
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 
DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 365, datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin nr. 8577 datë 10.02.2000 ”Për 
organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, Autoritetit për Informim mbi 
Dokumentet e ish -Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin Gjykata Kushtetuese, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 466 prot. datë 29.07.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 
figurës, përpara emërimit të 2 kandidatëve për Këshilltar pranë Njësisë Ligjore në 
Gjykatën Kushtetuese, se: 
 

a. Për znj. A.H.(K.) dhe znj. E. Sh., nga verifikimet e kryera deri tani, 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”, i ndryshuar rezulton se: 
 

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
ii. Nuk kanë qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk kanë qenë anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit, deri në 2 korrik 1991, 
sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Gjykatës Kushtetuese. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 

Vendim nr. 366, datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin nr. 8577 datë 10.02.2000 ”Për 
organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, Autoritetit për Informim mbi 
Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin Gjykata Kushtetuese, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 466 prot. datë 29.07.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 
figurës, përpara emërimit të 3 kandidatëve për Këshilltar pranë Njësisë Ligjore në 
Gjykatën Kushtetuese, se: 
 

a. zonjat dhe zotërinjtë 1. E.K., 2. E.S., dhe 3. L.B., për shkak të moshës së tyre, 
nën 14 vjeç para 2 Korrikut 1991, nuk janë subjekt verifikimi sipas 
përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet 
e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i 
ndryshuar. 
 

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 

Vendim nr. 367, datë 12.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, 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 Fushë-Arrëz, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 1525 prot datë 24.05.2022, ”Kërkesë për informacion”, në kuadër të 
kërkesës për dhënien e titullit vendor të nderit, shtetasit z. F.M.J., se nga verifikimet e 
kryera deri tani: 
 

a. rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, si 
bashkëpunëtor i ish Sigurimit të Shtetit, në ; Regjistrin e Agjenturës Fondi ish 
Dega e Punëve të Brendshme Elbasan në numrin rendor 4695, gjendet emri i 
F.M.J., data e regjistrimit 4.XI.1974, datëlindja 1919, vendlindja (në këtë 
kolonë është vendosur shënimi pseudonimi) - Fusha, kategoria “Agjent”, ; 
Regjistri i Agjenturës Fondi ish Dega e Punëve të Brendshme Vlorë në numrin 
rendor 160 gjendet emri i F.M.J., data e regjistrimit 20.11.1962, datëlindja 
(bosh), vendlindja (në këtë kolonë është vendosur shënimi pseudonimi) –
“Fusha”, drejtimi “Objekti” organi që e regjistroi Dega e P. Brendshme, ; Dosja 
Personale nr. 4695 dhe Dosja e punës nr.4695/1 Dega e Punëve të Brendshme 
Elbasan Ana e Sigurimit, kategoria A (Agjent), pseudonimi “Fusha”, 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 . 

b. 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. 
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Fushë-Arrëz. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 
Vendim nr. 368, datë 19.08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin nr. 110/2018 “Për Noterinë”, Autoritetit 
për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin Ministria e Drejtësisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 4316 prot. datë 28.07.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 
figurës, përpara emërimit të 10 kandidatëve për organet drejtuese të Dhomës 
Kombëtare të Noterisë, Dega Vendore e Noterisë Vlorë dhe Dega Vendore e Noterisë 
Durrës, se: 
 

a. Për 1. S.S.H., 2. A.Y.M., 3. N.J.M., 4. J.S.Q., 5. E.A., 6. I.P., 7. B.Ç.(Z.), 8. A. 
Xh. 9. M.S. dhe 10. M.L., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 
110/2018 “Për Noterinë”, nenit 22 të tij, si dhe 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”, i ndryshuar rezulton 
se: 

i. Nuk kanë qenë persona në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
ii. Nuk kanë qenë bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk kanë qenë anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit, deri në 2 korrik 1991, 
sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Ministria e Drejtësisë. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku 



Vendim nr. 369, datë 19.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 
dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish- 
Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë i Prokurorisë, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 1740 prot. datë 27.07.2022, “Kërkesë” për verifikimin e 
pastërtisë së figurës, përpara emërimit të kandidatit për Drejtues në Prokurorinë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Fier se: 
 

a. Për Znj. E.H., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 
“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 
28 gërma “ë ”, dhe 49 të tij, rezulton se: 
 

i. Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
ii. Nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i 

Shtetit. 
iii. Nuk figuron në dokumente të Ish-Sigurimit të Shtetit deri në 2 korrik 

1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku 

 

Vendim nr. 370, datë 19.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin nr. 110/2018 “Për Noterinë”, Autoritetit 
për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin Ministria e Drejtësisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 4316 prot. datë 28.07.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 
figurës, përpara emërimit të 5 kandidatëve për organet drejtuese të Dhomës Kombëtare 
të Noterisë, Dega Vendore e Noterisë Vlorë dhe Dega Vendore e Noterisë Durrës, se: 



 
a. Kandidatët 1. E.K.A., 2. K.F.K., 3. A.P., 4. E.V., dhe 5. A.Gj., nuk janë subjekt 

verifikimi sipas përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë” i ndryshuar. 

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Ministria e Drejtësisë. 

 
3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku 

 

Vendim nr. 371, datë 19.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 
dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish 
- Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë i Prokurorisë, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 1855 prot. datë 02.08.2022, “Kërkesë” për verifikimin e 
pastërtisë së figurës, përpara emërimit të kandidatit për Drejtues në Prokurorinë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Fier se: 
 

a. Për Z. G.M., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 “Për 
statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 28 
gërma “ë ”, dhe 49 të tij, rezulton se ; 
 

i. Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
ii. Nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i 

Shtetit. 
iii. Nuk figuron në dokumente të Ish-Sigurimit të Shtetit deri në 2 korrik 

1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku 



Vendim nr. 372, datë 19.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 96/2016 “Për statusin e gjyqtarëve 
dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish 
- Sigurimit të Shtetit, 

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Këshillit të Lartë i Prokurorisë, për informacionin që 
kërkohet me shkresën nr. 1849 prot. datë 02.08.2022, “Kërkesë” për verifikimin e 
pastërtisë së figurës, përpara emërimit të kandidatit për Drejtues në Prokurorinë pranë 
Gjykatës së Shkallës së Parë Sarandë se: 
 

a. Për Z. K. Ll., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 96/2016 
“Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, nenit 
28 gërma “ë ”, dhe 49 të tij, rezulton se 
 

i. Nuk ka qenë person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
ii. Nuk ka qenë anëtar, bashkëpunëtor ose i favorizuar nga ish-Sigurimi i 

Shtetit. 
iii. Nuk figuron në dokumente të Ish-Sigurimit të Shtetit deri në 2 korrik 

1991, sipas përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 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 Këshillit të Lartë i Prokurorisë. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku 

 
Vendim nr. 373, datë 19.08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr.8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Konispol, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 778 prot datë 01.07.2022, ”Kërkesë për informacion”, në kuadër të 
kërkesës për vijimin e procedurave për ndryshimin e emërtimit të rrugëve që lidhen me 
të kaluarën e regjimit komunist dhe emërtimin e rrugës pranë vendbanimit të të ndjerit, 
se për shtetasin z. B.A., nga verifikimet e kryera deri tani: 
 



a. nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, 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 Konispol. 
 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Gjergj Marku 

 

 

 

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. 325, datë 03.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 22/1 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 T. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 451 prot, datë 24.03.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. T., ka dokumente në arkivat e 
Ish-Sigurimit të Shtetit që disponon Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 
Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
 

- Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 12551 (1568), e përbërë në total nga 205 (dyqind 
e pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e 
Autoritetit për subjektin T. T. 

- Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 12551.1 (1568), e përbërë në total nga 250 
(dyqind e pesëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në 
arkivat e Autoritetit për subjektin T. T. 

- Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1568, e përbërë në total nga 617 (gjashtëqind e 
shtatëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në 
arkivat e Autoritetit për subjektin T. T. 
 

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

3. Autoriteti do të vijojë punën për hetim sa më efektiv të rastit dhe shtetasi T. D. do te 
njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë apo kryhet ne 
lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit T. T. 
 



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: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 

Vendim nr. 326, datë 03.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 22/1 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. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 458 prot, datë 25.03.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për C. S., ka dokumente në arkivat e 
ish- Sigurimit të Shtetit që disponon Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 
Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
 

- Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1297, e përbërë në total nga 1055 (një mijë e 
pesëdhjetë e pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në 
arkivat e Autoritetit për subjektin C. S. 
 

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

3. Autoriteti do të vijojë punën për hetim sa më efektiv të rastit dhe shtetasi F. S. do te 
njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë apo kryhet ne 
lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit C. S. 
 

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: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 
Vendim Nr.328 Datë 03 . 08 . 2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 



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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin A. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1571 prot, datë 12.10.2021, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin S. T. ka dokumente në arkivat e Ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosje Formulare nr.1747, e përbërë në total nga 123 (njëqindë e njëzet e tre) faqe të 
skanuara, të anonimizuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin S. T. 
 

2. T´i jepet shtetasit A. T. dokumentacioni dublikatë që përmbajn 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: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 

Vendim Nr. 329 Datë 03.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   

V E N D O S I: 
1.Të informojë shtetasin L. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr.1767 prot, datë 15.11.2021, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit 
si më poshtë:  

 

- Dosje Formulare nr.2685, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 29 (njëzet e nëntë) faqe 
të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin L. Ç. 

- Rregjistër i Përpunimeve Model K.I, nr.2, numër rendor 2684, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin L. Ç. 

- Rregjistër i Përpunimeve Model I, numër rendor 2685, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin L. Ç. 

 

2.T´i jepet shtetasit L. Ç.dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë CD.   



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

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

                                                   

Vendim Nr. 330 Datë 03 .08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 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 P. S., për sa kërkohet në shkresën nr.13 prot, datë 06.01.2022, ku mbi 
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. S. ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.1083, e përbërë në total nga 687 (gjashtëqind e 
tetëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin P. S. 

- Regjistër përpunimi Model K.I, nr.2, rreshti me numër rendor 152, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin P. S. 

- Regjister i Burgjeve i viteve 1947-1954, fleta nr.101, rreshti me numër rendor 247, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin P. S. 

 

2. Gjithashtu mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk rezulton që shtetasi P. S.të 
ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
3. T´i jepet shtetasit P. S. dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë CD dhe fotokopje.   
 
4. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.               

                                         

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 

                                                  



Vendim Nr. 331 Datë 03 .08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1.Të informojë shtetasin K. I., për sa kërkohet në shkresën nr.1808 prot, datë 17.11.2021, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit 
si më poshtë:  
 

- Regjistri i Agjenturës, Model KI, konkretisht rreshti me numër rendor 6561, Kategoria 
Informator, Pseudonimi ’’Lokomotiva’’, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin K. I. 

 
2. T´i jepet shtetasit K. I dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   
 
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 
administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

                                                   

Vendim  Nr.332 Datë 03 .08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   

 

V E N D O S I: 
 

1.Të informojë shtetasin P. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr.568 prot, datë 13.04.2022, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit 
si më poshtë:  

 

- Regjistri i Agjenturës, Model 2, konkretisht rreshti me numër rendor 4615, Kategoria 
Informator, Pseudonimi ’’Betimi’’, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin P. Gj. 

 

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



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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 

 

Vendim Nr. 333 Datë  03  .08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin S. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1798 prot., dt. 17.11.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin R. H., ka dokumente në 
arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosje Gjyqësore nr. 12474, e përbërë në total nga 55 (pesëdhjetë e pesë) faqe të 
digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin R. H. 

- Dosje Formulare nr. 4358, e përbërë në total nga 166 (njëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) 
faqe të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin R. H. 

- Rregjistri Burgjeve, nr. 5, fleta 82, rreshti me nr. rendor 84, 1 (një) fletë, që ekziston në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin R. H. 
 

1. T´i jepet shtetasit S. H.dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë CD dhe 1 (një) 
fletë fotokopje.   

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 



Vendim Nr. 334 Datë  03. 08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin H. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1934 prot, datë 
14.12.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 
Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

- Dosje Përpunimi nr. 2654, e përbërë në total nga 274 (dyqind e shtatëdhjetë e katër) 
faqe të anonimizuara, të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin H. M. 

- Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 10479, e përbërë në total nga 137 (njëqind e tridhjetë e 
shtatë) faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin H. M. 

- Regjistër Përpunimi nr. 2, numër rendor 2654, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin H. M. 

- Regjistër Model 2, numër rendor 19291, që ekziston në arkivat e Autoritetit për 
subjektin H. M. 

- Regjistër Model 2, nr. rendor 7123, që ekziston në arkivat e Autoritetit për subjektin H. 
M. 

 
2. T´i jepet shtetasit H. M., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë  CD dhe 

fotokopje.   
 

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 

Vendim Nr.336 Datë  03 . 08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin F. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1797 prot., datë 
17.11.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për K. T., ka dokumente 
në arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



 

- Dosje formulare  nr. 3774, e përbërë në total nga 137 (njëqind e tridhjetë e shtatë) faqe 
të digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin K. T. 
 

- Dosje hetimore- gjyqësore nr. 2308, e përbërë në total nga 140 (njëqind e dyzet) faqe 
të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin K. T. 

 

2. T´i jepet shtetasit F. T. 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. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 

Vendim Nr. 337 Datë 03 . 06.2022(i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
 

V E N D O S I: 
 

 
1. Të informojë shtetasen A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 413 prot, datë 17.03.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. M., ka dokumente në arkivat e 
Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosje Formulare nr. 736, e përbërë në total nga 61 (gjashtëdhjetë e një) faqe të 
digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin I. M. 

- Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 1637, e përbërë në total nga 42 (dyqind e gjashtëdhjetë 
e dy) faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin I. M. 

 



2. T´i jepet shtetases A. B. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë CD.   
 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

   
                                               Vendim  Nr. 338 Datë 03 .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin G. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 339 prot., datë 
02.03.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në 
arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.10445 e përbërë në total nga 378 (treqind e 
shtatëdhjetë e tetë) faqe të skanuara të të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin G. B. 

- Regjistri i Burgjeve 1974-1982, fleta nr.6, nr rendor 24. 
 

2. T´i jepet shtetasit G. B.dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë CD.   
 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 

Vendim Nr. 339 Datë 03 .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 21, e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 



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

 

V E N D O S I: 
1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit Gj. V., identiteti i 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: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 

Vendim Nr. 340 Datë  03 .08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 21, 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 njihet dhe t’i jepen shtetases E. G., identiteti i 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: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni, Dr. Albert Nikolla 

 

Vendim Nr. 343 Datë 11 .08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 



1. Të informojë shtetasin M. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1842 prot., datë 
22.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 
Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
- Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.10892 e përbërë në total nga 321 (treqind e njëzet 

e një) faqe të skanuara të të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin M. H.. 

- Dosje përpunimi nr.9451 e përbërë në total nga 196 (njëqind e nëntëdhjetë e gjashtë) 
faqe të skanuara të të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin M. H. 

- Regjistër përpunimi Model I nr. 1 konkretisht rreshti me nr rendor 9451, 2 (dy) faqe 
të fotokopjuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. H. 

 
2. T´i jepet shtetasit M. H.dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë CD.   

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 

      
Vendim Nr. 344 Datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e 

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

 
V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Th. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 990 prot., datë 
06.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për J. P., ka dokumente në 
arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosja Nr. 3543 “Fashikulli i Proces verbaleve si dhe i Grupit të Vllehëve”, e përbërë 
në total nga 346 (treqind e dyzet e gjashtë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin J. P. 
 

2. T´i jepet shtetasit Th. P. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë CD.   
 

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



Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 
Kryetare: Dr. Gentiana Sula  
 
Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 

         

VendimNr. 345 Datë 11.08 .2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin B. Gj. për sa kërkohet në shkresën me nr. 63 prot., datë 
14.01.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin Z. N., ka 
dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

- Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.2137 e përbërë në total nga 231 (dyqind e tridhjetë e 
një) faqe të skanuara të të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin Z. N. 
 

2. T´i jepet shtetasit B. Gj. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë CD.   
 

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 

 

Vendim Nr. 346 Datë 11.08 .2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen F. F. për sa kërkohet në shkresën me nr. 551 datë 11.04.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani për shtetasin A. V., ka dokumente në 
arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



 

- Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.1079 e përbërë në total nga 450 (katërqind e pesëdhjetë) 
faqe të skanuara të të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin A. V. 

 

2. T´i jepet shtetases F. F. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë CD.   

 

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

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 

 

Vendim Nr.347 Datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 21, 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 Dokumente te ish - Sigurimit të 
Shtetit,   

V E N D O S I: 
 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit R. V., identiteti i të gjithë bashkëpunëtorëve të ish - 
Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   
 

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

   Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

 

Vendim Nr. 348 Datë 11 .08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e 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 I. Rr., për sa kërkohet në shkresën nr.876 prot, datë 26.05.2022, 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. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 

 

Vendim Nr.350 Datë 11 .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I 

1.Të informojë shtetasin L. N., për sa kërkohet në shkresën nr.937 prot, datë 31.05.2022, 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. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 

 
Vendim Nr.351 Datë 11.08.2022 ( i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

                                                             V E N D O S I 



1. Të informojë shtetasin M. G., për sa kërkohet në shkresën nr.843 prot, datë 26.05.2022, 
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. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 

 

Vendim Nr. 352 Datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 

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

 

                                                             V E N D O S I 

1.Të informojë shtetasin Gj. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 283 prot., datë 
23.02.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
A. Gj. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e 
tij në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

                                                                  
Vendim Nr.353 Datë 11 .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21, 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 Gj. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr.955 prot, datë 
03.06.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 



i ndjeri Nikë Shyti ka qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

 

                                Vendim Nr. 354 Datë 11 .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin M. B., për sa kërkohet në shkresën nr.955 prot, datë 03.06.2022, 
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. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

Vendim Nr. 355 Datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1.Të informojë shtetasin P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 988 prot., datë 08.06.2022, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara për të në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit.   
 

 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 



Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 
 

Vendim Nr. 356 Datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 

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

                                                             V E N D O S I 

 

1.Të informojë shtetasin V. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 845 prot., datë 26.05.2022, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 
 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 
                                              Vendim Nr.357 Datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasit M. dhe M. H. (përfaqësuar me prokurë të posaçme nga shtetasja N. 
G.), për sa kërkohet në shkresën nr. 1949 prot., datë 16.12.2021, ku mbi bazën e verifikimeve 
të kryera deri tani, për të ndjerën A. H., ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit si 
më poshtë:  

 

- Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr. 11554, e përbërë në total nga 163 (njëqind e 
gjashtëdhjetë e tre) faqe të skanuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin A. H. 

- Dosje Agjenturale Nr. 2776, 1334 me pseudonimin “Shtriga”, e përbërë në total nga 90 
(nëntëdhjetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. H. 

- Dosje Përpunimi Nr. 213, e përbërë në total nga 207 (dyqind e shtatë) faqe të skanuara 
dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin A. H. 



- Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, regjistër përpunimi nr. 2/1, model K.I, konkretisht 
rreshti me nr. rendor 6741, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. H. 

- Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, regjistër përpunimi nr. 68, model K.I, konkretisht 
rreshti me nr. rendor 9318, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. H. 
 

2. T´i jepet shtetasit M. dhe M. H. (përfaqësuar me prokurë të posaçme nga shtetasja N. G.) 
dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë CD dhe fotokopje.   

 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

 

                                           Vendm  Nr. 358 Datë 11 .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
                                                        V E N D O S I: 

 
 

1. Të informojë shtetasin A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1647 prot., datë 26.10.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për P. (Gj.) M., ka dokumente në arkivat e Ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosja Nr. 27, viti 1950 “Bandat”, e përbërë në total nga 145 (njëqind e dyzet e pesë) 
faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit për subjektin P. N. (Gj.) M.. 
 

2. T´i jepet shtetasit A. M. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë CD.   

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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 



               
Vendim Nr.359 Datë 11 .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim 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. 1939 prot., datë 15.12.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosje Nr. 125, e përbërë në total nga 15 (pesëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura 
në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. K. 
 

