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Të gjitha publikimet e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit mund 
të gjenden në versionin online, në faqen zyrtare të institucionit 
www.autoritetidosjeve.gov.al dhe në platformën ISSUU https://issuu.com/aidssh

Buletinët botohen në përputhje në ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për 
doku-mentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, ligjin nr. 9887/2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, i ndryshuar 
dhe “Rregulloren për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave 
personale në AIDSSH”, mirat-uar me vendimin nr. 25, datë 25/05/2017 dhe “Rregulloren 
mbi publikimin e veprimtarisë së Autoritetit, në ushtrim të detyrave funksionale të 
ngarkuara me ligj, përmes buletinit në letër apo online në faqen e Autoritetit”, miratuar 
me vendimin nr. 88, datë 22/2/2019 të Autoritetit.

Në zbatim të ligjit nr. 8457, datë 11.2.1999, “Për informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror” 
dhe vendimit nr. 312, datë 16.03.2011 të Këshillit të Ministrave “Për miratimin e rregullores 
“Për punën me informacionin e klasifikuar “sekret shtetëror”, vendimet e Autoritetit të cilat 
ruajnë nivel klasifikimi të informacionit, si dhe përmbajnë informacion të klasifikuar sekret 
shtetëror, nuk i gjeni të publikuara në faqen zyrtare të AIDSSH.

Nëse jeni të interesuar për informacion të mëtejshëm, mund të paraqitni kërkesë të posaçme 
pranë AIDSSH-së, në përputhje me ligjin nr. 45/2015, “Për të drejtën e informimit për doku-
mentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” dhe ligjin nr. 
119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 

DHE ATYRE PUBLIKE 

Vendim nr. 188, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

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

me shkresën nr. 2386/5 prot datë 22.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike,

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

Zhvillimit për Shëndetësinë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale se:

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

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

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

i ndryshuar.

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

Vendim nr. 189, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

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

me shkresën nr. 2385/5 prot datë 22.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike,
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morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të 

Zhvillimit për Shëndetësinë të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale se: 

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

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

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

i ndryshuar.

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

Vendim nr. 200, datë 09.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

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

nr. 1569 prot datë 11.04.2022, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të

shtetasit, se për Z. A.S.S, 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 Mat.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  
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Vendim nr. 206, datë 17.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, për informacionin 

që kërkohet me shkresën nr. 1576 prot datë 06.05.2022, “Kërkesë për informacion”, në 

kuadër të dekorimit, se për Z. S.B, 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 Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë. 

 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 207, datë 17.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë Institucionin e Presidentit të Republikës së Shqipërisë, për informacionin 

që kërkohet me shkresën nr. 1557 prot datë 04.05.2022, “Kërkesë për informacion”, në 

kuadër të dekorimit, se për Z. R.A, nga verifikimet e kryera deri tani: 
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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 Presidentit të Republikës së 

Shqipërisë. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 208, datë 17.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

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

nr. 1806 prot datë 28.04.2022, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të dekorimit të 3 

(tre) shtetasve, se për znj. F.S.M., znj F. S. Gj. dhe znj F.A.H., nga verifikimet e kryera 

deri tani: 

 

a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr. 

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   
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Vendim nr. 285, datë 04.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Shtetit, 

   

V E N D O S I 

 

1. Të informojë institucionin e Kuvendit të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 2084/2 prot. datë 04.06.2022 dhe Z. B.B. me shkresën tonën nr. 956 prot. 

datë 04.06.2022, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit dhe vlerësimit të cilësive 

etike, morale dhe profesionale të kandidatit për President i Republikës së Shqipërisë 

përpara emërimit se, nga verifikimet e kryera deri tani Z. B.B.: 

 

 

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

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

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

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

Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendim nr. 296, datë 10.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I 

 

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Korçë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 4639 prot datë 23.05.2022, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të 

vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Drejtorisë 
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së Përgjithshme të Financës, Buxhetit dhe MFK në Bashkinë Korçë, se nga verifikimet 

e kryera deri tani: 

a) për Znj. V.Z., nuk figuron të ketë materiale në emër të saj, sipas Nenit 29, pika 2 të

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

Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.

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

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  

Vendim nr. 297, datë 10.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I 

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Fushë Arrëz, për informacionin që kërkohet me

shkresën nr. 1516 prot datë 23.05.2022, “Kërkesë për informacion”, në kuadër të

kërkesës për dhënien e titullit vendor të nderit, shtetasit z. M.H.S., se 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 Fushë Arrëz.

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj  



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

BASHKËPUNËTORËVE  APO TË FAVORIZUARVE 
NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

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

TË TË VDEKURVE APO TË ZHDUKURVE, BASHKËPUNËTORËVE  

APO TË FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

Vendimi nr. 181, datë 05.05.2022 (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. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 936 prot, datë 25.06.2021,

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a. Dosje H-Gj, nr. 1389, e përbërë në total nga 713 (shtatëqind e trembëdhjetë) faqe të

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

L. S.

b. Dosje Formulare Nr. 5967, e përbërë në total nga 153 (njëqind e pesëdhjetë e tre) faqe

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

Autoritetit, për subjektin L. S.

c. Regjistër përpunimi Model 1, nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 5967, 2(dy) faqe,

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. S.

d. Regjistër përpunimi Model 10, nr. 22, konkretisht rreshti me nr. rendor 5967, 2(dy)

faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. S.

e. Regjistër përpunimi Model K.1, nr. 2/1, konkretisht rreshti me nr. rendor 5967, 2(dy)

faqe, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin L. S.

2. T´i jepet shtetases F. P. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 6

(gjashtë) faqe fotokopje.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 190, datë 05.05.2022 (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 A. D., për sa kërkohet në shkresën nr.1775 prot, datë 16.11.2021, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Regjistri i Agjenturës, Model K.I, konkretisht rreshti me numër rendor 15077, 

Kategoria Informator, Drejtimi Jugosllav, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin A. D. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 191, datë 05.05.2022 (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 M. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr.289 prot, datë 03.11.2017, 

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

të Shtetit si më poshtë:  
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a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.13092, e përbërë në total nga 418 (katërqind e 

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

Autoritetit, për subjektin M. Gj. 

b) Drejtoria e Burgjeve, regjistër nr.6, fleta 42, rreshti me numër rendor 80, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. Gj. 

c) Drejtoria e Burgjeve, regjistër nr.5, fleta 63, rreshti me numër rendor 243, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. Gj. 

 

2. Gjithashtu mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk rezulton që shtetasi M. Gj. 

të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

3. T´i jepet shtetasit M. Gj. dokumentacioni i sipër cituar, 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. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 192, datë 05.05.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen M. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 290 prot, datë 23.02.2022, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që M. C. ka 

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

Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 193, datë 05.05.2022 (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. V., për sa kërkohet në shkresën nr.1834 prot, datë 19.11.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.9695, e përbërë në total nga 181 (njëqind e tetëdhjete e 

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

për subjektin S. V. 

 

2. T´i jepet shtetasit H. V. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 194, datë 05.05.2022 (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 F. L., për sa kërkohet në shkresën nr.1800 prot, datë 17.11.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
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a) Dosje Formulare Nr.1986, e përbërë në total nga 17 (shtatëmbëdhjetë) faqe të skanuara 

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

për subjektin H. L. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 195, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin N. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1082 prot, datë 

19.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 6069, e përbërë në total nga 60 (gjashtëdhjetë) faqe të 

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

N.A. 

b) Dosje Fashikulli me nr. 2680/25, e përbërë në total nga 97 (nëntëdhjete e shtatë) faqe 

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

Autoritetit për subjektin N. A.  

c) Kartel Model 2, nr. 1409/230, në total 2 (dy) faqe të fotokopjuar, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin N. A. 

d) Dega e Punëve të Brendshme Mirditë, Regjistër Agjenturës Nr.1, Model K.1, rreshti 

me numër rendor 230, në total 2 (dy) faqe të fotokopjuar, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin N. A. 

e) Dega e Punëve të Brendshme Mat, Regjistër Agjenturës Nr.1, Model K.1, rreshti me 

numër rendor 1409, në total 2 (dy) faqe të fotokopjuar, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin N. A. 
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2. T´i jepet shtetasit N. A. dokumentacioni dublikatë që përmban dosja e sipër cituar, 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. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 197, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1 prot., datë 05.01.2022, 

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.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 199, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Shtetit,   

V E N D O S I: 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
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a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 742, e përbërë në total nga 324 (treqind e njëzet e katër) 

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

subjektin M. D. 

b) Flete regjistri i burgjeve1947-1954, fleta me nr. 153, nr. Rendor 726. në total 1 (një) 

faqe të fotokopjuar, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. D. 

 

2. Të informojë shtetasin V. D. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit, për njohjen e të cilave, në bazë të nenit 23 të Ligjit 45/2015, nga ana e 

trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore. 

 

3. Të informoj shtetasin V. D. që për njohjen e dokumenteve të tjera duhet t’i drejtohet 

Autoritetit me një kërkese të re me objekt të veçantë. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 202, datë 09.05.2022 (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 E. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 730 prot., datë 26.05.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Regjistri i agjenturës model K.1, me numër rendor 5483. Data e regjistrimit 2.10.1982, 

datëlindja 1955, vendlindja: 29 Nëntori, Fier, Kategoria: I, Pseudonimi: “Platini”, 

organi që e regjistrojnë: E. D., vërejtje: S’ka,” që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 

subjektin S. G. 
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2. T´i jepet shtetases E. G. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 203, datë 09.05.2022 (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. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1297 prot., datë 3.09.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare kategoria 2B nr. 4639, e përbërë në total nga 222 (dyqind e njëzet e 

dy) faqe të digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 

arkivat e Autoritetit, për subjektin S. P.   

b) Dosje hetimore- gjyqësore nr. 314, e përbërë në total nga 262 (dyqind e gjashtëdhjetë e 

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

Autoritetit, për subjektin S. P.   

 

2. T´i jepet shtetasit H. P. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosja e sipër cituar, në 

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 204, datë 09.05.2022 (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 T. O., për sa kërkohet në shkresën nr. 997 prot, datë 06.07.2021, 

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

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosja Formulare, kategoria 2A, nr. 1203 e përbërë në total nga 68 (gjashtëdhjetë e tetë) 

faqe të digjitalizuara, të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit për subjektin S. M. P.   

b) Dosja Hetimore, e përbërë në total nga 410 (katërqind e dhjetë) faqe të digjitalizuara, 

të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit për subjektin S. M. P.   

c) Dosja Gjyqësore nr. 12744, e përbërë në total nga 279 (dyqind e shtatëdhjetë e nëntë) 

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

për subjektin S. M. P.   

d) Dosja Gjyqësore nr. 12744- 1A, e përbërë në total nga 214 (dyqind e katërmbëdhjetë) 

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

për subjektin S. M. P.   

e) Dosje Operative nr. 3, e përbërë në total nga 157 (njëqind e pesëdhjetë e shtatë) faqe të 

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

subjektin S. M. P.   

f) Dosje Operative e përbërë në total nga 178 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë) faqe të 

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

subjektin S. M. P.   

 

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

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 205, datë 09.05.2022 (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 S. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1023 prot., datë 

12.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.819, e përbërë në total nga 819 (tetëqind e 

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

Autoritetit, për subjektin S. P. R. 

b) Regjistër Përpunimi Nr. 2 Model K I, konkretisht rreshti me nr. Rendor 455, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. P. R. 

c) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K I, konkretisht rreshti me nr. Rendor 283, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. P. R. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. R. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 209, datë 17.05.2022 (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 K. B. (B.), për sa kërkohet në shkresën nr. 202 prot., datë 

08.02.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
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të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 210, datë 17.05.2022 (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 Sh. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 396 prot, datë 15.03.2022, 

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. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 211, datë 17.05.2022 (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 Sh. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 397 prot, datë 15.03.2022, 

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

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 
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Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 212, datë 17.05.2022 (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. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 544 prot, datë 11.04.2022, 

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

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 213, datë 17.05.2022 (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 shtetasen J. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 291 prot., datë 23.02.2022, 

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

ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e saj në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 214, datë 17.05.2022 (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 L. N., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.   

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 227, datë 17.05.2022 (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 I. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1365 prot, datë 14.09.2021, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Përpunimi nr. 2565, e përbërë në total nga 140 (njëqind e dyzet) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin I. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit I. M., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje dhe 

CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
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4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 228, datë 30.05.2022 (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 A. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr.1828 prot, datë 19.11.2021, 

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

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 229, datë 30.05.2022 (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. B., për sa kërkohet në shkresën nr.683 prot, datë 04.05.2022, 

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. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
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Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 230, datë 30.05.2022 (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 Z. D., për sa kërkohet në shkresën nr.46 prot, datë 13.01.2022, 

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

të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.13420, e përbërë në total nga 333 (treqind e tridhjetë e 

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

për subjektin Z. D. 

b) Regjistër përpunimi Model K.I, rreshti me numër rendor 6531, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin Z. D. 

 

2. T´i jepet shtetasit Z. D. 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. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 231, datë 30.05.2022 (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: 
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1. Të informojë shtetasin Xh. B., për sa kërkohet në shkresën nr.1660 prot, datë 

28.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për K. B. ka dokumente në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.4830, e përbërë në total nga 14 (katërmbëdhjetë) faqe 

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

subjektin K. B. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 232, datë 30.05.2022 (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 B. B., për sa kërkohet në shkresën nr.331 prot, datë 01.03.2022, 

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

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 233, datë 30.05.2022 (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 
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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 E. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr.487 prot, datë 31.03.2022, 

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. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 234, datë 30.05.2022 (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 F. K., për sa kërkohet në shkresën nr.439 prot, datë 23.03.2022, 

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. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 235, datë 30.05.2022 (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 G. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr.338 prot, datë 02.03.2022, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që Z. Ç. ka 
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qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 236, datë 30.05.2022 (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 R. F., për sa kërkohet në shkresën nr.279 prot, datë 23.02.2022, 

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

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

të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 237, datë 30.05.2022 (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 I. M., për sa kërkohet në shkresën nr.280 prot, datë 23.02.2022, 

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. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 238, datë 30.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin P. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 435 prot, datë 23.03.2022, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit që disponon Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 

Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Autoriteti do të vijojë punën për hetim sa më efektiv të rastit dhe shtetasi P. Z. do te 

njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë apo kryhet ne 

lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit D. Z. (S.). 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 239, datë 30.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1081 prot, datë 

19.07.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Fashikulli me nr. 219, e përbërë në total nga 103 (njëqind e tre) faqe të skanuara, 

dhe të anonimizuara të hedhura në format CD që gjenden në arkivat e Autoritetit për 
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subjektin N. B. 

