtorisë së Informacionit. 

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 20, datë 19.09.2019 
  

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. 20, datë 
19.09.2019, si më poshtë:   
  
Fondi arkivor i ish - Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

1. Fondi 4, Viti 1945, Dosja nr. 35, “Raporte të përsonelit të Misionit Ushtarak dhe të 
UNRRA dërguar eprorve dhe instancave më të larta”. Niveli i klasifikimit është “Tepër 
sekret”.(18 fletë) 

2. Fondi 4, Viti 1958, Dosja nr. 108, “Relacion mbi riatdhesimet e emigracionit ekonomik e 
politik në Shqipëri”. Niveli i klasifikimit është “Tepër sekret”.(7 fletë) 

3. Fondi 4, Viti 1944, Dosja nr. 12, “Raporte informative të misionit ushtarak dhe të 
UNRRA dhe veprimtaris së tyre në Shqipëri”. Niveli i klasifikimit është “Sekret”.(78 fletë) 

4. Fondi 4, Viti 1983, Dosja nr. 200, “Raporte për L. B dhe vëllan e saj , A. B”. Niveli i 
klasifikimit është “Sekret”.(4 fletë) 

5. Fondi 4, Viti 1977, Dosja nr. 235,  “L. B” Niveli i klasifikimit është “Sekret”.(3 fletë) 
6. Fondi 4, Viti 1961, Dosja nr.80, “Relacione mbi L. B , Z. M etj . Niveli i klasifikimit është 

“ Tepër sekret”.(10 fletë) 
7. Fondi 4, Viti 1987, Dosja nr. 242, “M. Ç dhe L. B” Niveli i klasifikimit është “Sekret”. 

(12 fletë) 
8. Fondi 4, Viti 1990, Dosja nr. 688, “Informacione të dala nga teknika operative rreth 

elementit antiparti. L. B, M. Ç etj ” Niveli i klasifikimit është “Sekret”  (7 fletë) 
9. Fondi 4, Viti 1987, Dosja nr. 17,“ Shënime operative për H. S”.  Niveli i klasifikimit 

është “Sekret”.( 9 fletë) 
10. Fondi 4, Viti 1973, Dosja nr. 328, “ Informacione nga hetimi i E. J dhe M. L në drejtim 

të F. P dhe T. L”. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. (13 fletë) 
11. Fondi 4, Viti 1986, Dosja nr. 287,  “ Informacione mbi të dënuarit B. B , M. Ç, F. P etj ” 

Niveli i klasifikimit është “Sekret”. (110 fletë ) 
12. Fondi 4, Viti 1985, Dosja nr. 47, “ Plan operativ për rrëmbimin e gjashtë personave që 

mbahen nga Ambasada Italiane”, Niveli i klasifikimit është “Sekret”. (28 fletë) 
13. Fondi 4, Viti 1986, Dosja nr. 46, “ Informacione për gjashtë persona me mbiemrin Popa 

të futur në ambasadën Italiane si agjent” . Niveli i klasifikimit është “Sekret”. (21 fletë) 



14. Fondi 4, Viti 1986, Dosja nr. 92, “ Informacione mbi vëllezërit P”. Niveli i klasifikimit 
është “Sekret”. (38 fletë) 

15. Fondi 4, Viti 1988, Dosja nr. 75, “ Informacione mbi familjen P”. Niveli i klasifikimit 
është “Sekret”. (11 fletë) 

16. Fondi 4, Viti 1989, Dosja nr. 71, “Informacione nga Ambasada Italiane për gjashtë 
persona”. Niveli i klasifikimit është “Sekret”. (16 fletë) 

17. Fondi 4, Viti 1985, Dosja nr. 345, “Materiale të H. R, të ardhura nga DPB Burrel”. Niveli 
i klasifikimit është “Sekret”. (29 fletë) 

18.  Fondi 4, Viti 1983, Dosja nr.319 “Letra e D dhe D. D dërguar udhëheqjes së PPSH-së 
dhe asaj të MPB-së”. Niveli i klasifikimit “sekret”. (15 fletë) 

19. Dosje formulare nr.61, kategoria 2/B, në ngarkim të A. Gj, në total me 115 (një qind e 
pesëmbjedhjetë) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “teper sekret”. Në dokumentet e 
dosjes përfshihen; lista e dokumenteve, lista e lidhjeve familjare e miqësore, lista e 
punëtorëve operativë, lista e punëtorëve që implikohen, shënime operative, plan 
arrestimi,infomacione, fletë kontrolli në kartotekë, vendim, certifikatë familjare, biografia, 
buletin special, telegram, deklaratë.  

20. Dosje formulare nr.5373/A, kategoria 2/B, në ngarkim të R. Ç, në total me 272 (dy qind 
e shtatëdhjetë e dy) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “teper sekret”. Në dokumentet 
e dosjes përfshihen; lista e dokumenteve, lista e lidhjeve familjare e miqësore, lista e 
punëtorëve operativë, lista e punëtorëve që implikohen, shënime operative, plan 
arrestimi,infomacione, fletë kontrolli në kartotekë, vendim, certifikatë familjare, biografia, 
buletin special, telegram, deklaratë.  

21. Dosje formulare nr. 5945, kategoria 2/B, në ngarkim të H. R, në total me 42 (dyzet e dy) 
fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “teper sekret”. Në dokumentet e dosjes përfshihen; 
lista e dokumenteve, lista e lidhjeve familjare e miqësore, lista e punëtorëve operativë, lista 
e punëtorëve që implikohen, shënime operative, plan arrestimi,infomacione, fletë kontrolli 
në kartotekë, vendim, certifikatë familjare, biografia, buletin special, telegram, deklaratë.  

22. Dosje formulare nr. 5, kategoria 2/A, në ngarkim të N. G, në total me 134 (një qind e 
tridhjetë e katër ) fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “teper sekret”. Në dokumentet 
e dosjes përfshihen; lista e dokumenteve, lista e lidhjeve familjare e miqësore, lista e 
punëtorëve operativë, lista e punëtorëve që implikohen, shënime operative, plan 
arrestimi,infomacione, fletë kontrolli në kartotekë, vendim, certifikatë familjare, biografia, 
buletin special, telegram, deklaratë.  

 

KRYETARE E KDZH-së 

Gentiana Sula 

 

 