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

 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

 

Vendim Nr. 360 Datë  11  .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 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 njihet dhe t’i jepen shtetasit M. Sh., 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: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 
 
                                                   

                                            Vendim Nr. 361 Datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 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 H. H., për sa kërkohet në shkresën nr.278 prot, datë 23.02.2022, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për I. H.  ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë:  

 

- Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.2014, e përbërë në total nga 255 (dyqind e pesëdhjetë e 
pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin I. H.   

- Rregjistër i Burgjeve, fleta nr.3, me numër rendor 5914, e përbërë në total nga 1 (një) 
faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin I. H.   

 

2. T´i jepet shtetasit H. H. dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë CD dhe fotokopje.   

 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

 

                                                   



                                             Vendim Nr.  362  Datë   11   .08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 
Shtetit,   

V E N D O S I: 
 
1.Të informojë shtetasin V. K., për sa kërkohet në shkresën nr.1033 prot, datë 15.06.2022, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të Shtetit 
si më poshtë:  

- Vendim nr.14 datë 28.10.1975 të Komisionit të Internim Dëbimeve, e përbërë 
në total nga 2 (dy) faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin V. 
K. 

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

 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

           

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

 

Vendim Nr. 363 Datë 11.08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 5, 19 , 20, 21 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin A. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1143 prot, datë 01.07.2022, 
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 si 
edhe të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

           

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 

 

Vendim Nr. 364  Datë 11  .08.2022 (i shkurtuar) 

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1.Të informojë shtetasin V. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1060 prot., datë 20.06.2022, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi P. P. të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit.   
 

 Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Z.Altin Hoxha, Z.Gjergj Marku, Z.Skënder Vrioni 
 
 
 
 

VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE NË PROCESIN E IDENTIFIKIMIT DHE 
RIKUPERIMIT TË PERSONAVE TË ZHDUKUR 

 

Vendim nr. 325, datë 03.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 22/1 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 T. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 451 prot, datë 24.03.2022, ku mbi 



bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për T. T., ka dokumente në arkivat e Ish-Sigurimit të 
Shtetit që disponon Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit si më 
poshtë:  
 

- Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 12551 (1568), e përbërë në total nga 205 (dyqind e pesë) 
faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për 
subjektin T. T. 

- Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 12551.1 (1568), e përbërë në total nga 250 (dyqind e 
pesëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e 
Autoritetit për subjektin T. T. 

- Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1568, e përbërë në total nga 617 (gjashtëqind e 
shtatëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e 
Autoritetit për subjektin T. T. 

  

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

3. Autoriteti do të vijojë punën për hetim sa më efektiv të rastit dhe shtetasi T. D. do te 
njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë apo kryhet ne lidhje 
me qartësimin e fatit të të zhdukurit T. T.   
 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 

Vendim nr. 326, datë 03.08.2022 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 22/1 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. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 458 prot, datë 25.03.2022, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për C. S., ka dokumente në arkivat e Ish-
Sigurimit të Shtetit që disponon Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë:  

 



- Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 1297, e përbërë në total nga 1055 (një mijë e pesëdhjetë 
e pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit 
për subjektin C. S. 
 

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

3. Autoriteti do të vijojë punën për hetim sa më efektiv të rastit dhe shtetasi F. S. do te njoftohet 
për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë apo kryhet ne lidhje me 
qartësimin e fatit të të zhdukurit C. S.  

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.  
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 

 

 

VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 
STUDIMORE/MEDIATIKE  

 
Vendim nr.327, datë 09.08.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 36 e vijues të Ligjit nr. 45/2015, i ndryshuar, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i 
ndryshuar), dhe ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjit nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen 
e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 
vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 
të Shtetit: 

V E N D O S I: 

1. T’u vihen në dispozicion shtetasve B. P., dhe A. D., dokumentet dublikatë në CD, si më 
poshtë:  

a) Dokumente nga Dosje ORV “Radio Televizioni Shqiptar”, me 446 faqe; 
b) Dokumente nga Dosja e ORV Kinostudio “Shqipëria e re”, nr.133, me 251 faqe; 

 
2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Dr.Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 
 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 20 datë 
12.08.2022 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 
i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 
të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 
13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 
Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 
Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 
në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 
vendimin nr. 20, datë 12.08.2022 si më poshtë:  

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

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

 

 1. Dosje Formulare nr. 4890 në ngarkim të E.O., 233 (dyqind e tridhjetë e tre) fletë ndër të 
cilat 10 (dhjetë) dokumente me 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 22 (njëzet e dy) dokumente me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë 
janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

2. Dosje nr. 123 “Analizë mbi dobësitë që çuan në objekt përpunimi të konkludojë se në 
shtëpinë e tij ishte vendosur teknika operative, si dhe analiza të TO”, me 29 (njëzet e nëntë) 
fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 10 (dhjetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

3. Dosje personale nr. 4695 “Fusha” në ngarkim të F. J., me 116 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë) 
fletë ndër të cilat 13 (trembëdhjetë) dokumente me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 29 (njëzet e nëntë) dokumente me 36 (tridhjetë e 
gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega 
e Punëve të Brendshme Elbasan. 

4. Dosje pune nr. 4695 “Fusha” në ngarkim të F. J., me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë ndër të 
cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 
(njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. 

5. Dosje agjenturale nr. 3281 “Gaforrja”, me 152 (njëqind e pesëdhjetë e dy) fletë ndër të 
cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 19 
(nëntëmbëdhjetë) dokumente me 116 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me 
nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

6. Dosje agjenturale nr. 3281/1 “Gaforrja”, me 41 (dyzet e një) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë 
është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 (tre) dokumente me 5 (pesë) 
fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 



7. Dosje Formulare nr. 4074 në ngarkim të E. A., me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 
(dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10 (dhjetë) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Durrës. 

8. Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 206 në ngarkim të E. A., me 57 (pesëdhjetë e shtatë) fletë 
ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Dega e Punëve të Brendshme Durrës. 

9. Dosje Formulare nr. 3203 në ngarkim të K. R., me 347 (treqind e dyzet e shtatë) fletë ndër 
të cilat 25 (njëzet e pesë) dokumente me 33 (tridhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin 
e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 82 (tetëdhjetë e dy) dokumente me 162 (njëqind e 
gjashtëdhjetë e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” . Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

10. Fashikull për të dënuar në ngarkim të K. R., 20 (njëzet) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë 
është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve 
të Brendshme Tiranë. 

11. Dosje nr. 909 “Relacion dërguar shokut M. Sh. mbi arrestimin e grupit kosovar të K. R. 
dhe veprimtaria armiqësore e tyre”, me 4 (katër) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 4 (katër) 
fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 
Parë e Sigurimit të Shtetit. 

12. Dosje personale “Astriti” në ngarkim të I. D., me 14 (katërmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 
1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e II-të. 

13. Dosje Operative në ngarkim të G. K., me 136 (njëqind e tridhjetë e gjashtë) fletë ndër të 
cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 18 
(tetëmbëdhjetë) dokumente me 40 (dyzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret” . Dosja i përket Fondit Grupet. 