 

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

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 240, datë 30.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen I. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 96 prot., datë 20.01.2022, 

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

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

Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 241, datë 30.05.2022 (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 Dh. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 686 prot, datë 

04.05.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
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shtetasi Dh. Sh. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në 

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 242, datë 30.05.2022 (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 H. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 674 prot, datë 28.04.2022, 

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

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

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 243, datë 30.05.2022 (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 B. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 652 prot, datë 26.04.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi B. 
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Z. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 244, datë 30.05.2022 (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 A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 312 prot, datë 25.02.2022, 

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

të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.13543, e përbërë në total nga 207 (dyqind e shtatë) faqe 

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

subjektin A. D. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. D. 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. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 245, datë 30.05.2022 (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 
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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 S. H., për sa kërkohet në shkresën nr.559 prot, datë 12.04.2022, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 246, datë 30.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

- Sigurimit të Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. S., për sa kërkohet në shkresën nr.1577 prot, datë 13.10.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.6563, e përbërë në total nga 33 (tridhjetë e tre) faqe të 

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

L. S. 

 

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

Shtetit për shtetasin L. S., për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjorë ka 

pengesë ligjore. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.   
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Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 247, datë 30.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin K. H. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1083 datë 01.08.2019, 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 2600, me 99 (nëntëdhjetë e nëntë) faqe të anonimizuara dhe të 

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

subjektin H. M.  

 

2. Të informojë shtetasin K. M. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit, për njohjen e të cilave, në bazë të nenit 23 të Ligjit 45/2015, nga ana e 

trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore. 

3. Të informojë shtetasin K. M. që për njohjen e dokumenteve të tjera duhet t’i drejtohet 

Autoritetit me një kërkese të re me objekt të veçantë. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 257, datë 02.06.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   
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V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. H, për sa kërkohet në shkresën nr. 1192 prot., datë 

09.08.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. H., ka dokumente 

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

 

a) Dosja e Problemit të Centralizuar “Brumbulli” Nr. 1028 (6 volume), e përbërë në total 

nga 1686 (njëmijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë) faqe të skanuara dhe të 

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

subjektin A. H. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. 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. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 258, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

Bazuar në nenin 5, nenin 19 e vijues, nenit 23, si dhe nenit 39 e 40 të ligjit nr. 45/2015 “Për të 

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

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

Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi 

Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 740 prot., datë 28.05.2021, 

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

bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo të ketë qenë i favorizuar nga ish-Sigurimi 

i Shtetit.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 
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Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 259, datë 02.06.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin M. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1511 prot., dt. 30.09.2021, 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje përpunimi nr. 2, e përbërë në total nga 792 (shtatëqind e nëntëdhjetë e dy) faqe 

të digjitalizuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin S. S. 

b) Rregjistër përpunimi Nr. 2, rreshti me nr. rendor 2, 2 (dy) fletë, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin S. S. 

 

2. T´i jepet shtetasit M. S. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 2 (dy) 

fletë fotokopje.  

  

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 260, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 
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1. Të informojë shtetasin M. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1878 prot., datë 

03.12.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin N. B., ka 

dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

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

Shtetit, për njohjen e të cilave, në bazë të nenit 23 të Ligjit 45/2015, nga ana e 

trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore. 

 

3. Të informojë shtetasin M. B. që për njohjen e dokumenteve të tjera duhet t’i drejtohet 

Autoritetit me një kërkese të re me objekt të veçantë. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 261, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

Shtetit,   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin V. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 226 prot., datë 11.02.2022, 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Të informojë shtetasin V. S. se ekzistojnë dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 

Shtetit, për njohjen e të cilave, në bazë të nenit 23 të Ligjit 45/2015, nga ana e 

trashëgimtarëve ligjorë ka pengesë ligjore. 

 

3. Të informojë shtetasin V. S. që për njohjen e dokumenteve të tjera duhet t’i drejtohet 

Autoritetit me një kërkesë të re me objekt të veçantë. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 



Buletini i veprimtarisë së Autoritetit, maj-qershor 2022  Nr. 3 

40 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 262, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Gj. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 282 prot., datë 

23.02.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i ndjeri F. S. Gj., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 263, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin J. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 343 prot, datë 03.03.2022, 

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

qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 264, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin J. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 344 prot., datë 3.03.2022, 

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

S., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 265, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 345 prot., datë 3.03.2022, 

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

K., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 266, datë 02.06.2022 (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 
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nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 346 prot., datë 3.03.2022, 

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

K., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 

në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 267, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 347 prot, datë 03.03.2022, 

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

qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 268, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

Dokumentet e Ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjin 
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nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin H. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 503 prot, datë 4.04.2022, 

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

qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat 

e ish-Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 269, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen V. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 525 prot, datë 7.04.2022, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që babai i saj 

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. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 270, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 
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1. Të informojë shtetasen V. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 527 prot, datë 7.04.2022, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera Rr. 

Gj., të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e 

saj në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 271, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Xh. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 348 prot., datë 

03.03.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 272, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin K. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1326 prot, datë 

09.09.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin M. M. ka 

dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
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a) Dosje Formulare nr.881, e përbërë në total nga 100 (njëqindë) faqe të skanuara, të 

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

subjektin M. M. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore me nr. 9252, e përbërë në total nga 60 (gjashtë dhjetë) faqe 

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

subjektin M. M. 

c) Flet Regjistër përpunimi, rreshti me nr. rendor 881, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit 

për subjektin M. M. 

 

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

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. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 273, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Q. Rr., për sa kërkohet në shkresën nr. 1608 prot., datë 

19.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr. 313, e përbërë në total nga 92 (nëntëdhjetë e dy) faqe 

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

subjektin Q. Rr. Rr.  

b) Dosje Personale dhe Pune Nr. 7363, Kategoria “Agjent”, Pseudonimi “Bredhi”, e 

përbërë nga 39 (tridhjetë e nëntë) faqe në trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin Q. Rr. Rr. 

c) Dosje Pune Nr. 1731, Pseudonimi “Bredhi”, e përbërë nga 4 (katër) faqe në trajtë 

fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. Rr. Rr. 

d) Dega e Punëve të Brendshme Fier, Regjistër Agjenture Model K.I, konkretisht rreshti 
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me nr. rendor 5498, që ekzistonë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. Rr. Rr. 

e) Dega e Punëve të Brendshme Fier, Regjistrër Agjenture Model II, konkretisht rreshti 

me nr. rendor 7363, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. Rr. Rr. 

f) Dega e Punëve të Brendshme Mirditë, Regjistër Agjenture Model K.I, konkretisht 

rreshti me nr. rendor 1952, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. Rr. Rr. 

g) Dega e Punëve të Brendshme Pukë, Regjistër Agjenture Model K.II, konkretisht rreshti 

me nr. rendor 1824, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. Rr. Rr. 

 

2. T´i jepet shtetasit Q. Rr. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje dhe 

CD.   

 

3. Të informojë shtetasin Q. Rr. që për njohjen e dokumenteve të tjera duhet t’i drejtohet 

Autoritetit me një kërkese të re me objekt të veçantë. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 274, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

dhe Enteve Publike”, Autoriteti 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. 1799 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: 

 

a) Kartelë Model 2 Nr. 2821, Kategoria “Informator”, Pseudonimi “Piramida”, që 

ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. R. H. 

b) Dega e Punëve të Brendshme Mat, Regjistër Agjenture Model K.I., konkretisht rreshti 

me nr. rendor 2821, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. R. H. 

c) Dega e Punëve të Brendshme Tropojë, Regjistër Agjenture Model K.I., konkretisht 

rreshti me nr. rendor 2276, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. R. H. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. H. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.   
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3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 275, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin S. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1558 prot., datë 

08.10.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Personale dhe Pune Nr. 12611, Kategoria “Informator”, Pseudonimi “Tomorri”, 

e përbërë nga 24 (njëzet e katër) faqe në trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin S. Z. B. 

b) Dega IV, Kartelë Model 2 Nr. 22879, Kategoria “Strehues”, Pseudonimi “Sportisti”, që 

ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. Z. B. 

c) Dega e Punëve të Brendshme Tiranë, Regjistër i Përpunimeve Model K.1, konkretisht 

rreshti me nr. rendor 12611, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. Z. B. 

d) Dega IV, Regjistër i Agjenturës Model 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 22879, që 

ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. Z. B. 

 

2. T´i jepet shtetasit S. B. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje.   

 

3. Të informoj shtetasin S. B. që për njohjen e dokumenteve të tjera duhet t’i drejtohet 

Autoritetit me një kërkese të re me objekt të veçantë. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 276, datë 02.06.2022 (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”, ligjin 

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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit A. Gj., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish - 

Sigurimit të Shtetit, të identifikuar nga ana jonë.   

 

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

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 277, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Gj. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 284 prot., datë 

23.02.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 

i ndjeri N. F. Gj., të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të krijuara 

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendimi nr. 278, datë 02.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 314 prot., datë

28.02.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna

apo të ketë dokumente të krijuara në emrin Sh. L. H. në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 279, datë 02.06.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen P. D., për sa kërkohet në shkresën nr.1825 prot., datë

19.11.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.13608, e përbërë në total nga 10 (dhjetë) faqe të

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

Xh. D.

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.11480, e përbërë në total nga 107 (njëqind e shtatë)

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

subjektin Xh. D.

2. T´i jepet shtetases P. D. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë fotokopje.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.



Buletini i veprimtarisë së Autoritetit, maj-qershor 2022  Nr. 3 

50 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 280, datë 02.06.2022 (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”, 

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

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

Shtetit,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 643 prot., datë 26.04.2022, 

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

të Shtetit si më poshtë: 

 

a) Regjistri i Internim-Dëbimeve sipas ndarjes administrative, fleta 346. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 281, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. B., për sa kërkohet në shkresën me nr.721 prot., datë 

09.05.2022, që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna në 

arkivat e ish –Sigurimit të Shtetit që disponon Autoriteti për Informim mbi Dokumentet 
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e ish -Sigurimit të Shtetit, të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente të 

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

 

2. Autoriteti do të vijojë punën për hetim sa më efektiv të rastit dhe shtetasi B. B. do të 

njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë, apo kryhet në 

lidhje me qartësimin e të të zhdukurit apo të të vdekurit B. B. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 282, datë 02.06.2022 (i shkurtuar)  

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin B. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 722 prot, datë 09.05.2022, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit që disponon Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - 

Sigurimit të Shtetit.  

 

2. Autoriteti do të vijojë punën për hetim sa më efektiv të rastit dhe shtetasi B. B. do te 

njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë apo kryhet ne 

lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit B. D. B. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 283, datë 02.06.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
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V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin T. D, për sa kërkohet në shkresën nr. 447 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 si më poshtë:

a) 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.

b) 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.

c) 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 sipër cituar, në

trajtë CD.

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi.

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 284, datë 02.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Sh. T., për sa kërkohet në shkresën me nr. 398 prot., datë

15.02.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që

shtetasja F. T. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente të krijuara në

emrin e saj në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
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Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 289, datë 02.06.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,  

V E N D O S I: 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit H. A., identiteti i të gjithë bashkëpunëtoreve të ish -

Sigurimit të Shtetit të identifikuar nga ana jonë.

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendimi nr. 290, datë 02.06.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të 

Shtetit,   

V E N D O S I: 

1. Të njihet dhe t’i jepen shtetasit I. T., identiteti i bashkëpunëtorëve të ish- Sigurimit të

Shtetit të identifikuar nga ana jonë.

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

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 
STUDIMORE/MEDIATIKE 

VENDIME 
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VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 

STUDIMORE/MEDIATIKE 

Vendim nr.182, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion të studiueses L.K,. dokumentet si më poshtë:

a) Dokumente nga dosje formulare nr. 169, deklasifikuar me vendim nr. 5, datë

10.02.2019, në ngarkim të shtetases M. K., me numër total fletësh 113 (të digjitalizuara

158);

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K., dhe

37 personave të tjerë, me numër total fletësh 243 (të digjitalizuara 383);

c) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M, K., dhe

11 personave të tjerë, me numër total fletësh 233 (të digjitalizuara 311);

d) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M.K., dhe

37 “armiqve të popullit”, me numër total faqesh 182;

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr.183, datë 05.05.2022 (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 
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vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të studiuesit  J. Sh., dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga dosje formulare nr. 169, deklasifikuar me vendim nr. 5, datë 

10.02.2019, në ngarkim të shtetases M. K., me numër total fletësh 113 (të digjitalizuara 

158);  

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M. K., dhe 

37 personave të tjerë, me numër total fletësh 243 (të digjitalizuara 383); 

c) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M, K., dhe 

11 personave të tjerë, me numër total fletësh 233 (të digjitalizuara 311); 

d) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 1081, në ngarkim të shtetases M.K., dhe 

37 “armiqve të popullit”, me numër total faqesh 182; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.184, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të studiueses A.L., dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 12653.A,  N.S. K., 82 faqe; 

b) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 12653.1,  N.S. K.,353 faqe. 

c) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 12653.2,  N.S. K.,403 faqe. 

d) Dokuemente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 12653.3, N.S. K.,,143 faqe. 

e) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 12653.4, N.S. K., 40 faqe. 

f) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 12653.5, N.S. K., 80 faqe. 
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g) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 12653.6, N.S. K., 350 faqe. 

h) Dokumente nga dosje hetimore - gjyqësore nr. 12653.7,  N.S. K., 394 faqe. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.185, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të studiuesit N. A., dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga dosja nr.412.1 viti 1967, “Relacion dërguar nga Degët e P. të 

Brendshme”, me 147 faqe;  

b) Dokumente nga dosja nr.413, viti 1967, Fondi 4, “Relacione mbi familjet e kulakëve”, 

me 96 faqe;  

c) Dokumente nga dosja nr. 413.1, viti 1967, Fondi 4, “Relacione mbi familjet e 

kulakëve”, me 123 faqe;  

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.186, datë 05.05.2022 (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 
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e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të studiuesit N. A., dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga dosja S. Z., vitit 1965,  141 fletë 