14. Dosje nr. 3460 në ngarkim të P. R., me 113 (një) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 38 (tridhjetë e tetë) dokumente me 75 
(shtatëdhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Të Huajt. 

15. Dosje nr. 2327 në ngarkim të A. S., me 49 (dyzet e nëntë) fletë ndër të cilat 4 (katër) fletë 
janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 24 (njëzet e katër) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Arratisur. 

16. Dosje Personale nr. 952 “Pastruesi” në ngarkim të N. M., me 57 (pesëdhjetë e shtatë) 
fletë ndër të cilat 22 (njëzet e dy) dokumente me 30 (tridhjetë) fletë janë të klasifikuara me 
nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Veçantë. 

17. Dosje pune nr. 952 “Pastruesi” në ngarkim të N. M., me 2 volume me 23 (njëzet e tre) 
fletë ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe me 9 (nëntë) fletë 
ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” .Dosja 
i përket Fondit Të Veçantë. 

18. Dosje Formulare nr. 3264 në ngarkim të F. H., me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër të 
cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 8 (tetë) 



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

19. Dosje Formulare nr. 801 në ngarkim të J. Zh., me 64 (gjashtëdhjetë e katër) fletë ndër të 
cilat 14 (katërmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 
1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Operativ. 

20. Dosje Formulare nr. 308 në ngarkim të Z. Ç., me 509 (pesëqind e nëntë) fletë ndër të cilat 
4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 16 

 (gjashtëmbëdhjetë) dokumente me 31 (tridhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Berat. 

21. Dosje nr. 6004 “Guximi”, në ngarkim të S. H., me 239 (dyqind e tridhjetë e nëntë) fletë 
ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 49 
(dyzet e nëntë) dokumente me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Veçantë. 

22. Dosje pune nr. 6004 “Guximi”, në ngarkim të S. H., me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë ndër 
të cilat 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 17 
(shtatëmbëdhjetë) dokumente me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Veçantë. 

23. Dosje personale nr. 615 në ngarkim të S. H., me 3 (tre) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Kosova. 

24. Dosje Formulare nr. 593 në ngarkim të Sh. Gj., me 125 (njëqind e njëzet e pesë) fletë ndër 
të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 39 (tridhjetë 
e nëntë) dokumente me 66 (gjashtëdhjetë e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

25. Dosje Formulare nr. 4438 në ngarkim të Z. R., volumi 1 me 385 (treqind e tetëdhjetë) 
fletë ndër të cilat 39 (tridhjetë e nëntë) dokumente me 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 24 (njëzet e katër) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Elbasan. 

26. Dosje Formulare nr. 4438 në ngarkim të Z. R., volumi 2 me 200 (dyqind) fletë ndër të 
cilat 11 (njëmbëdhjetë) dokumente me 28 (njëzet e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) dokumente me 68 (gjashtëdhjetë e tetë) 
fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 
Punëve të Brendshme Elbasan. 

27. Dosje Formulare nr. 4438 në ngarkim të Z. R., volumi 3 me 200 (dyqind) fletë ndër të 
cilat 53 (pesëdhjetë e tre) dokumente me 133 (njëqind e tridhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. 

28. Dosje Formulare nr. 4438 në ngarkim të Z. R., volumi 4 me 201 (dyqind e një) fletë ndër 
të cilat 38 (tridhjetë e tetë) dokumente me 62 (gjashtëdhjetë e dy) fletë janë të klasifikuara me 
nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. 

29. Dosje Formulare nr. 4438 në ngarkim të Z. R., volumi 6 me 169 (njëqind e gjashtëdhjetë 
e nëntë) fletë ndër të cilat 4 (katër) dokumente me 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 



e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) dokumente me 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me 
nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan. 

30. Dosje Formulare nr. 3781 në ngarkim të F. G., me 21 (njëzet e një) fletë ndër të cilat 4 
(katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 4 (katër) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

31. Fashikull nr. 3781/1 i veprimtarisë kriminale të F. G., me 76 (shtatëdhjetë e gjashtë) fletë 
ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 
(njëzet e një) dokumente me 45 (dyzet e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

32. Dosje përpunimi nr. 5769 në ngarkim të Sh. N., me 109 (njëqind e nëntë) fletë ndër të 
cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 16 
(gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Operativ. 

33. Dosje agjenturore nr. 3775 “Rrëshqitja” në ngarkim të Gj. Ç., me 424 (katërqind e njëzet 
e katër) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 17 (shtatëmbëdhjetë) dokumente me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

 

 KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 21, datë 
12.08.2022 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 
i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 
të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 
13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 
Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 
Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 
në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 
vendimin 21, datë 12.08.2022 si më poshtë:  

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

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

 

 1. Dosje nr. 116 “Informacione për disa të dhëna për krijimin e shoqatës së ish të dënuarve 
politikë dhe organizimin e grevave” me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) 
dokumente me 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 



2. Kartelë Model 2 nr. 13877 “Rozafa” , në ngarkim të N. K., e klasifikuar me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Kartela i përket fondit Dega IV.  

3. Dosje nr. 96 “Informacione të Degës Sigurisë Ushtrisë mbi veprimtarinë armiqësore që 
zhvillojnë oficerët B. D. e S. M.” me 9 (nëntë) fletë ndër të cilat 3 (tre) dokumente me 9 (nëntë) 
fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e 
Sigurimit të Shtetit. 

4. Dosje nr. 940 në ngarkim të I. B. me 225 (dyqind e njëzet e pesë) fletë ndër të cilat 19 
(nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 32 
(tridhjetë e dy) dokumente me 38 (tridhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Arratisur. 

5. Dosje Formulare nr. 2557 “Misteri” në ngarkim të A. B., volumi 1 me 201 (dyqind e një) 
fletë ndër të cilat 18 (tetëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 54 (pesëdhjetë e katër) dokumente me 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Gjirokastër. 

6. Dosje Formulare nr. 2557 “Misteri” në ngarkim të A. B., volumi 2 me 185 (njëqind e 
tetëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 27 (njëzet e shtatë) dokumente me 118 (njëqind e tetëmbëdhjetë) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” . Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Gjirokastër. 

7. Dosje nr. 461 “Informacion mbi të arratisurin A. B. si agjent i zbulimit amerikan”, me 3 
(tre) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 2 (dy) fletë është i klasifikuar me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

8. Dosje nr. 42 “Denoncime të bëra nga i dënuari A. B., i dërguar nga zbulimi amerikan, ku 
implikohen dhe persona të tjerë”, me 8 (tetë) fletë ndër të cilat 4 (katër) dokumente me 7 
(shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

9. Dosje Formulare nr. 2557 “Misteri” në ngarkim të A. B., volumi 3 me 272 (dyqind e 
shtatëdhjetë e dy) fletë ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) dokumente me 250 (dyqind e pesëdhjetë) fletë 
janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret” . Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Gjirokastër. 

10. Dosje nr. 49 “Udhëzim, format dhe metodat e punës që zhvillojnë klerikët besimtarët e 
besimit Mysliman”, me 1 (një) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

11. Dosje nr. 101 “Raport mbi veprimtarinë armiqësore të organizatave kundërrevolucionare 
dhe klerit”, me 30 (tridhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 30 (tridhjetë) fletë është i 
klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e 
Sigurimit të Shtetit. 

12. Dosje nr. 46 “Raport vjetor mbi veprimtarinë e degës II-të gjatë vitit 1957 në drejtim të 
elementit antiparti, organizatat kundërshtare dhe klerit reaksionar”, me 68 (gjashtëdhjetë e tetë) 
fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 50 (pesëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 



13. Dosje nr. 415 “Relacion dërguar nga Degët e Punëve të Brendshme mbi klerin dhe 
institucionet fetare”, me 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë ndër të cilat 33 (tridhjetë e tre) 
dokumente me 44 (dyzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 4 (katër) dokumente me 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

14. Dosje nr. 438 “Përgjithësim mbi veprimtarinë armiqësore të klerikut katolik A. D. në 
shërbim të zbulimit Italian”, me 10 (dhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 8 (tetë) 
fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 
Parë e Sigurimit të Shtetit. 

15. Dosje nr. 435 “Udhëzim dërguar Degëve të Punëve të Brendshme mbi veprimtarinë 
armiqësore të Vatikanit dhe disa klerikëve besimtar reaksionar katolik”, me 5 (pesë) fletë ndër 
të cilat 1 (një) dokument me 5 (pesë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

16. Dosje nr. 229 “Relacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë mbi procesin dhe arrestimin 
e klerikëve katolik”, me 23 (njëzet e tre) fletë ndër të cilat 3 (tre) dokumente me 16 
(gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

17. Dosje nr. 48 “Plane perspektive të seksionit I-rë të II- të mbi elementin antiparti, 
organizatave kundër revolucionare dhe kleri”, me 13 (trembëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) 
dokumente me 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

18. Dosje nr. 137 “Përgjithësim mbi evidentimin dhe kontrollin e elementit ish klerik dhe 
përforcimin e punës në drejtim të tyre”, me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) 
dokumente me 14 (katërmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

19. Dosje nr. 164 “Përgjithësim dërguar Degëve të Punëve të Brendshme mbi disa 
problematika që dalin lidhur me evidentimin dhe kontrollin e kontigjentëve ish klerik e 
besimtarë reaksionarë”, me 13 (trembëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 13 
(trembëdhjetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

20. Dosje nr. 284 “Informacion nga degët mbi të dhëna në drejtim të klerit”, me 111 (njëqind 
e njëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 33 (tridhjetë e tre) dokumente me 102 (njëqind e dy) fletë 
janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e 
Sigurimit të Shtetit. 

21. Dosje nr. 125 “Përgjithësim mbi veprimtarinë armiqësore të zhvilluar nga një grup 
klerikësh”, me 8 (tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 7 (shtatë) fletë është i klasifikuar 
me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret. Dosja i përket Fondit Hetuesia. 

22. Dosje nr. 96 “Informacione mbi probleme hetimore për persona të ndryshëm, mbi procesin 
e disa klerikëve”, me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 8 (tetë) fletë 
janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Hetuesia. 

23. Dosje e Problemit të Centralizuar “Gjarpri” nr. 216 me 314 (treqind e katërmbëdhjetë) 
fletë ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 50 (pesëdhjetë) dokumente me 254 (dyqind e pesëdhjetë e katër) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e IV. 



24. Fashikull kërkimi nr. 59 në ngarkim të A. B. me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë ndër të cilat 
4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 19 
(nëntëmbëdhjetë) dokumente me 40 (dyzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

25. Dosje nr. 269 në ngarkim të A. B. me 316 (treqind e gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 
12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 59 
(pesëdhjetë e nëntë) dokumente me 173 (njëqind e shtatëdhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria II. 

26. Dosje e Problemit të Centralizuar “Gjarpri” nr. 216 volumi I me 335 (treqind e tridhjetë 
e pesë) fletë ndër të cilat 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 88 (tetëdhjetë e tetë) dokumente me 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e IV. 

27. Dosje nr. 477 “Për disa reagime të objekteve të kontrollit Postar”, me 5 (pesë) fletë ndër të 
cilat 1 (një) dokument me 4 (katër) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

28. Dosje nr. 133 “Për veprimtarinë armiqësore e keqbërëse të zhvilluar nëpërmjet kanalit 
postar”, me 7 (shtatë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 6 (gjashtë) fletë është i klasifikuar 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

29. Dosje nr. 138 “Korrespondencë e përkohshme e Degës së V të drejtorisë së I me degët e 
punëve të brendshme në rrethe”, me 90 (nëntëdhjetë) fletë ndër të cilat 87 (tetëdhjetë e shtatë) 
dokumente me 90 (nëntëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

30. Dosje nr. 92 “Për zbatimin e urdhrit të ministrit të Punëve të Brendshme nr. 1-1, datë 
18.1.1991”, me 6 (gjashtë) fletë ndër të cilat 3 (tre) dokumente me 4 (katër) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e 
Sigurimit të Shtetit. 

31. Dosje nr. 108 “Material studimor mbi veprimtarinë e punës së sektorit të kontrollit postar 
për periudhën 1981-1982”, me 22 (njëzet e dy) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 21 (njëzet 
e një) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria 
e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

32. Dosje nr. 111 “Raport i analizës vjetore i sektorit të kontrollit postar gjatë vitit 1982 dhe 
detyrat vjetore të degës së V”, me 26 (njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 
21 (njëzet e një) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

33. Dosje nr. 109 “Raport i analizës vjetore i sektorit të kontrollit postar gjatë vitit 1970”, me 
8 (tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 8 (tetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

34. Dosje nr. 100 “Relacion mbi përgjithësimin e punës në sektorin e kontrollit postar për vitin 
1968”, me 3 (tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 3 (tre) fletë është i klasifikuar me 
nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të 
Shtetit. 