  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.187, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion të studiuesit E. K., dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga dosje Formulare “L. Z”, vol. VIl, me 431 faqe;  

b) Dokumente nga dosje formulare 2/A “L. Z.”, vol. VIII, me 398 faqe; 

 

Për konsultim pranë zyrave të Autoritetit:  

a) Dokumente nga dosje formulare e L. Z, vol. IV, me 496 faqe; 

b) Dokumente nga fashikulli Nr. 100 vol. l mbi ''Këshillin Ushtarak'' të L.Z., me qendër 

ne Madrid, me 558 faqe;  

c) Dokumente nga dosje objekti “L. Z” Vol. XI, me 573 faqe;  

d) Dokumente nga dosje Formulare L. Z. Vol. X, me 362 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendim nr.198, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të studiuesit J. B., dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga dosje ORV ''RTSH'', 15 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.215, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiueses A. V., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga Dosje përpunimi, nr. 862  për shtetasin P. M., 138 faqe;  

b) Dokumente nga Dosje Përpunimi nr. 229, për shtetasin E. M., 300 faqe. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.216, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiueses A. V., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 44 viti, 1976 ‘Informacion dërguar K.Q. P.P.SH 

- së mbi arratisjen në Jugosllavi të familjes së K. K., nga Pogradeci’, 17 faqe; 

b) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 90 viti 1981, “Raport mbi disa konkluzione qe 

dalin nga ngjarje ne liqenin e Pogradecit”, 16 faqe; 

c) Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 119 viti 1985, “Listat dhe relacionet përkatëse 

për të arratisurit gjatë viteve 1944-1950’, 195 faqe; 

d) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 268, viti 1989, “Disa përfundime për punën e 

bërë në Degët e Punëve te Brendshme Pogradec, Fier, Shkodër, Krujë, Elbasan’, 36 

faqe; 

e) Dokumente nga Fondi Drejtoria e ll-të, ‘’Fashikulli Grupi Indipendent me qendër 

në Belgjikë nr. 87, M. B.,’, 211 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.217, datë 24.05.2022 (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 
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vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiueses M. M., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 44 viti, 1976 ‘Informacion dërguar K.Q. P.P.SH 

- së mbi arratisjen në Jugosllavi të familjes së K. K., nga Pogradeci’, 17 faqe; 

b) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 90 viti 1981, “Raport mbi disa konkluzione qe 

dalin nga ngjarje ne liqenin e Pogradecit”, 16 faqe; 

c) Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 119 viti 1985, “Listat dhe relacionet përkatëse 

për të arratisurit gjatë viteve 1944-1950’, 195 faqe; 

d) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 268, viti 1989, “Disa përfundime për punën e 

bërë në Degët e Punëve te Brendshme Pogradec, Fier, Shkodër, Krujë, Elbasan’, 36 

faqe; 

e) Dokumente nga Fondi Drejtoria e ll-të, “Fashikulli Grupi Indipendent me qendër 

në Belgjikë nr. 87, M. B.”, 211 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.218, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I: 

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiuesit R.G., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga Dosja e Objektit e “Komitetit Shqipëria e Lirë, Neë York”, 793 

faqe; 
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b) Dokumente nga Dosje Formulare, me nr. 195, Sh. G.’, faqe 21; 

c) Dokumente nga Dosja nr. 506, viti 1956, “Relacion  mbi Organizimin dhe 

Veprimtarinë e Emigracionit  reaksionar Shqiptare Jashtë Shtetit”, 56 faqe;  

d) Dokumente nga Fondi 4. Dosja nr. 269 viti 1960 Relacioni mbi “Komitetin 

Shqipëria e Lirë', 14 faqe; Fondi 4, Dosja Nr.31  viti 1954, faqe 10;  

e) Dokumente nga Fondi 6 Dosja nr. 132 viti 1947 “Statuti Themeltar i '' Bllokut 

Kombëtar Indipendent '', 9 faqe; 

f) Dokumente nga Fondi 6, Dosja nr. 503, viti 1956, ‘Relacione dhe të dhëna 

informative  mbi ''Komitetin Shqipëria e Lirë  dhe “Blloku Indipendent”, 39 

faqe;  

g) Dokumente nga Fondi 6, Dosja nr. 545, vit 1957, “Relacione e të dhëna 

informative mbi veprimtarinë armiqësore, “Komiteti Shqipëria e Lirë”, “Blloku 

Indipendent”, 50 faqe;  

h) Dokumente nga Fondi 6, Dosja nr. 667, viti 1960, “Relacione e të dhënave 

informative mbi veprimtarinë  armiqësore, Komiteti Shqipëria e Lire”, 78 faqe, 

i) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 282 “Sh. G., 218 faqe. 

j) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 1568 “Sh. G., 617 faqe 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.219, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiueses V.H., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, 

Krujë’, 340 faqe. 

b) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimi të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, 

Sarandë,’ 151 faqe. 
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c) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme,’ 

Skrapar, 108 faqe. 

d) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, 

Burrel,’ 131 faqe. 

e) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, 

Dibër,’ 198 faqe. 

f) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, 

Dibër ‘vëllimi i II, 210, faqe. 

g) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme 

Durrës’, 296 faqe. 

h) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, 

Gjirokastër’, 168 faqe. 

i) Dokumente nga Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, 

Gramsh, 182 faqe. 

j) Dokumente nga Historiku i Sigurimit të Shtetit. Dega e Punëve të  Brendshme, 

Korçë, 286 faqe. 

k) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit. Dega e Punëve të Brendshme, 

Lezhë’, 142 faqe. 

l) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, 

Librazhd’, 142 faqe. 

m) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme. 

Lushnjë’, 259 faqe. 

n) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme 

Pogradec’, 176 faqe . 

o) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër’, 307 faqe. 

p) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme 

Tepelenë I’, 137 faqe. 

q) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme 

Tepelenë ll’, 50 faqe. 

r) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit,  Dega e Punëve të Brendshme 

Vlorë’, 254 faqe . 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendim nr.220, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiueses I.E.,

dokumentet si më poshtë:

a) Dokumente nga Dosje Përpunimi nr.3267 “M. F”, 314 faqe.

b) Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 294 viti 1986 Korrespondencë e kërkesave të N. Sh.,

I. A., A.A., 7 faqe.

c) Dokumente nga Dosja nr. 267 viti 1987, Komisioni Qendror Internim Dëbimeve, 1

faqe.

d) Dokumente nga Dosja nr. 418 viti 1985, Komisioni Qendror Internim Dëbimeve, 4

faqe.

e) Dokumente nga Dosje nr. 127 viti 1975, Komisioni Qendror Internim Dëbimeve, 14

faqe.

f) Dokumente nga Dosje nr. 169, viti 1980 vendim, Komisioni Qendror Internim

Dëbimeve, 5 faqe.

g) Dokumente nga Dosje nr. 170, viti 1980, Komisioni Qendror Internim Dëbimeve, 16

faqe.

h) Dokumente nga Dosje nr. 171, viti 1980, Komisioni Qendror Internim Dëbimeve, 2

faqe.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr.221, datë 24.05.2022 (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 
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e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

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

të Shtetit:    

V E N D O S I: 

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiuesit Xh.S., 

dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme, Krujë’, 340 faqe. 

b) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimi të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme, Sarandë,’ 151 faqe. 

c) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme,’ Skrapar, 108 faqe. 

d) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme, Burrel,’ 131 faqe. 

e) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme, Dibër,’ 198 faqe. 

f) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme, Dibër ‘vëllimi i II, 210, faqe. 

g) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme Durrës’, 296 faqe. 

h) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme, Gjirokastër’, 168 faqe. 

i) Dokumente nga Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme, Gramsh, 182 faqe. 

j) Dokumente nga Historiku i Sigurimit të Shtetit. Dega e Punëve të 

Brendshme, Korçë, 286 faqe. 

k) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit. Dega e Punëve të 

Brendshme, Lezhë’, 142 faqe. 

l) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme, Librazhd’, 142 faqe. 

m) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme. Lushnjë’, 259 faqe. 

n) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme Pogradec’, 176 faqe. 

o) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër’, 307 faqe. 

p) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme Tepelenë I’, 137 faqe. 

q) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme Tepelenë ll’, 50 faqe. 
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r) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të 

Brendshme Vlorë’, 254 faqe. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.222, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiueses M.B., 

dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Fondi 4, dega IV, Dosje nr.7,viti1950 : "Pasqyrë statistikore mbi 

gjendjen e kampeve e burgjeve dhe ngjarjet kriminale 1945-1950", 5 faqe. 

b) Dokumente nga Dosje nr.17, viti 1951: "Pasqyrë statistikore mbi gjendjen e 

kampeve e burgjeve ", 11 faqe. 

c) Dokumente nga Dosje nr.28, viti 1952:  “Pasqyrë statistikore mbi gjendjen e 

kampeve e burgjeve”, 9 faqe. 

d) Dokumente nga Fondi nr.4, dega VIII, Dosje nr.290, viti 1983: "Informacione nga 

veprimtaria antikomuniste ne kampe e burgje", 16 faqe. 

e) Dokumente nga Dosje nr.357, viti 1984: ‘Propozime drejtuar komisionit qendror te 

internim dëbimeve në rrethe’, 101 faqe. 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendim nr.223, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiuesit H. B., 

dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga  Dosja e Objektit “Komiteti Shqipëria e Lirë, Neë York”, 793 faqe. 

b) Dokumente nga Dosja nr. 506, viti 1956, “Relacion  mbi Organizimin dhe 

Veprimtarinë e Emigracionit  reaksionar Shqiptare Jashtë Shtetit”, 56 faqe;  

a) Dokumente nga Fondi 4. Dosja nr. 269 viti 1960 Relacioni mbi “Komitetin 

Shqipëria e Lirë', 14 faqe; Fondi 4, Dosja Nr.31  viti 1954, 10 faqe.  

b) Dokumente nga Fondi 6 Dosja nr. 132, viti 1947 Statuti Themeltar i ''Bllokut 

Kombëtar Indipendent '', 9 faqe; 

c) Dokumente nga Fondi 6, Dosja nr. 503, viti 1956, ‘Relacione dhe të dhëna 

informative  mbi  ''Komiteti  Shqipëria e Lirë '' dhe Blloku Indipendent’, 39 faqe. 

d) Dokumente nga Fondi 6, Dosja nr. 545, vit 1957, “Relacione e të dhëna informative 

mbi veprimtarinë armiqësore, “Komiteti Shqipëria e Lirë”, “Blloku Indipendent”, 

50 faqe;  

e) Dokumente nga Fondi 6, Dosja nr. 667, viti 1960, Relacione e të dhënave 

informative mbi veprimtarinë  armiqësore, Komiteti Shqipëria e Lire”, 78 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.224, datë 24.05.2022 (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 
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vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiuesit A. H., 

dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Dosja nr. 59 viti 1958, ‘Dokumente historike mbi Klerin Mysliman 

Shqiptar’, 46 faqe; 

b) Dokumente nga ‘Historiku i Sigurimit të Shtetit DPB Berat’, 197 faqe;  

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.225, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiueses  M. H., 

dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Dosje Hetimore Gjyqësore me nr.2205, për shtetasin S. R., etj (1), 1716 

faqe. 

b) Dokumente nga Dosje Hetimore-Gjyqësore, nr. 2205 për shtetasin S. Th. R., (V. L. T. 

Xh., F. K. etj), (2), 1025 faqe; 

c) Dokumente nga Dosje hetimore gjyqësore me nr. 2205, për shtetasin S. Th. R., V. L. T. 

Xh., F. K. etj), (3), 283 faqe; 

d) Dokumente nga Dosje hetimore-gjyqësore me nr. 2205, për shtetasin S. Th. R., (V. L. 

T. Xh., F. K. etj), (4), 93 faqe; 

e) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.163, viti 1963: ‘Relacione mbi të pandehurit F. K., 

V.L., Th. R., etj’, 20 faqe;  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
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Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr.226, datë 24.05.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, në ambientet e Autoritetit, studiueses O.M.,

dokumentet si më poshtë:

a) Dokumente nga Dosje me nr. 12569A per R. R., 278 faqe;

b) Dokumente nga Dosje me nr. 12569.1 për R. R., 194 faqe.