35. Dosje nr. 107/4 “Relacion mbi përgjithësimin e punës në sektorin e kontrollit postar së 
bashku me informacionin e kontrollit të korrespodencës”, me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) 



dokumente me 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

36. Dosje nr.150 “Konkluzione të Drejtorisë I mbi drejtimet kryesore të veprimtarisë 
armiqësore të zhvilluar nëpërmjet kanalit postar”, me 7 (shtatë) fletë ndër të cilat 1 (një) 
dokument me 6 (gjashtë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

37. Dosje nr. 75 “Urdhër i zëvendës ministrit mbi shpërndarjen në organet e punëve të 
brendshme të instruksionit mbi Kontrollit Postar”, me 8 (tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) 
dokument me 3 (tre)fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

38. Dosje nr. 201 “Udhëzim mbi punën e rezidentëve të kontrollit postar lidhur me nënpunësit 
e postave”, me 1 (tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

39. Dosje nr. 330 “Letër e Ministrit Punëve të Brendshme dërguar degëve mbi bashkëpunëtorët 
që dërgojnë letra nëpërmjet kanalit postar”, me 4 (katër) fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente 
me 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

40. Dosje nr. 436/14 “Urdhër i Ministrit Punëve Brendshme mbi mbylljen e llogarive për vlerat 
monetare të kontrollit postar për vitet 1953-1964”, me 4 (katër) fletë ndër të cilat 2 (dy) 
dokumente me 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

41. Dosje nr. 222 “Informacion i Degës V për reagime të shqiptarëve me banim në Amerikë 
nëpërmjet korrespondencës , drejtuar KQ të PPSH, Kryeministrisë, e MPJ”, me 6 (gjashtë) fletë 
ndër të cilat 1 (një) dokument me 5 (pesë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

42. Dosje nr. 116 “Raport mbi analizën e punës vjetore të seksionit të kontrollit postar për vitin 
1971”, me 10 (dhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 10 (dhjetë) fletë është i klasifikuar 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

43. Dosje nr. 130 “Materiale instruktivo-metodik mbi kontrollin dhe zbulimin e 
komunikimeve sekrete”, me 27 (njëzet e shtatë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 26 
(njëzet e gjashtë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

44. Dosje nr. 116 “Detyra funksionale të shërbimit të kontrollit postar për kohë paqe”, me 12 
(dymbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 11 (njëmbëdhjetë) fletë është i klasifikuar 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

45. Dosje nr. 127 “Raport për një punë të kualifikuar për njohjen dhe zbatimin e kritereve gjatë 
ushtrimit dhe shfrytëzimit të kontrollit postar”, me 24 (njëzet e katër) fletë ndër të cilat 1 (një) 
dokument me 23 (njëzet e tre) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 
i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

46. Dosje nr. 16 “Urdhër i zëvendës Ministrit mbi kontrollit postar”, me 1 (një) fletë e cila 
është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 
Parë e Sigurimit të Shtetit 



47. Dosje nr. 18 “Detyrat funksionale të Degës V dhe të sektorëve të saj të survejimit, 
Kontrollit Postar”, me 14 (katërmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 14 
(katërmbëdhjetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

48. Dosje nr. 26 “Instruksion mbi kontrollin postar”, me 26 (njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 
1 (një) dokument me 26 (njëzet e gjashtë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

49. Dosje nr. 30 “Urdhra të Ministrisë së Punëve të Brendshme mbi organizimin e punës në 
sektorin e kontrollit postar”, me 32 (tridhjetë e dy) fletë ndër të cilat 9 (nëntë) dokumente me 
27 (njëzet e shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i 
përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

50. Dosje nr. 57 “Raport vjetor mbi survejimin e kontrollit postar si dhe statistikat përkatëse”, 
me 42 (dyzet e dy) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 40 (dyzet) fletë është i klasifikuar 
me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të 
Shtetit. 

51. Dosje nr. 69 “Raport vjetor mbi kontrollin postar”, me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të 
cilat 1 (një) dokument me 3 (tre) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

52. Dosje nr. 94 “Relacion mbi veprimtarinë armiqësore që është zhvilluar kundër vendit tonë 
nëpërmjet kontrollit postar”, me 9 (nëntë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 9 (nëntë) fletë 
është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 
Parë e Sigurimit të Shtetit. 

53. Dosje nr. 96 “Analizë mbi punën e kryer nga sektori i kontrollit postar për vitin 1967”, me 
17 (shtatëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë është i 
klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e 
Sigurimit të Shtetit. 

54. Dosje personale- formulare-gjyqësore nr. 1 në ngarkim të I. M., me 221 (dyqind e njëzet 
e një) fletë. Ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

55. Fashikull nr. 153 në ngarkim të V. A., (Dashi) me 7 (shtatë) fletë. Ndër të cilat 1 (një) fletë 
është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë është e klasifikuar 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Emigrantët Ekonomik. 

56. Dosje nr. 18 “Informacione dërguar udhëheqjes së partisë së Shtetit mbi veprimtarinë 
armiqësore të armikut F. Sh., për Organet e Punëve të Brendshme si dhe N. S. e M. Sh.”, me 
88 (tetëdhjetë e tetë) fletë. Ndër të cilat 1 (një) dokument me 23 (njëzet e tre) fletë është e 
klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10 (dhjetë) dokumente me 61 
(gjashtëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 
Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

57. Dosje nr. 690 “Për disa elementë antiparti që kanë ardhur në qytetin e Tiranës”, me 3 (tre) 
fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 2 (dy) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e Sigurimit të Shtetit. 

58. Fashikull nr. 10189 në ngarkim të A. C., me 14 (katërmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 3 (tre) 
fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 4 (katër) dokumente me 
10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Të Huajt. 



59. Fashikull nr. 2637 në ngarkim të F. T., me 62 (gjashtëdhjetë e dy) fletë ndër të cilat 19 
(nëntëmbëdhjetë) dokumente me 31 (tridhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Arratisur. 

60. Dosje formulare nr. 1292 në ngarkim të Sh. A., me 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 
44 (dyzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) 
fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ 

61. Dosje nr. 172 “Informacione e shënime të nxjerra nga studimi i dosjes hetimore gjyqësore 
të qytetares R. R.”, me 26 (njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 3 (tre) fletë 
është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e I e 
Sigurimit të Shtetit. 

62. Dosje agjenturale “Mbeturinat” nr. 1206, me 65 (gjashtëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 
23 (njëzet e tre) dokumente me 49 (dyzet e nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV. 

63. Dosje e problemit të centralizuar nr. 1086 “Ujku” , me 157 (njëqind e pesëdhjetë e 
shtatë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 58 (pesëdhjetë e tetë) dokumente me 141 (njëqind e dyzet e një) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e IV. 

64. Dosje nr. 289 “Informacione mbi letra armiqësore me përmbajtje antikomuniste”, me 197 
(njëqind e nëntëdhjetë e shtatë) fletë ndër të cilat 93 (nëntëdhjetë e tre) dokumente me 103 
(njëqind e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e parë e Sigurimit të Shtetit. 

65. Dosje nr. 16 “Informacione dërguar udhëheqjes së Partisë e të Shtetit mbi veprimtarinë 
armiqësore të zhvilluar nga armiku K. H.”, me 42 (dyzet e dy) fletë ndër të cilat 9 (nëntë) 
dokumente me 32 (tridhjetë e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Drejtoria e parë e Sigurimit të Shtetit. 

66. Dosje nr. 114 “ Informacione të Drejtorisë së Parë për disa komente të diplomatëve të 
ambasadave Çeke, Rumune, Greke, Bullgare, Vietnameze, për gjyqin e komplotistëve”, me 6 
(gjashtë) fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e parë e Sigurimit të Shtetit. 

67. Dosje nr. 49 “ Direktiva e Ministrit të Punëve të Brendshme, mbi detyrat e Degës së V mbi 
bazat ku duhen kërkuar spiunët e shërbimeve të huaja në vendin tonë dhe udhëzim mbi vënien 
në zbatim të këtyre direktivave”, me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 
9 (nëntë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Drejtoria e parë e Sigurimit të Shtetit. 

68. Dosje nr. 48 “ Letra të personave të ndryshëm, ish të burgosur, të internuar”, me 90 
(nëntëdhjetë) fletë ndër të cilat 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e parë e Sigurimit të Shtetit. 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 22, datë 
12.08.2022 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 
i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 
të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 
13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 
Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 
Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 
në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 
vendimin nr. 22, datë 12.08.2022 si më poshtë:  

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

 I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

 

 1. Dosje Personale nr. 1506 “Manushaqja” në ngarkim të D. P., me 107 (njëqind e shtatë) 
fletë ndër të cilat 19 (nëntëmbëdhjetë) dokumente me 21 (njëzet e një) fletë janë të klasifikuara 
me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 40 (dyzet) dokumente me 50 (pesëdhjetë) fletë 
janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Krujë. 

2. Dosje Pune nr. 1506, “Manushaqja”, në ngarkim të D. P., me 125 (njëqind e njëzet e pesë) 
fletë ndër të cilat 40 (dyzet) dokumente me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë janë të klasifikuara me 
nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

3. Dosje Pune nr. 1506, “Manushaqja”, në ngarkim të D. P., me 278 (dyqind e shtatëdhjetë 
e pesë) fletë ndër të cilat 4 (katër) dokumente me 10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 
e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

4. Dosje Personale nr. 340 “Rruga e Matit” në ngarkim të D. T., me 37 (tridhjetë e shtatë) 
fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Mirditë. 

5. Dosje Personale nr. 356 “Pisha” në ngarkim të K. Gj., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të 
cilat 6 (gjashtë) dokumente me 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 1 (një) dokument me 1 (një) fletë është i klasifikuar me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

6. Dosje Pune nr. 356, “Pisha”, në ngarkim të K. Gj., me 23 (njëzet e tre) fletë ndër të cilat 1 
(një) dokument me 1 (një) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

7. Dosje Personale nr. 1338 “Çezma Trojës” në ngarkim të P. Gj., me 26 (njëzet e gjashtë) 
fletë ndër të cilat 5 (pesë) dokumente me 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 9 (nëntë) dokumente me 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 

8. Dosje Pune nr. 1338 “Çezma Trojës” në ngarkim të P. Gj., me 188 (njëqind e tetëdhjetë e 
tetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 



9. Dosje Personale nr. 136 “Dylli Bardh” në ngarkim të N. B., me 128 (njëqind e njëzet e 
tetë) fletë ndër të cilat 24 (njëzet e katër) dokumente me 24 (njëzet e katër) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

10. Dosje Personale nr. 1993 “Reaktivi” në ngarkim të P. P., me 125 (njëqind e njëzet e pesë) 
fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) dokumente me 10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e një) dokumente me 33 (tridhjetë e tre) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Krujë. 

11. Dosje Pune nr. 1993 “Reaktivi” në ngarkim të P. P., me 368 (treqind e gjashtëdhjetë e 
tetë) fletë ndër të cilat 15 (pesëmbëdhjetë) dokumente me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Krujë. 

12. Dosje Pune nr. 1993 “Reaktivi” në ngarkim të P. P., me 205 (dyqind e pesë) fletë ndër të 
cilat 13 (trembëdhjetë) dokumente me 13 (trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

13. Dosje Personale nr. 1472 “Adresa” në ngarkim të R. M., me 93 (nëntëdhjetë e tre) fletë 
ndër të cilat 5 (pesë) dokumente me 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e një) dokumente me 39 (tridhjetë e nëntë) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Krujë. 

14. Dosje Pune nr. 1472 “Adresa” në ngarkim të R. M., me 134 (njëqind e tridhjetë e katër) 
fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 1 (një) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

15. Dosje Pune nr. 1472 “Adresa” në ngarkim të R. M., me 340 (treqind e dyzet) fletë ndër 
të cilat 3 (tre) dokumente me 3 (tre) fletë janë të klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 2 (dy) dokumente me 4 (katër) fletë janë të klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

16. Dosje Personale nr. 1366 “Lisi” në ngarkim të J. Y., me 20 (njëzet) fletë ndër të cilat 5 
(pesë) dokumente me 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 
dhe 6 (gjashtë) dokumente me 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

17. Dosje Pune nr. 1366 “Lisi” në ngarkim të J. Y., me 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) fletë 
ndër të cilat 1 (një) dokument me 1 (një) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit 
“Tepër Sekret” dhe 40 (dyzet) dokumente me 45 (dyzet e pesë) fletë janë të klasifikuar me 
nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

18. Dosje Pune nr. 2512/1 “Besniku” në ngarkim të P. D., me 147 (njëqind e dyzet e shtatë) 
fletë ndër të cilat 7 (shtatë) dokumente me 13 (trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuar me nivelin 
e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat. 

19. Dosje Pune nr. 2423/1 “Shkëmbi” në ngarkim të M. V., me 314 (treqind e 
katërmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 4 (katër) dokumente me 4 (katër) fletë janë të klasifikuar me 
nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Mat. 

20. Dosje Personale nr. 10400 “Shtogu” në ngarkim të Y. Sh., me 45 (dyzet e pesë) fletë ndër 
të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 9 (nëntë) 
dokumente me 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 



Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

21. Dosje Pune nr. 2423/1 10400 “Shtogu” në ngarkim të Y. Sh., me 80 (tetëdhjetë) fletë ndër 
të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 4 (katër) 
fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 
Punëve të Brendshme Tiranë. 

22. Dosje Personale nr. 2701 “Dallëndyshe e Malit” në ngarkim të N. N., me 44 (dyzet e 
katër) fletë ndër të cilat 5 (pesë) dokumente me 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 
e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 (njëmbëdhjetë) dokumente me 12 (dymbëdhjetë) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Krujë. 

23. Dosje Pune nr. 2701/1 “Dallëndyshe e Malit” në ngarkim të N. N., me 225 (dyqind e 
njëzet e pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

24. Dosje Personale nr. 1335 “Elida” në ngarkim të Gj. Gj., me 96 (nëntëdhjetë e gjashtë) 
fletë ndër të cilat 9 (nëntë) dokumente me 10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 
klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 28 (njëzet e tetë) dokumente me 35 (tridhjetë e pesë) fletë janë 
të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 
Brendshme Krujë. 

25. Dosje Pune nr. 1335 “Elida” në ngarkim të Gj. Gj. me 2 volume me 197 (njëqind e 
nëntëdhjetë) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
Sekret” dhe 396 (treqind e nëntëdhjetë e gjashtë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të 
klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me 
nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë. 

 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 