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr.286, datë 05.05.2022 (i shkurtuar) 

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

Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, 

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

Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 

datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  

V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion të studiuesit Gj. B. për konsultim pranë zyrave të Autoritetit

dokumentet si më poshtë: 

a . Dokumente nga Fondi 4, Dega e zbulimit kufirit, Dosja nr.1, viti 1944, “Lista e të 

arratisurve jashtë shtetit”, 40 faqe;  
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1. Dokumente nga Fondi 4, Dega e zbulimit kufirit, Dosja nr.8, viti 1954, “Të dhëna mbi 

organet e zbulimit, k. zbulimit grek dhe te arratisurit shqiptarë”, 89 faqe;  

2. Dokumente nga Fondi 4, Dega II, Dosja nr.8, viti 1950, “Të dhëna mbi dyshimet për S. 

M. për kohën kur ka qenë në France”, 5 faqe;  

3. Dokumente nga Fondi 4, Dega III, Dosja nr.8, viti 1950, “Raport vjetor mbi 

veprimtarinë armiqësore të elementit armik në sektorin ekonomik”, 29 faqe; 

4. Dokumente nga Fondi 4, Dega IV, Dosja nr.8, viti 1950, “Pasqyra statistikore mbi 

politiken e goditjeve nga ana e Sigurimit dhe e policisë”, 10 faqe; 

5. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 5, viti 1950, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e 

bandave të armatosura dhe të arratisurve”, 36 faqe;  

6. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 7, viti 1950, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e të 

burgosurve, mbi ngjarjet kriminale të vjedhjeve (ana e policisë)”, 15 faqe;  

7. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 9, viti 1950, “Pasqyra statistikore e përpunimeve për 

të gjithë sektorët Sigurimit”, 23 faqe;  

8. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 10, viti 1950, “Pasqyra statistikore e agjenturës për 

të gjitha organet e Sigurimit të Shtetit”, 5 faqe;  

9. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 13 viti 1951 “Instruksion mbi zhvillimin e hetimeve 

nga organet e Sigurimit për faje kundra shtetit”, 79 faqe; 

10. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 15, viti 1951, “Pasqyra statistikore e agjenturës se 

organeve të Sigurimit”, 4 faqe;  

11. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 16, viti 1951, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen dhe 

veprimtarinë e bandave të armatosura e të arratisura”, 36 faqe;  

12. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.17, viti 1951, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen në 

burgjet politike, ordiner dhe mbi kampet internimit”, 11 faqe;  

13.  Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.18, viti 1951, “Pasqyra statistikore mbi përpunimet 

e elementit armik për të gjithë sektorët e Sigurimit”, 21 faqe;  

14. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 24, viti 1956, “Raport vjetor mbi punën e armikut 

në repartet e kufirit dhe raport mbi agjenturën”, 20 faqe;  

15. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 27, viti 1952, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen, 

përbërjen dhe veprimtarinë e bandave”, 33 faqe;  

16. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.28, viti 1952, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e 

burgjeve, kampet e te internuarve dhe të të huajve”, 9 faqe; 
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17. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.37, viti 1953, “Pasqyra statistikore 3 mujore të 

përpunimeve, kategoria 2-A dhe 2-B”, 10 faqe;  

18. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 38, viti 1953, “Pasqyra statistikore e agjenturës se 

organeve te Sigurimit, 3 faqe;  

19. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 40, viti 1954, “Raport mbi funksionimin e 

evidencave operative”, 21 faqe;  

20. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 43, viti 1954, “Udhëzime mbi mbajtjen e llogarisë 

për shpenzimet qe kryhen nga fondi i veçante”, 15 faqe;  

21. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.56, viti 1956, “Urdhër i Ministrit P. Brendshëm mbi 

administrimin e fondit sekret (të veçantë), 4 faqe;  

22. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 67, viti 1962, “Relacione dhe shënime nxjerr nga 

pyetjet që u janë bëre emigranteve jugosllave”, 102 faqe;  

23. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 97, viti 1974, “Raport mbi studimin e statistikave 

në drejtim të përpunimeve dhe agjenturës te sektorit te kundërzbulimit”, 12 faqe;  

24. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 99, viti 1964, “Pasqyra statistikore e krimeve ne 

sektorin e ekonomisë”, 4 faqe;  

25. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 107, viti 1972, “Analize mbi veprimtarinë 

armiqësore, në drejtim të bujqësisë socialiste”, 20 faqe; 

26. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 108.3, viti 1971, “Akt kontrolli dhe informacione 

mbi kontrollin dokumentar të shpenzimeve të fondit të veçante, shpërblimi i H. F. Sh. , 

13 faqe;  

27. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.112.2, viti 1972 “Letër e një të burgosuri ish 

b.punëtor i Sigurimit, dënuar për vjedhje dhe pretendon se nuk është fajtor, 11 faqe;  

28. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 113.1 viti 1973 “Pasqyrat statistikore për agjenturën, 

përpunimet dhe konkluzionet e këtyre statistikave”, 19 faqe; 

29. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.279, viti 1961 “Deponimet kryesore të T. D. , T. S.”, 

40 faqe;  

30. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 4, viti 1947, “Procesverbal kundër gjysh P., dënuar 

si agjent i fashizmit”, 10 faqe;  

31. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 5, viti 1948, Relacione mbi veprimtarinë armiqësorë 

të Legatës Jugosllave në Tiranë”, 50 faqe;  
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32. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 7, viti 1948, “Relacion mbi arrestimet e agjenteve të 

UDB H. S. ”, 9 faqe;  

33. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 8, viti 1948, “Relacion mbi qëndrimin e Legatës 

Jugosllave”, 7 faqe;  

34. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.11.1, viti 1949, “Dokumente origjinale të marra gjatë 

operacioneve nga objekti ''Ligjërata '' në gjuhën franceze”, 547 faqe;  

35. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 17, viti 1954, “Plane të masave agjenturial operative 

të Legatës Jugosllave në Tiranë”, 14 faqe;  

36. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 18, viti 1954, “Relacione mbi dy korrierit diplomatik 

Jugosllav”, 5 faqe;  

37. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 19, viti 1955, “Materiale dokumentare të përfaqësive 

diplomatike të vendeve të ndryshme, 69 faqe; 

38. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 23.4, viti 1955, “Instruksion mbi survejimin e 

jashtëm të organeve të Punëve të Brendshme”, 50 faqe;  

39. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 27.3, viti 1958, “Lista e agjenturës që është 

shfrytëzuar në drejtim të zbulimit Arab”, 12 faqe;  

40. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 27.4, viti 1958, “Lista e lidhjeve me interes operativ 

të Ambasadës Arabe”, 70 faqe;  

41. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 27.5, viti 1958, Planet, “Raportet vjetore dhe 

relacionet qe i përkasin objektit ''Lordi '' të Legatës R.B. Arabe”, 156 faqe;  

42. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 29, viti 1960, “Relacione mbi gratë sovjetike ne 

vendin tone”, 8 faqe;   

43. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 30, viti 1961, “Raport vjetor mbi veprimtarinë 

armiqësore të Legatave imperialistë”, 29 faqe;  

44. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 32, viti 1961, “Album me fotografitë e personelit të 

përfaqësisë diplomatike sovjetike, në Tiranë”, 20 faqe;  

45. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 33, viti 1961, “Relacion mbi kontingjentet Ruse, me 

banim në Tiranë”, 19 faqe;  

46. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 38, viti 1962, “Raport vjetor mbi veprimtarinë 

armiqësore të përfaqësive diplomatike në Tiranë”, 17 faqe 

47. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 39, viti 1962, “Relacion mbi zbatimin e direktivës 

se Ministrit PB mbi agjenturën dhe përpunimet”, 5 faqe;  
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48. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 39.1, viti 1962, “Raport-propozimet për shpenzime

për ambasadën e Republikës Bashkuar Arabe”, 32 faqe;

49. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 40, viti 1963, “Raport vjetor mbi veprimtarinë dhe

survejimin e ambasadoreve armike kundër vendit tonë”, 16 faqe;

50. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 41.1, viti 1963, “Raporte agjenturore shënime

operative për diplomatet e nëpunësit arabe”, 82 faqe;

51. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 41.2, viti 1963, “Studim mbi veprimtarinë

armiqësore të misionit ushtarak francez, kundër vendit tonë”, 24 faqe;

52. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 45, viti 1964, “Dosje fashikulli e vëzhgimi

agjenturial me pseudonimin ''shkumbila'' në drejtim të zbulimit sovjetik, në Tiranë”,

221 faqe;

53. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 47.1, viti 1964, “Dosja e punës agjentit '' Marinari ''

ku janë vendosur materiale, dokumente të Legatës Franceze”, 325 faqe;

54. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 47.4, viti 1964, “Vendim për lejimin e dy personave

pa shtetësi për të shkuar në France, 5 faqe;

55. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 50, viti 1965, “Relacion mbi veprimtarinë armiqësore

të Ambasadës Sovjetikë ne Tiranë, grupet e goditura të V.L, H. H. ”, 27 faqe;

56. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 51, viti 1965, “Udhëzim mbi disa aspekte të

veprimtarisë armiqësore të zbulimit sovjetik dhe detyrat tona”, 18 faqe;

57. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 53, viti 1966, “Buletin informativ në drejtim të

përfaqësive kapitaliste e revizioniste”, 7 faqe;

58. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 54, viti 1966, “Raport mbi veprimtarinë armiqësore

të përfaqësive diplomatike kapitaliste revizioniste”, 19 faqe;

59. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 56, viti 1968, “Përgjithësim mbi veprimtarinë

armiqësore te përfaqësive kapitaliste e revizioniste kundër RPSH”, 23 faqe;

60. Fondi 4 Dosja nr. 61.1, viti 1968, “Përgjithësim mbi organizimin e survejimit të atashut

ushtarak francez Kolonelit H. M.”, 10 faqe;

61. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 61.2, viti 1968, “Informacione mbi zbulimin e një

grupi klerikësh katolikë në shërbim të zbulimit italian”, 10 faqe;

62. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 65, viti 1969, “Analize mbi gratë e huaja nga vendet

revizioniste me banim në Shqipëri”, 19 faqe;
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63. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 66.1, viti 1969, “Përgjithësim mbi veprimtarinë 

armiqësore të Legatës Jugosllave”, 17 faqe;  

64. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 71.1, viti 1970, “Informacione mbi veprimtarinë 

armiqësore të diplomateve te vendeve kapitaliste revizioniste”, 100 faqe;  

65. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 71.2, viti 1970, “Informacione mbi veprimtarinë 

armiqësore të diplomateve të vendeve kapitaliste, kundër vendit tonë”, 87 faqe;  

66. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 72.1, viti 1971, “Detyrat funksionale të kuadrove të 

Degës II -te për aparatin e survejimit”, 14 faqe;  

67. Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr.72.4, viti 1971, “Përgjithësim mbi atasheun ushtarak 

francez, në Beograd N. Kolonel F. L. ”, 19 faqe;  

68. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 76, viti 1972, “Tema mbi metodat që përdor 

survejimi gjatë ndjekjeve të objekteve”, 13 faqe;  

69. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 77, viti 1972, “Teme mbi principet kryesore të 

survejimit të objekteve”, 16 faqe;  

70. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 78, viti 1972, “Tema mbi rregullat për vënien e 

objekteve në survejim”, 16 faqe;  

71. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 79, viti 1972, “Teme mbi vërtetimin e objekteve të 

survejimit”, 28 faqe;  

72. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 84.1 viti 1972, “Raport mbi disa konkluzione që 

tërheqim nga analiza e punës”, 29 faqe;  

73. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 88 viti 1973, “Raport i Ambasadorit grek dërguar 

qendrës së tij ne Athine me të dhëna armiqësore për vendin tone”, 17 faqe;  

74. Dokumente nga Fondi 4 Dosja nr. 89 viti 1974, “Relacione mbi veprimtarinë 

armiqësore të Ambasadës greke në Tiranë”, 9 faqe;  

2. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 
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Vendim nr.248, datë 02.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, pranë zyrave të Autoritetit, shtetases I. E., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga Fondi nr. 1, Hetimor – Gjyqësor, me nr. 5184, në ngarkim të M. K., 

me 235 faqe; 

b) Dokumente nga dosje hetimore – gjyqësore, me nr. 12506, në ngarkim të shtetasit M. 

K.; 

c) Dokumente nga dosje hetimore – gjyqësore, me nr. 11333, në ngarkim të V. S., me 132 

faqe;  

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.249, datë 02.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, pranë zyrave të Autoritetit, shtetases O. K., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente për shtetasin V. K. nga dosje përpunimi me nr. 1152, me 111 faqe; 

b) Drejtoria e Punëve të Brendshme Lushnjë, regjistri i përpunimeve model, bashkëngjitur 

fl. 4.1;   (1 fletë) 
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 2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.250, datë 02.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, pranë zyrave të Autoritetit, shtetases E. B., 

dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr. 8908, “K. T”, me 150 faqe; 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore nr. 12192, “K. T”, me 362 faqe; 

c) Fondi 4 Dosja nr. 288, “K. T”, me 185 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 251, datë 02.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases L. Y., dokumentet si më poshtë:  
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a) Dokumente nga Dosje Formulare, nr. 531 në ngarkim të L. Y., me 25 (njëzet e pesë) 

fletë.  

b) Dokumente nga Fondi 1,  Dosje Hetimore-gjyqësore me nr.1355, për shtetasin Xh. 

Y., 666 faqe; 

c) Dokumente nga  Fondi 1, Dosje hetimore-gjyqësore me nr.1384, për shtetasin Xh. 

Y, 138 faqe;  

 

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.252, datë 02.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

 

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

 

a) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, me 147 faqe, për shtetasin 

E. Gj.  

b) Dokumente nga Dosje formulare, nr. 6095-A, me 186 faqe, për shtetasin E. Gj.; 

c) Dokumente nga Fashikull personal, me  nr. 6095-A/1, me 15 faqe, për shtetasin E. 

Gj.; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 253, datë 02.06.2022 (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 
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vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, pranë zyrave të Autoritetit, shtetases F. T.,

dokumentet si më poshtë:

a) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 9, viti 1976: Informacion, analiza e punës në

Kombinatin Metalurgjik të Elbasanit dhe shënimet e Hysni Kapos, 17 faqe.

b) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 153, viti 1982: Informacion dërguar udhëheqjes së

partisë e shtetit mbi disa probleme në Kombinatin Metalurgjik në Elbasan, 7 faqe.

c) Dokumente nga Fondi 4,  Dosja nr. 216 viti 1986: Informacione për disa probleme në

Uzinën nr. 12 , në Kombinatin Metalurgjik, 8 faqe.

d) Dokumente  nga Fondi 4, Dosja nr. 228 , viti 1988: Për disa shqetësime në Kombinatin

''Çeliku i Partisë '', Elbasan, 43 faqe.

e) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 390,  viti 1990: Për disa probleme shqetesuese në

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i Partisë'', Elbasan, 8 faqe

f) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 391, viti 1990: Shkresë përcjellëse e

dokumentacionit teknik të Uzinës së 12 të Kombinatit ''Çeliku i Partisë'', Elbasan, 5

faqe.

g) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 392, viti 1990:  Për disa probleme në Kombinatin

Metalurgjik ''Çeliku i Partisë '', Elbasan, 5 faqe.

h) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 394, viti 1990:  Për disa shqetësime në Kombinatin

Metalurgjik ''Çeliku i Partisë'', Elbasan, 9 faqe.

i) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 395, viti 1990:  Për disa probleme shqetësuese në

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i Partisë '', Elbasan, 9 faqe.

j) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 467, viti 1990:  Mbi disa probleme në Kombinatin

Metalurgjik ''Çeliku i Partisë'', 6 faqe.

k) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 468, viti 1990 : Për shkeljen e rregullave në

Kombinatin Metalurgjik ''Çeliku i Partisë'',  në Elbasan, 5 faqe

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr.254, datë 02.06.2022 (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 
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vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, pranë zyrave të Autoritetit, shtetases M. P., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Fondi 4, Dosja nr. 1, viti 1946, “Udhëzim mbi organizmin e punës në Sektorin e 

Kontrollit Postar në gjithë organet e punëve të brendshme”, 6 faqe; 

b) Fondi 4, Dosja nr. 2, viti 1947, “Udhëzim mbi organizmin e punës në sektorin e 

kontrollit postar”, 6 faqe; 

c) Fondi 4, Dosja nr. 3, viti 1948, “Udhëzim mbi organizimin e postes” 4 faqe; 

d) Fondi 4, Dosja nr.117, viti 1977, “Përgjithësime mbi nxitjen e arratisjes nëpërmjet 

kontrollit postar” 11 faqe; 

e) Fondi 4, Dosja nr. 140/2, viti 1973, “Disa konkluzione nga analizat e kontrollit postar, 

8 faqe; 

f) Fondi 4, Dosja nr. 155, viti 1986, “Informacion i degës V për shkelje te rregullave të 

kontrollit postar”, 5 faqe; 

g) Fondi 4, Dosja nr. 217, viti 1985, “Evidenca e korrespondencës postare gjatë vitit 

1985”, 31 faqe; 

h) Fondi 4, Dosje nr. 4, viti 1948, “Udhëzime mbi organizimin e punës në sektorët e 

kontrollit postar”, 7 faqe; 

i) Fondi 4, Dosje nr. 7, viti 1949, Udhëzime mbi organizimin e punës në sektorët e 

kontrollit postar”, 17 faqe; 

j) Fondi 4, Dosje nr. 15, viti 1950, “Udhëzim mbi ndalimin e materialeve fotografike që 

vijnë nga jashtë shteti”, 7 faqe; 

k) Fondi 4, Dosje nr. 22, viti 1953, “Udhëzim i Ministrit të punëve të brendshme mbi 

përmirësimin e punës të Degës V-së”, 4 faqe; 

l) Fondi 4, Dosje nr. 25, viti 1954, “Raport mbi punën e kontrollit postar të brendshëm në 

rrethe”, 4 faqe; 

m) Fondi 4, Dosje nr. 32, viti 1955, “Raporte vjetore mbi sektorët e kontrollit postar”, 30 

faqe; 

n) Fondi 4, Dosje nr. 40, viti 1956, “Raporte 3 mujore mbi kontrollin postar”, 17 faqe; 

o) Fondi 4, Dosje nr. 46, viti 1956, “Relacion mbi ndalimin e valutës së ardhur nëpërmjet 

kanalit postar”, 4 faqe; 

p) Fondi 4, Dosje nr. 55, viti 1957, “Relacion statistikor mbi kontrollin postar”, 5 faqe; 

q) Fondi 4, Dosje nr. 56, viti 1957, “Informacion mbi veprimtarinë armiqësore që bëjnë 

shtetet perëndimorë nëpërmjet kontrollit postar”, 4 faqe; 

r) Fondi 4, Dosje nr. 64, viti 1959, “Raport mbi veprimtarinë e Degës V-së gjatë vitit 

1959”, 15 faqe; 

s) Fondi 4, Dosje nr. 73, viti 1961, “Raport dhe statistika mbi punën e kontrollit postar”, 

12 faqe; 
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t) Fondi 4, Dosje nr. 77, viti 1961, “Plane pune për sektorët e kontrollit postar”, 6 faqe; 

u) Fondi 4, Dosje nr. 84, viti 1962, “Pasqyra statistikore të korrespondencës postare”, 7 

faqe; 

v) Fondi 4, Dosje nr. 86, viti 1963, “Raporte vjetore dhe statistikore mbi aktivitetin e 

kontrollit postar”, 21 faqe; 

w) Fondi 4, Dosje nr.763, viti 1961, “Të dhëna informative mbi burimet e zbulimit politik”, 

28 faqe; 

x) Fondi 6, Dosja nr. 95, viti 1946 “Letra mbi organizimin e shifrës, marrjen dhe dërgimin 

e postes sekrete”, 24 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.255, datë 02.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, pranë zyrave të Autoritetit, shtetasit M. D., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga Fondi të arratisurit, për dosje me nr. 2240, në ngarkim të H. M., me 

150 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.256, datë 02.06.2022 (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 
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e të dhënave personale” (i ndryshuar), si dhe Udhëzuesit “Për studiues/media miratuar me 

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

të Shtetit:    

V E N D O S I:  

1. Të vendosë në dispozicion për konsultim, pranë zyrave të Autoritetit, shtetases A.T., 

dokumentet si më poshtë:  

 

a) Fondi Emigrantët Ekonomikë, Dosje nr. 2183, N. Z.., me 128 faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.292, datë 06.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

 

V E N D O S I:  

 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetasit F.V., dokumentet si më poshtë: 

 

a) Dokumente nga Dosja e Drejtimit e studentëve të huaj nr. 1700, 96 faqe. 

b) Dokumente nga Dosje Formulare nr. 2907, V. P., me  280 faqe. 

 

2.  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr.298, datë 10.06.2022 (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 
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vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit 

të Shtetit:    

V E N D O S I: 

1. Të vendosë në dispozicion të shtetases T. S., dokumentet si më poshtë:

a) Dokumente nga Dosje e hetuesisë nr.2229 “A. K.”, me 510 faqe;

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

Vendim nr.299, datë 10.06.2022 (i shkurtuar) 

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

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

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

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

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

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

të Shtetit:    

V E N D O S I: 

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

a) Dokumente nga Fondi 1, Dosje hetimore- gjyqësore me nr. 2291 për shtetasin “F. Rr.

I”;

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 



PËR DEKLASIFIKIMIN E INFORMACIONIT TË 
KLASIFIKUAR SEKRET SHTETËROR 

VENDIME 
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BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 10, datë 

06.05.2022 

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. 10, datë 06.05.2022 si më poshtë:   

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

deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

1. Dosje nr. 403, “Korrespondencë midis Degës së VIII dhe Degëve të Punëve të

Brendshme Fier, Gramsh, Gjirokastër për internim dëbimet”, me 170 (njëqind e

shtatëdhjetë) fletë ndër të cilat 102 (njëqind e dy) dokumente me 110 (njëqind e dhjetë)

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

Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

2. Dosje nr. 398, “Korrespondencë midis Degës së VIII dhe Degëve të Punëve të

Brendshme Elbasan e Ersekë për internim dëbimet”, me 127 (njëqind e njëzet e shtatë)

fletë ndër të cilat 76 (shtatëdhjetë e gjashtë) dokumente me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë

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

e Parë e Sigurimit të Shtetit.

3. Dosje nr. 409, “Raport propozimi për internimin e shtetasve të ndryshëm të Degëve të

Punëve të Brendshme Sarandë, Kukës, Shkodër, Tiranë”, me 14 (katërmbëdhjetë) fletë

ndër të cilat 5 (pesë) dokumente me 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me

nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

4. Dosje nr. 397, “Korrespondencë midis Degës VIII të Drejtorisë I-rë të Sigurimit të

Shtetit me Degët e Punëve të Brendshme Shkodër, Tropojë, Tepelenë, për internim

dëbimet”, me 126 (njëqind e njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 70 (shtatëdhjetë)

dokumente me 100 (njëqind) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit

“Sekret”.

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

5. Dosje nr. 401, “Korrespondencë midis Degës së VIII dhe Degëve të Punëve të

Brendshme Lezhë, Mat, Mirditë, Dibër, Përmet, Pogradec, Pukë e Sarandë për internim
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dëbimet”, me 124 (njëqind e njëzet e katër) fletë ndër të cilat 63 (gjashtëdhjetë e tre) 

dokumente me 78 (shtatëdhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

6. Dosje nr. 404, “Korrespodencë e Degës VIII dhe Degës së Punëve të Brendshme Vlorë 

për internim dëbimet”, me 50 (pesëdhjetë) fletë ndër të cilat 30 (tridhjetë) dokumente 

me 31 (tridhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

7. Dosje nr. 408, “Propozime të Ministrisë së Punëve të Brendshme për internimin, 

dëbimin, transferimin e zgjatjen e masës së dënimit të familjeve të personave nga rrethet 

Shkodër, Korçë, Elbasan, Fier, Tiranë etj”, me 110 (njëqind e dhjetë) fletë ndër të cilat 

28 (njëzet e tetë) dokumente me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

8. Dosje nr. 399, “Korrespondencë midis Degës së VIII dhe Degëve të Punëve të 

Brendshme Berat e Durrës për internim dëbimet”, me 139 (njëqind e tridhjetë e nëntë) 

fletë ndër të cilat 79 (shtatëdhjetë e nëntë) dokumente me 95 (nëntëdhjetë e pesë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

9. Dosje nr. 389, “Kërkesa të Prokurorisë së Përgjithshme drejtuar për revokim, masë ndaj 

personave të ndryshëm drejtuar Komisionit Qendror të Internim Dëbimeve.”, me 250 

(dyqind e pesëdhjetë) fletë ndër të cilat 27 (njëzet e shtatë) dokumente me 48 (dyzet e 

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

e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

10. Dosje nr. 389, “Propozime të Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe të Prokurorisë së 

Përgjithshme për internimin, revokimin, dënimin e transferimin, të familjeve nga 

rrethet Shkodër, Lushnje, Tiranë, Berat, Vlorë, Përmet etj”, me 64 (gjashtëdhjetë e 

katër) fletë ndër të cilat 20 (njëzet) dokumente me 49 (dyzet e nëntë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

11. Dosje nr. 390, “Korrespondencë midis Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Këshillit 

të Ministrave për ankesa të personave të internuar dhe dëbuar”, me 19 (nëntëmbëdhjetë) 

fletë ndër të cilat 7 (shtatë) dokumente me 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

12. Dosje nr. 359/1, “Analiza e punës të Degës VIII për vitin 1989 dhe detyrat që dalin për 

vitin 1990”, me 11 (njëmbëdhjetë) 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.  

13. Dosje nr. 391, “Korrespondencë për revokim të masës së internim dëbimit i Komisionit 

Qendror të Internim Dëbimit me Ministrinë e Punëve të Brendshme për heqjen para 

kohe të masës së internim dëbimit të shtetasve të internuar”, me 30 (tridhjetë) fletë ndër 
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të cilat 4 (katër) dokumente me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

14. Dosje nr. 395, “Kërkesa të heqjes së masës së internim dëbimit, dhënie mendimi për 

prekjen e pensionit”, me 56 (pesëdhjetë e gjashtë) fletë ndër të cilat 11 (njëmbëdhjetë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

15. Dosje nr. 393, “Studim për kuptimin dhe zbatimin e detyrave për evidencimin, ndjekjen 

dhe kontrollon e personave të internuar dhe dëbuar, dërguar Degëve të Punëve të 

Brendshme në Rrethe”, me 11 (njëmbëdhjetë) 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.  

16. Dosje nr. 394, “Analizë për punën dhe kontrollin e të internuarve, për zbulimin dhe 

goditjen në kohë të veprimtarisë së tyre armiqësore dërguar Ministrisë së Punëve të 

Brendshme, Drejtorisë së Parë, Degës VIII nga rrethet Shkodër, Rrëshen, Gramsh”, me 

16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 3 (tre) dokumente me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

 Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

17. Dosje nr. 396, “Korrespondencë e Degëve të Punëve të Brendshme në Rrethe me 

Drejtorinë e Parë për dokumente dhe kërkesa të të internuarve”, me 78 (shtatëdhjetë e 

tetë) fletë ndër të cilat 51 (pesëdhjetë e një) dokumente me 64 (gjashtëdhjetë e katër) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

18. Dosje nr. 359/2, “Informacion për disa shtetas të rrethit të Korçës të cilët u arratisën 

jashtë shtetit”, me 28 (njëzet e tetë) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) dokumente me 24 

(njëzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

19. Dosje nr. 359/3, “Për veprimtarinë armiqësore të grupit prej 9 personave të arratisur me 

anijen e peshkimit “Dukati” në Itali”, me 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 10 

(dhjetë) dokumente me 50 (pesëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

20. Dosje nr. 392 “Korrespondencë midis Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe 

Presidiumit të Kuvendit Popullor e Drejtorisë së Sigurimeve Shoqërore për heqje 

dekoratash e prerje pensioni të personave të internuar”, me 13 (trembëdhjetë) fletë ndër 

të cilat 9 (nëntë) dokumente me 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

21. Dosje Formulare nr. 4367 “Leshtarigu”, në ngarkim të S. Gj., me 50 (pesëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 7 (shtatë) dokumente me 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 4 (katër) dokumente me 6 fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  
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22. Dosje Personale nr. 4477 “Besniku”, në ngarkim të Xh. S., me 12 (dymbëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 

dhe 5 (pesë) dokumente me 8 fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Durrës.  

23. Dosje Pune nr. 4477 “Besniku”, në ngarkim të Xh. S., me 6 (gjashtë) fletë ndër të cilat 

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

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Durrës.  

24. Dosje Formulare nr. 2322, në ngarkim të S. Q., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 

3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 5 (pesë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

25. Dosje Formulare nr. 3006 “Çiklisti”, në ngarkim të Z. D., me 39 (tridhjetë e nëntë) fletë 

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

17 (shtatëmbëdhjetë) dokumente me 22 (njëzet e dy) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

26. Dosje Formulare nr. 5973, në ngarkim të M. T., me 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) 

fletë ndër të cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 44 (dyzet e katër) dokumente me 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

27. Dosje Formulare nr. 2680/8, në ngarkim të I. T., me 2 volume me 33 (tridhjetë e tre) 

fletë ndër të cilat 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në vitin 1958. Në dosje përfshihen inventari i 

brendshëm i dosjes, vërtetim biografik, relacione, informacione në lidhje me Isa 

Toptanin etj. 

Dosja i përket Fondit Të Arratisur. 

28. Dosje Formulare nr. 1488, në ngarkim të A. B., me 51 (pesëdhjetë e një) fletë ndër të 

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

23 (njëzet e tre) dokumente me 33 (tridhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Kavajë.  

29. Dosje nr 164, “Informacione dërguar udhëheqjes Partisë e Shtetit mbi komentet dhe 

veprimtarinë armiqësore të specialistëve kinezë e studentëve kongolezë”, me 29 (njëzet 

e nëntë) fletë ndër të cilat 7 (shtatë) dokumente me 28 (njëzet e tetë) 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 
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 11, datë 

20.05.2022 

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 

vendim nr. 11, datë 20.05.2022 si më poshtë:   

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

deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme:   

 

1. Dosje Personale nr. 3138 “Valbona” në ngarkim të T. N., me 23 (njëzet e tre) fletë ndër 

të cilat 3 (tre) dokumente me 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret” dhe 9 (nëntë) fletë janë të klasifiuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

2. Dosje Pune nr. 3138, “Valbona”, në ngarkim të T. N., me 88 (tetëdhjetë e tetë) fletë 

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

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

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

3. Dosje Personale nr. 1673, “Sekreti” në ngarkim të M. M., me 32 (tridhjetë e dy) fletë 

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

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

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

4. Dosje Pune nr. 1673/1, “Sekreti” në ngarkim të M. M., me 57 (pesëdhjetë e 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 Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

5. Dosje Personale nr. 148, “Plepi i Shkurtër” në ngarkim të R. H., me 49 (dyzet e nëntë) 

fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) 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 Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

6. Dosje Personale nr. 2023, “Vaporri” në ngarkim të S. K., me 16 (gjashtëmbëdhjetë) 

fletë ndër të cilat 2 (dy) 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 Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  
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7. Dosje Personale nr. 354, “Shkëlzeni” në ngarkim të Xh. S., me 44 (dyzet e katër) fletë 

ndër të cilat 19 (nëntëmbëdhjetë) dokumente me 21 (njëzet e një) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”dhe 3 (tre) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

8. Dosje Pune nr. 354/1, “Shkëlzeni” në ngarkim të Xh. S., me 151 (njëqind e pesëdhjetë 

e një) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

9. Dosje Personale nr. 4443, “Themelonjësi” në ngarkim të M. B., me 41 (dyzet e një) 

fletë ndër të cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

10. Dosje Personale nr. 4450, “Pipa e Vogël” në ngarkim të R. B., me 42 (dyzet e dy) fletë 

ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”dhe 

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

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

11. Dosje Personale nr. 2672, “Thanasi” në ngarkim të A. M., me 42 (dyzet e dy) fletë ndër 

të cilat 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

12. Dosje Personale nr. 25, “Bilbili” në ngarkim të M. D., me 26 (njëzet e gjashtë) fletë 

ndër të cilat 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

13. Dosje Pune nr. 25/1, “Bilbili” në ngarkim të M. D., me 34 (tridhjetë e katër) fletë ndër 

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

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

14. Dosje Personale nr. 81, “Bajame Vlorës” në ngarkim të Sh. M., me 50 (pesëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 14 (katërmbëdhjetë) dokumente me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

15. Dosje Formulare nr. 3756, në ngarkim të Z. T., me 118 (njëqind e tetëmbëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 14 (katërmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret”dhe 12 (dymbëdhjetë) dokumente me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

16. Dosje Personale nr. 2794, “Dokumenti” në ngarkim të Z. T., me 18 (tetëmbëdhjetë) 

fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

17. Dosje Personale nr. 2068, “Notari” në ngarkim të Sh. H., me 26 (njëzet e gjashtë) fletë 

ndër të cilat 8 (tetë) dokumente me 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

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

18. Dosje Pune nr. 2068/1, “Notari” në ngarkim të Sh. H., me 74 (shtatëdhjetë e katër) fletë 

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

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

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

19. Dosje Personale nr. 916, “Burimi i Vranishtit” në ngarkim të A. D., me 33 (tridhjetë e 

tre) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

20. Dosje Personale nr. 287, “Blerimi” në ngarkim të K. P., me 24 (njëzet e katër) fletë ndër 

të cilat 14 (katërmbëdhjetë) dokumente me 16 (gjashtëmbëdhjetë) 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 Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

21. Dosje Pune nr. 287, “Blerimi” në ngarkim të K. P., me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë ndër 

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

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

22. Dosje Personale nr. 53, “E fabrikuara” në ngarkim të T. H., me 44 (dyzet e katër) fletë 

ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 

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

Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë.  

23. Evidencë agjenturiale operative e punëtorit operativ, Ekzemplar nr. 2, me 400  

(katërqind) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Evidenca i përket vitit 1981. 

Evidenca i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Tropojë. 

24. Dosje Personale nr. 6114, “Polisi” në ngarkim të H. Y., me 188 (njëqind e tetëdhjetë e 

tetë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 52 (pesëdhjetë e dy) dokumente me 57 (pesëdhjetë e shtatë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

25. Dosje Personale nr. 6114, “Polisi” në ngarkim të H. Y., me 30 (tridhjetë) fletë ndër të 

cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 6 

(gjashtë) dokumente me 21 (njëzet e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

26. Dosje Pune, “Polisi” në ngarkim të H. Y., me 74 (shtatëdhjetë e katër) fletë ndër të cilat 

4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 22 

(njëzet e dy) dokumente me 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

27. Dosje Personale nr. 6265, “Alpini” në ngarkim të M. K., me 267 (dyqind e gjashtëdhjetë 

e shtatë) fletë ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 
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“Tepër Sekret” dhe 99 (nëntëdhjetë e nëntë) dokumente me 131 (njëqind e tridhjetë e 

një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

28. Dosje Pune nr. 6265, “Polisi” në ngarkim të M. K., me 130 (njëqind e tridhjetë) fletë 

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

dhe 47 (dyzet e shtatë) dokumente me 110 (njëqind e dhjetë) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

29. Dosje Personale nr. 6418 “Velipoja” në ngarkim të N. Gj., me 260 (dyqind e 

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

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 37 (tridhjetë e shtatë) dokumente me 54 (pesëdhjetë e 

katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

30. Dosje Pune nr. 6265, “Velipoja” në ngarkim të N. Gj., me 45 (dyzet e pesë) fletë ndër 

të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 5 

(pesë) dokumente me 32 (tridhjetë e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

31. Dosje Personale nr. 1515 “Fatosi” në ngarkim të F. G., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 7 (shtatë) dokumente me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

32. Dosje Personale nr. 6559 “Dragobia” në ngarkim të T. M., me 186 (njëqind e tetëdhjetë 

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

“Tepër Sekret” dhe 15 (pesëmbëdhjetë) dokumente me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

33. Dosje Pune nr. 6559, “Dragobia” në ngarkim të T. M., me 131 (njëqind e tridhjetë e 

një) fletë ndër të cilat 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 33 (tridhjetë e tre) dokumente me 96 (nëntëdhjetë e gjashtë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

34. Dosje Pune nr. 6001 “Horizonti” vëllimi 1 në ngarkim të N. K., me 235 (dyqind e 

tridhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret”dhe 25 (njëzet e pesë) dokumente me 119 (njëqind e 

nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-të.  

35. Dosje Personale nr. 6001 “Horizonti” vëllimi 1 në ngarkim të N. K., me 269 (dyqind e 

gjashtëdhjetë e nëntë) fletë ndër të cilat 13 (trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 25 (njëzet e pesë) dokumente me 37 

(tridhjetëdhjetë e shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-të.  
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36. Dosje Personale “5021” në ngarkim të P. P., me 471 (katërqind e shtatëdhjetë e një) 

fletë ndër të cilat 10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) dokumente me 126 (njëqind e njëzet e gjashtë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-të.  

37. Dosje Pune “5021” në ngarkim të P. P., me 73 (shtatëdhjetë e tre) fletë ndër të cilat 4 

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

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II-të.  

38. Dosje Përpunimi nr. 940 në ngarkim të E. M., me 235 (dyqind e tridhjetë e pesë) fletë 

ndër të cilat 18 (tetëmbëdhjetë) dokumente me 51 (pesëdhjetë e një) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) dokument me 2 (dy) 

fletë është i klasifiuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Të Huajt.  

39. Dosje nr. 205, “Material mbi veprimtarinë armiqësore të zbulimeve Italiane Amerikane 

Angleze etj., përgatitur për historinë e P.P.SH”, me 142 (njëqind e dyzet e dy) fletë ndër 

të cilat 10 (dhjetë) dokumente me 15 (pesëmbëdhjetë) 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 Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

40. Dosje nr. 332, “Udhëzim dërguar organeve të Sigurimit të Shtetit mbi masat për 

zbulimin dhe goditjen e veprimtarisë armiqësore të zbulimit Italian”, me 6 (gjashtë) 

fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 6 (gjashtë) fletë është i klasifikuar me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

41. Dosje nr. 408, “Të dhëna të ndryshme që bëjnë fjalë mbi zbulimin Italian nëpërmjet 

agjentëve të tij në Shqipëri”, me 3 (tre) 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.  

42. Dosje nr. 365, “Raporte mbi veprimtarinë armiqësore të zbulimit Italian”, me 8 (tetë) 

fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

43. Dosje nr. 333, “Raporte mbi veprimtarinë armiqësore të zbulimit Italian gjatë vitit 

1963”, me 6 (gjashtë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 6 (gjashtë) fletë është i 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

44. Dosje Personale Dhiathiqi në ngarkim të Dh. J., me 13 (trembëdhjetë) fletë ndër të cilat 

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

fletë është e klasifiuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Veçantë.  

 KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 12, datë 

20.05.2022 

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. 12, datë 20.05.2022 si më poshtë:   

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

deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

1. Dosje nr. 133 “Informacione mbi takimin e organizuar ndërmjet diplomatit polak dhe 

të dënuarës B. O., dhe mbi dënimin e shoferit Jugosllav”, me 8 (tetë) fletë ndër të cilat 

1 (një) dokument me 4 (katër) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit 49 Dega e Hetuesisë.  

2. Dosje nr. 423/3, “Përgjithësim mbi disa aspekte të veprimtarisë armiqësore të 

zbulimeve revizioniste nën dritën e procesit të Polakëve”, me 32 (tridhjetë e dy) fletë 

ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 30 (tridhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

3. Dosje nr. 9646, në ngarkim të b. O., me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit Të Huajt.  

4. Dosje Përpunimi nr. 230, në ngarkim të V. O., me 375 (treqind e shtatëdhjetë e pesë) 

fletë ndër të cilat 17 (shtatëmbëdhjetë) dokumente me 24 (njëzet e katër) fletë është 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”dhe 3 (tre) fletë janë të 

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

Brendshme Korçë.  

5. Fashikull në ngarkim të A.O., 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 

Dega IV (Rezervë).  

6. Dosje nr. 5448, “Bataku” në ngarkim të K. V., me 257 (dyqind e pesëdhjetë e shtatë) 

fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 31 (tridhjetë e një) dokumente me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë janë të 

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

7. Dosje Formulare nr. 1510 në ngarkim të K. V., me 119 (njëqind e nëntëmbëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” 

dhe 16 (gjashtëmbëdhjetë) dokumente me 25 (njëzet e pesë) fletë janë të klasifikuara 
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me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme 

Korçë.  

8. Dosje Formulare nr. 254 në ngarkim të P. G., me 183 (njëqind e tetëdhjetë e tre) fletë 

ndër të cilat 11 (njëmbëdhjetë) dokumente me 14 (katërmbëdhjetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 14 (katërmbëdhjetë) 

dokumente me 31 (tridhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

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

9. Dosje Përpunimi nr. 781 në ngarkim të Xh. T., me 78 (shtatëdhjetë e tetë) fletë ndër të 

cilat 4 (katër) dokumente me 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Korçë.  

10. Dosje Formulare nr. 1997 në ngarkim të Q. Xh., me 31 (tridhjetë e një) fletë ndër të 

cilat 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 

(një) dokument me 2 (dy) fletë janë të klasifiuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondi Operativ.  

11. Dosje Personale nr 192 “Vjosa”, në ngarkim të A. Z., me 66 (gjashtëdhjetë e gjashtë) 

fletë ndër të cilat 9 (nëntë) dokumente me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 4 (katër) dokumente me 13 (trembëdhjetë) 

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

Operativ.  

12. Dosje Pune nr 192 “Vjosa”, në ngarkim të A. Z., me 80 (tetëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 

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

Fondi Operativ.  

13. Dosje Pune nr 3547 “Qielli i Kuq”, në ngarkim të K. L., me 164 (njëqind e gjashtëdhjetë 

e katër) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret” dhe 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

14. Dosje Përpunimi nr. 335 në ngarkim të Ll. K., me 128 (njëqind e njëzet e tetë) fletë 

ndër të cilat 14 (katërmbëdhjetë) dokumente me 20 (njëzet) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifiuara me 

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

Elbasan.  

15. Dosje Personale nr. 6596 “Vullnetari”, në ngarkim të L. B., me 239 (dyqind e tridhjetë 

e nëntë) fletë ndër të cilat 53 (pesëdhjetë e tre) dokumente me 62 (gjashtëdhjetë e dy) 

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

dokumente me 64 (gjashtëdhjetë e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondi Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

16. Dosje Pune nr 6596 “Vullnetari”, në ngarkim të L. B., me 277 (dyqind e shtatëdhjetë e 

shtatë) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 1 (një) dokument me 2 (dy) fletë është e klasifikuar me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondi Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  
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17. Dosje Pune nr 832/2 “Vullneti”, në ngarkim të N. K., me 188 (njëqind e tetëdhjetë e 

tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 4 (katër) fletë është i klasifikuar me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondi Operativ.  

18. Dosje Pune nr 832/5 “Vullneti”, në ngarkim të N. K., me 35 (tridhjetë e pesë) fletë ndër 

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

i përket Fondi Operativ.  

19. Dosje Personale nr 832 “Vullneti”, në ngarkim të N. K., me 54 (pesëdhjetë e katër) fletë 

ndër të cilat 13 (trembëdhjetë) dokumente me 21 (njëzet e një) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) fletë janë të klasifiuara 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. 13, datë 

20.05.2022 

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. 13, datë 20.05.2022 si më poshtë:   

 

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

deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

1. Dosje Formulare nr. 9332 në ngarkim të H. L., me 110 (njëqind e dhjetë) fletë ndër të cilat 6 

(gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 31 (tridhjetë 

e një) dokumente me 44 (dyzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë. 

2. Dosje Formulare nr. 3210 në ngarkim të M. S., me 310 (treqind e dhjetë) fletë ndër të cilat 10 

(dhjetë) dokumente me 20 (njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 
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Sekret” dhe 42 (dyzet e dy) dokumente me 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Durrës.  

3. Dosje Hetimore nr. 146 në ngarkim të M. S., me 160 (njëqind e gjashtëdhjetë) fletë ndër të 

cilat 2 (dy) dokumente me 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dokumentet në dosje datojnë në vitin 1985. Në dosje përfshihen inventari i dokumenteve që 

përmban dosja, akt akuza, materiali denoncues, akt ekspertiza, tabela fotografike, dëshmia e 

penalitetit, marja në pyetje e të pndehurit, vendimi i dënimit etj.  

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Durrës.  

4. Dosje Personale nr. 1509 “Lisi”, në ngarkim të R. P., me 62 (gjashtëdhjetë e dy) fletë ndër të 

cilat 10 (dhjetë) dokumente me 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 24 (njëzet e katër) dokumente me 25 (njëzet e pesë) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

5. Dosje Pune nr. 1509 “Lisi”, në ngarkim të R. P., me 225 (dyqind e njëzet e pesë) fletë ndër të 

cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 6 (gjashtë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

6. Dosje Formulare nr. 2593 në ngarkim të P. B., me 47 (dyzet e shtatë) fletë ndër të cilat 5 

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

dokumente me 20 (njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

7. Dosje Formulare nr. 9303 në ngarkim të P. C., me 127 (njëqind e njëzet e shtatë) fletë ndër të 

cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 27 

(njëzet e shtatë) dokumente me 41 (dyzet e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

 

8. Dosje nr. 93 “Statistika vjetore mbi agjenturën, përpunimet, relacion mbi dinamikën e 

përpunimeve e agjenturës dhe dosja e punës së K. R.,” me 288 (dyqind e tetëdhjetë e tetë) 

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

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

9. Dosje nr. 38 “Për të dënuarit Sh. F, A. Gj, R. Sh, I. M dhe K. R. me 9 (nëntë) fletë ndër të 

cilat 6 (gjashtë) dokumente me 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

10. Dosje nr. 366 “Letra dhe informacione për të dënuarit R. M, Ll. L, H. R dhe k. r. me 30 

(tridhjetë) fletë ndër të cilat 7 (shtatë) dokumente me 14 (katërmbëdhjetë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

11. Dosje nr. 291 “Problemi 78” me 5 volume, përkatësisht dosja formulare B. M. me 115 

(njëqind e pesëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 31 (tridhjetë e një) dokumente me 46 (dyzet e 

gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë 
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është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja formulare me 498 (katërqind e 

nëntëdhjetë e tetë) fletë, ndër të cilat 25 (njëzet e pesë) dokumente me 34 (tridhjetë e katër) 

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

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Fashikull në ngarkim të K. Zh., me 98 

(nëntëdhjetë e tetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 

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

në ngarkim të V. O., me 413 (katërqind e trembëdhjetë) fletë ndër të cilat 48 (dyzet e tetë) 

dokumente me 189 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 9 (nëntë) dokumente me 22 (njëzet e dy) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosje në ngarkim të B. M. me 200 fletë ndër 

të cilat 2 (dy) dokumente me 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret”.  

  Dosja i përket Fondi Operativ.  

12. Dosje Personale nr 1471 “Kama”, në ngarkim të I. M., me 64 (gjashtëdhjetë e katër) fletë

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

31 (tridhjetë e një) dokumente me 40 (dyzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e

klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë.

13. Dosje Pune nr 1471 “Kama”, në ngarkim të I. M., me 2 (dy) volume 285 (dyqind e tetëdhjetë

e pesë) dhe 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin

e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 54 (pesëdhjetë e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin

e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë.

14. Dosje Personale nr 2712 “Macukulli”, në ngarkim të N. K., me 23 (njëzet e tre) fletë ndër

të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10

(dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë.

15. Dosje Pune nr 2712 “Macukulli”, në ngarkim të N. K., me 25 (njëzet e pesë) fletë ndër të

cilat 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë.

16. Dosje Pune nr 1399 “Beqari”, në ngarkim të Ll. Ll., me 275 (dyqind e shtatëdhjetë e pesë)

fletë ndër të cilat 33 (tridhjet e tre) dokumente me 35 (tridhjetë e pesë) fletë janë të

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë.

17. Dosje Personale nr 1399 “Beqari”, në ngarkim të N. K., me 23 (njëzet e tre) fletë ndër të

cilat 9 (nëntë) dokumente me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e

klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 18 (tetëmbëdhjetë) dokumente me 20 (njëzet) fletë janë të

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Dega e Punëve të Brendshme Krujë.

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 
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Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 14, datë 

20.05.2022 

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. 14, datë 20.05.2022 si më poshtë:   

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

deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

1. Dosje nr. 44 “Udhëzim i Ministrit të Punëve të Brendshme për kontrollin postar, telefonik e

telegrafik” 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 Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

2. Dosje nr. 188 “Urdhra dhe udhëzime të Ministrit të Punëve të Brendshme mbi kontrollin

postar” me 9 (nëntë) fletë ndër të cilat 4 (katër) dokumente me 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara

me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

3. Dosje nr. 318 “Informacion për pajisjen e mëtejshme të Sektorit të kontrollit postar të Degës

V me aparatura dhe aksesorët përkatës” me 4 (katër) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me

2 (dy) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

4. Dosje nr. 317 “Informacion për materialet e kontrollit postar e telefonik” me 5 (pesë) fletë

ndër të cilat 2 (dy) dokumente me 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit

“Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

5. Dosje nr. 137 “Informacion mbi disa probleme që dalin për sektorin e kontrollit postar e

telefonik” me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 3 (tre) fletë është i klasifikuar

me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

6. Dosje nr. 139 “Korrespondencë e përkohshme, shkresa e materiale operative” me 177

(njëqind e shtatëdhjetë e shtatë) fletë ndër të cilat 177 fletë janë të klasifikuara me nivelin e

klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

7. Dosje nr. 328 “Informacione mbi organizimin e punës në seksionin e kontrollit postar e

telefonik dhe disa mendime për shkurtime në strukturën organike të këtij seksioni” me 9
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(nëntë) fletë ndër të cilat 3 (tre) dokumente me 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

8. Dosje nr. 323 “Akte kontrolli mbi disa probleme të konstatuara nga ndihma e kontrollit të

ushtruar në kontrollin postar të Degëve të Punëve të Brendshme Elbasan Shkodër, Fier,

Korçë” me 25 (njëzet e pesë) fletë ndër të cilat 7 (shtatë) dokumente me 24 (njëzet e katër)

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

9. Dosje nr. 151 “Konkluzione për punën e bërë nga kuadrot e kontrollit postar gjatë dy viteve,

raporti vjetor i saj dhe statistikat mujore për zbulimin, parandalimin e veprimtarisë së

mundshme armiqësore nëpërmjet kontrollit postar” me 38 (tridhjetë e tetë) fletë ndër të cilat

2 (dy) dokumente me 27 (njëzet e shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit

“Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

10. Dosje nr. 210 “Përgjithësim i Degës V për veprimtarinë armiqësore të zbulimeve të huaja

nëpërmjet përfaqësive diplomatike duke shfrytëzuar kanalin postar e telefonik” me 23 (njëzet

e tre) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 22 (njëzet e dy) fletë është i klasifikuar me

nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

11. Dosje nr. 37 “Udhëzim i Ministrit të Punëve të Brendshme për kontrollin postar, telefonik e

telegrafik” me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 16

(gjashtëmbëdhjetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

12. Dosje nr. 205 “Studim i Degës V për riorganizimin e punës në sektorin e kontrollit postar”

me 4 (katër) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 3 (tre) fletë është i klasifikuar me nivelin

e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

13. Dosje nr. 17 “Plan pune dhe informacioni i grupit të punës për thellimin e punës e sqarimin e

procesit të postës kufitare” me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) dokumente me

15 (pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

14. Dosje nr. 107 “Informacion mbi gjendjen e laboratorit fiziko - kimik të kontrollit postar dhe

masat që duhet të merren” me 17 (shtatëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 4

(katër) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

15. Dosje nr. 138 “Informacion dërguar Komitetit Qendror të Partisë mbi veprimtarinë

armiqësore nëpërmjet kontrollit postar dhe atij telefonik” 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 Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

16. Dosje nr. 22 “Udhëzim i Ministrit të Punëve të Brendshme për kontrollin postar, telefonik e

telegrafik” me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 15

(pesëmbëdhjetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.
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17. Dosje nr. 89 “Material mbi kontrollin postar si një nga llojet e rëndësishme të punës

agjenturiale operative” me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 18

(tetëmbëdhjetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

18. Dosje nr. 90 “Informacione dërguar udhëheqjes së partisë dhe shtetit mbi letrat e kapura nga

kontrolli postar me përmbajtje jo të mirë” me 26 (njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 10 (dhjetë)

dokumente me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit

“Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

19. Dosje nr. 111 “Letër udhëzuese dërguar degëve të punëve të brendshme mbi disa veprime të

gabuara të sektorit të kontrollit postar” 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 Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

20. Dosje nr. 3 “Vendim i Këshillit të Ministrave mbi valutën dhe sendet e tjera që dërgohen nga

të arratisurit dhe udhëzimi i Ministrit mbi kontrollin postar dërguar Degëve të Punëve të

Brendshme” me 21 (njëzet e një) fletë ndër të cilat 4 (katër) dokumente me 19

(nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

21. Dosje nr. 120 “Raport llogaridhënie i kryetarit të degës së kontrollit postar para sektorit” 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 Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

22. Dosje nr. 110 “Analizë mbi organizimin e punës agjenturiale operative në sektorin e kontrollit

postar gjatë viteve 1976-1977 dhe detyrat për të ardhmen” me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër

të cilat 1 (një) dokument me 14 (katërmbëdhjetë) fletë është i klasifikuar me nivelin e

klasifikimit “Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në vitin 1977.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

23. Dosje nr. 125 “Raporte mbi punën e bërë për zbulimin e veprimtarisë armiqësore të zhvilluar

nëpërmjet kontrollit postar si dhe bisedave telefonike” me 43 (dyzet e tre) fletë ndër të cilat 3

(tre) dokumente me 42 (dyzet e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit

“Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

24. Dosje nr. 130 “Detyrat funksionale të shërbimit të kontrollit postar të jashtëm e të brendshëm”

me 16 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë është

i klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

25. Dosje nr. 145 “Informacione dërguar Komitetit Qendror të PPSH mbi disa probleme që ka

nxjerrë kontrolli postar e doganor” me 28 (njëzet e tetë) fletë ndër të cilat 14 (katërmbëdhjetë)

dokumente me 20 (njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

26. Dosje nr. 22 “Instruksion mbi administrimin dhe mbajtjen e postës sekrete në organet

shtetërore” me 23 (njëzet e tre) fletë ndër të cilat 11 (njëmbëdhjetë) dokumente me 23 (njëzet

e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.
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Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

27. Dosje nr. 83 “Relacion mbi shpërndarjen e postës sekret e tepër sekret në rrethet e

Republikës” me 3 (tre) fletë ndër të cilat 1 (një) dokument me 3 (tre) fletë është i klasifikuar

me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

28. Dosje nr. 93 “Instruksion mbi marrjen, ruajtjen dhe shpërndarjen e postës sekrete dhe tepër

sekrete dhe udhëzimi i Ministrit mbi administrimin e dokumenteve” me 8 (tetë) fletë ndër të

cilat 2 (dy) dokumente me 8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër

Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

29. Dosje nr. 96 “Mbi shpërndarjen e postës sekrete dhe tepër sekrete në rrethe” me 4 (katër) fletë

ndër të cilat 1 (një) dokument me 4 (katër) fletë është i klasifikuar me nivelin e klasifikimit

“Tepër Sekret”.

Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.

30. Dosje nr. 97 “Relacion i Ministrisë së mbrojtjes dhe Degës së Shifrës mbi transferimin e

postës” me 4 (katër) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit

“Tepër Sekret”.

 Dosja i përket Fondi Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

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

30.05.2022 

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. 15, datë 30.05.2022 si më poshtë:   

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

deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
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1. Dosje Formulare nr. 531 në ngarkim të L. Y, me 25 (njëzet e pesë) fletë ndër të cilat 7

(shtatë) dokumente me 8 (tetë) 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.

2. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Sh.B.A me 89 (tetëdhjetë e nëntë) fletë ndër të cilat

4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 48 (dyzet

e tetë) dokumente me 81 (tetëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e

klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.

3. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Kanada me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë ndër të

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

16 (gjashtëmbëdhjetë) dokumente me 45 (dyzet e pesë) fletë janë të klasifikuara me

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.

4. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Francë me 202 fletë ndër të cilat 8 (tetë) dokumente

me 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”

dhe 125 (njëqind e njëzet e pesë) dokumente me 145 (njëqind e dyzet e pesë) fletë janë

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

5. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Turqi me 28 (njëzete tetë) fletë ndër të cilat 4 (katër)

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

(shtatëmbëdhjetë) dokumente me 22 (njëzet e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.

6. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Angli me 51 (pesëdhjetë e një) fletë ndër të cilat 5

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

e një) dokumente me 22 (njëzet e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit

“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.

7. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Republikën Federale Gjermane me 105 (njëqind e

pesë) fletë ndër të cilat 8 (tetë) dokumente me 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 41 (dyzet e një) dokumente

me 60 (gjashtëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja

i përket Fondit Drejtoria e II.

8. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Australi me 78 (shtatëdhjetë e tetë) fletë ndër të

cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 17

(shtatëmbëdhjetë) dokumente me 41 (dyzet e një)  fletë janë të klasifikuara me nivelin

e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.

9. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Suedi me 328 (treqind e njëzet e tetë) fletë ndër të

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

114 (njëqind e katërmbëdhjetë) dokumente me 228 (dyqind e njëzet e tetë) fletë janë të

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

10. Dosje Objekti Dega e Legalitetit në Belgjikë me 328 (treqind e njëzet e tetë) fletë ndër

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

146 (njëqind e dyzet e gjashtë) dokumente me 215 (dyqind e pesëmbëdhjetë) fletë janë

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.
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11. Dosje Personale nr. 4010 “Kujunxhiu” në ngarkim të M. M., me 40 (dyzet) fletë ndër 

të cilat 11 (njëmbëdhjetë) dokumente me 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me 

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

 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

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

10.06.2022 

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. 16, datë 10.06.2022 si më poshtë:   

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

deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

20. Dosje Objekti Legaliteti me 303 (treqind e tre) fletë ndër të cilat 11 (njëmbëdhjetë) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 37 (tridhjetë e shtatë) 

dokumente me 118 (njëqind e tetëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II. 

21. Dosje Objekti Legaliteti me 493 (katërqind e nëntëdhjetë e tre) fletë ndër të cilat 9 

(nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 146 

(njëqind e dyzet e gjashtë) dokumente me 221 (dyqind e njëzet e një) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

22. Dosje Objekti Legaliteti me 280 fletë ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 125 (njëqind e njëzet e pesë) dokumente me 

228 (dyqind e njëzet e tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

23. Dosje Objekti Legaliteti me 383 fletë ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 207 (dyqind e shtatë) dokumente me 290 

(dyqind e nëntëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  
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24. Fashikull studime krerësh të O.K.LL me 57 (pesëdhjetë e shtatë) fletë ndër të cilat 8 

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

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II. 

25. Dosje O.K.LL Legaliteti në vitet 1964-1965 me 178 (njëqind e shtatëdhjetë e tetë) fletë 

ndër të cilat 127 (njëqind e njëzet e shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

26. Dosje Fashikullore mbi aktivitetin e komunitetit qendror O.K.LL me 51 (pesëdhjetë e 

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

Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II. 

27. Dosje “Përpjekjet e Legalitetit për bashkim me grupet e tjera” me 58 (pesëdhjetë e tetë) 

fletë ndër të cilat 24 (njëzet e katër) 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 II.  

28. Dosje Legaliteti në vitet 1962-1963 me 288 (dyqind e tetëdhjetë e tetë) fletë ndër të 

cilat 23 (njëzet e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

29. Dosje me dokumente origjinale mbi aktivitetin e degës O.K.LL në Belgjikë me 136 

(njëqind e tridhjetë e gjashtë) fletë ndër të cilat 9 (nëntë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

30. Fashikull mbi divergjencat e O.K.LL me 121 (njëqind e njëzet e një) fletë ndër të cilat 

23 (njëzet e tre) dokumente me 35 (tridhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

31. Dosje Organizata Kombëtare e Lëvizja e Legalitetit me 125 fletë ndër të cilat 21 (njëzet 

e një) dokumente me 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e 

klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

32. Dosje Fashikullore “Zalli” në ngarkim të Abaz Kupi me 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë 

ndër të cilat 20 (njëzet) dokumente me 27 (njëzet e shtatë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit të Veçantë.  

33. Dosje Objekti Legaliteti me 626 (gjashtëqind e njëzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 83 

(tetëdhjetë e tre) dokumente me 106 (njëqind e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 161 (njëqind e gjashtëdhjetë e një) dokumente 

me 191 (njëqind e nëntëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

34. Dosje Objekti Legaliteti me 260 (dyqind e gjashtëdhjetë) fletë ndër të cilat 9 (nëntë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 134 (njëqind e 
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tridhjetë e katër) dokumente me 224 (dyqind e njëzet e katër) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

35. Dosje Objekti Legaliteti me 187 (njëqind e tetëdhjetë e shtatë) fletë ndër të cilat 57 

(pesëdhjetë e shtatë) dokumente me 98 (nëntëdhjetë e tetë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e II.  

  

 KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 
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AKTIVITETE TË AUTORITETIT TË ZHVILLUARA GJATË PERIUDHËS 

MAJ-QERSHOR 2022 

Takim i Kryetares së Autoritetit me studentë të Institutit të Historisë në Universitetin e 

Tiranës 

Më 6 maj, Kryetarja e Autoritetit Dr. Gentiana Sula, prezantoi pranë Departamentit të Historisë 

në Universitetin e Tiranës, me prani të Prof. Dr. Valentina Duka dhe studentëve të historisë, 

veprimtarinë e Autoritetit dhe botimet një pjesë e të cilave janë punuar në bashkëpunim me 

Institutin e Historisë. 

“𝘕𝘢𝘳𝘳𝘢𝘵𝘪𝘷𝘢 𝘦 𝘴�̈� 𝘴𝘩𝘬𝘶𝘢𝘳𝘦 ̈𝘴 �̈�𝘴𝘩𝘵�̈� 𝘦 𝘳𝘦 ̈𝘯𝘥�̈�𝘴𝘪𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘵�̈� 𝘯𝘨𝘳𝘪𝘩𝘦𝘵 𝘮𝘣𝘪 𝘴𝘩𝘵𝘺𝘭𝘭𝘢𝘵 𝘦 𝘴𝘦 ̈ 𝘷�̈�𝘳𝘵𝘦𝘵�̈�𝘴.” U 

shpreh dr. Gentiana Sula. 

Vizitë e ish-ambasadorit të Prezencës së OSBE-së në Autoritet 

Më 16 maj, ish-ambasadori i OSBE-së në Shqipëri z. Bernd Brochardt i shoqëruar nga 

bashkëshortja Barbara dhe Michael Strauven zhvilloi një vizitë private në Autoritetin për 

Informim mbi Dokumentet i ish Sigurimit të Shtetit. 

Kryetarja e Autoritetit znj. Gentiana Sula i njohu me mjediset e reja të arkivit, me fond të 

organizuar dhe sistemuar tashmë si dhe me zyrat e stafit.  

Po ashtu u diskutua për rolin e rëndësishëm që këto institucione kanë në krijimin e narrativës 

të së shkuarës dhe 

kujtesës. 

Sipas Brochardt:  

"𝐾𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑘𝑢𝑗𝑡𝑒𝑠𝑒 ̈𝑠 𝑒 

𝑙𝑖𝑑ℎ𝑢𝑟 𝑚𝑒 𝑣𝑖𝑘𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡 

𝑑ℎ𝑒 𝑚𝑒 𝑣𝑢𝑎𝑗𝑡𝑗𝑒𝑡 

𝑝�̈�𝑟𝑓𝑜𝑟𝑐𝑜𝑛 

𝑛𝑑𝑟𝑦𝑠ℎ𝑖𝑚𝑖𝑛 𝑒 𝑟𝑟�̈�𝑓𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑞�̈� 𝑒 ̈𝑠ℎ𝑡𝑒 ̈ 𝑖 𝑛𝑒𝑣𝑜𝑗𝑠ℎ𝑒 ̈𝑚 𝑝�̈�𝑟 𝑡𝑒 ̈ 

𝑛𝑑𝑒 ̈𝑟𝑡𝑢𝑎𝑟 𝑛𝑗𝑒 ̈ 𝑠ℎ𝑜𝑞𝑒 ̈𝑟𝑖 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑙𝑒 𝑝𝑎𝑠 𝑠ℎ𝑝�̈�𝑟𝑏�̈�𝑟𝑗𝑒𝑠 𝑠𝑒 ̈ 𝑛𝑗𝑒 ̈ 𝑑𝑖𝑘𝑡𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒." 
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Autoriteti përfaqësohet me punime në Konferencën “Dritëhije” 

Autoriteti u përfaqësua me disa punime në 

konferencën "Dritëhije", të zhvilluar më 23 

maj, në Muzeun Kombëtar "Shtepia me 

Gjethe". Përmes punimeve të prezantuara nga 

znj. Marte Pllumi, znj. Enxhi Beka dhe znj. 

Ajkana Toni, të fokusuar në trajtimin e 

historisë, ngjarjeve dhe njerëzve, u hodh dritë 

mbi dokumente të shqyrtuara dhe analizura, të 

krijuara nga regjimi komunist.  

Ceremonia përkujtimore në nderim të viktimave dhe të dënuarve politikë të revoltës së 

22 majit të vitit 1984, e njohur si revolta e Qafë-Barit 

Më 23 maj 2022, u organizua ceremonia 

përkujtimore në nderim të viktimave dhe të 

dënuarve politikë të revoltës së 22 majit të 

vitit 1984, e njohur si revolta e Qafë-Barit.  

𝘌 𝘯𝘹𝘪𝘵𝘶𝘳 𝘯𝘨𝘢 𝘬𝘶𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵 𝘦 𝘬𝘦 ̈𝘲𝘪𝘫𝘢 𝘥𝘩𝘦 𝘥𝘩𝘶𝘯�̈�𝘴 

𝘴𝘦 ̈ 𝘶𝘴𝘩𝘵𝘳𝘶𝘢𝘳 𝘯�̈� 𝘣𝘶𝘳𝘨𝘶𝘯 𝘦 𝘘𝘢𝘧�̈�-𝘉𝘢𝘳𝘪𝘵, 𝘢𝘫𝘰 

𝘯𝘶𝘬 𝘪𝘴𝘩𝘵𝘦 𝘷𝘦𝘵�̈�𝘮 𝘳𝘦𝘷𝘰𝘭𝘵𝘦 ̈ 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘥𝘦 ̈𝘳 

𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘪𝘵, 𝘱𝘰𝘳 𝘦𝘥𝘩𝘦 𝘵𝘩𝘪𝘳𝘳𝘫𝘦 𝘱�̈�𝘳 𝘭𝘪𝘳𝘪, 𝘴𝘪 

𝘴𝘩𝘱𝘳𝘦𝘩𝘫𝘢 𝘮�̈� 𝘦 𝘭𝘢𝘳𝘵�̈� 𝘦 𝘥𝘪𝘯𝘫𝘪𝘵𝘦𝘵𝘪𝘵 𝘯𝘫𝘦𝘳�̈�𝘻𝘰𝘳. 

Në aktivitetin e organizuar nga Instituti i të 

Përndjekurve Politikë, në bashkëpunim me 

AIDSSH, morën pjesë ish të burgosur 

politikë, familjarë të viktimave, përfaqësues 

të shoqatave dhe institucioneve të ndryshme. 

Z. Eris Agolli, specialist pranë IPP-së theksoi 

se e kemi detyrim të kujtojmë jo vetëm 

ngjarjet por edhe personazhet e rezistencës. 

Në fjalën e tij Sekretari i Përgjithshëm i 

Autoritetit z. Skënder Vrioni shprehu 

rëndësinë e njohjes së të vërtetës edhe përmes 

dokumenteve të ish Sigurimit të Shtetit dhe ndërtimin e narrativës së të shkuarës mbi fakte 

historike. Në fund të fjalës z. Vrioni lexoi për të pranishmit “Masakrën e syve” shkruar nga 
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Visar Zhiti ish i dënuar politik në Qafë-Bari. Drejtor i Informacionit z. Selami Zalli, solli në 

vëmendje disa nga figurat e kësaj revolte bazuar në materialet që Sigurimi i Shtetit ka 

dokumentuar, si dhe ftoi të pranishmit të aplikonin pranë AIDSSH, për të tërhequr dosjet e tyre 

apo të familjarëve dhe për t’u njohur me fatin e tyre. Po ashtu z. Zalli prezantoi botimet e 

Autoritetit si produkte të përfituara nga njohja e dosjeve trajtuar nga studiues dhe historianë të 

ndryshëm. 

Ish i burgosur në Qafë-Bari z. Dush Martini, tregoi për të pranishmit sesi bashkë me shokët 

rikujtuan vuajtjet e asaj kohe duke fjetur në gërmadhat e ish kapanonit të fjetjes në kushte të 

vështira për dy netë duke mbajtur edhe një zjarr ndezur në kujtim të shpirtrave të shokëve të 

vrarë dhe të pagjetur për të cilët nuk do të rreshtin kurrë së kujtuari e kërkuari.  

Z. Luigj Mila foli për bashkimin e të përndjekurve politikë, mirëmbajtjen e institucioneve të 

kujtesës dhe përfshirjen e ngjarjeve historike lidhur me përndjekejn në kurrikulat shkollore. Po 

ashtu edhe z. Leonard Lame u kërkoi shoqatave të të përndjekurve të bashkohen dhe për të 

përmbushur qëllimet e tyre.  

Z. Nikollaq Kristo ish i dënuar në Qafë-Bari, njëkohësisht i angazhuar edhe me çështjen e të 

zhdukurve në AIDSSH solli përvojën e vetë të dhimbshme duke kujtuar vuajtjet e asaj 

periudhe. 

Ekspozita “𝐔𝐝𝐡𝐚 𝐞 𝐤𝐮𝐣𝐭𝐞𝐬�̈�𝐬 / 𝐑𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐡”, në Lushnjë 

Më 26 maj, në kuadër të projektit “𝑃𝑟𝑜𝑓𝑖𝑙𝑒𝑡 𝑒 𝑠𝑒 ̈𝑠ℎ𝑘𝑢𝑎𝑟�̈�𝑠: 𝐿𝑢𝑓𝑡𝑎 𝑝�̈�𝑟 𝑙𝑖𝑟𝑖 𝑑ℎ𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑜𝑘𝑟𝑎𝑐𝑖 

𝑔𝑗𝑎𝑡𝑒̈ 𝑟𝑒𝑔𝑗𝑖𝑚𝑖𝑡 𝑡�̈� 𝐻𝑜𝑥ℎ𝑒̈𝑠”, i Universitetit të Tiranës, Universiteti Sapienza i Romës, 

Fondazione di Storia Onlus, Shoqata Zëri Qytetar dhe ISEM, mbi dokumente të vëna në 

dispozicion nga Autoriteti, u zhvillua në Lushnjë ekspozita: “𝐔𝐝𝐡𝐚 𝐞 𝐤𝐮𝐣𝐭𝐞𝐬𝐞̈𝐬 / 

𝐑𝐞𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐩𝐚𝐭𝐡”, me praninë e kryetares së bashkisë, znj. Eriselda Cefa. 

Ekspozita me portrete të të dënuarve politikë me internim në ish-ndërmarrjen “28 Nëntori” 

prezantoi për të pranishmit dhe të rinjtë historinë e disa dekadave më parë në vend, duke 

zbuluar problemet e shoqërive diktatoriale, mohimin e të drejtave dhe lirisë për breza me radhë. 

Autoriteti ka bashkëpunuar me vënien në dispozicion të dokumenteve mbi dëbim internimet 

në zonë, të trajtuara në kuadër të hulumtimeve. Po ashtu, me kontakte të të ndëshkuarve me 
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internim, të cilët u bënë pjesë e dokumentarit dhe dëshmive gojore të mbledhura për këtë 

qëllim. Një projekt mbi historitë e patreguara të Lushnjës është iniciuar e synon të zhvillohet 

në dimension të gjerë. 

Në aktivitet, në ekspozitë dhe dokumentar, morën pjesë përfaqësues të institucioneve publike 

dhe organizatave joqeveritare, ish-të dënuar politikë, familjarë të tyre dhe të rinj. Nga 

Autoriteti, kryetarja Gentiana Sula, Simon Mirakaj, i mbijetuar i dekadave internim në zonë, 

Anton Dukagjini e Roland Çaushaj, dhe Reald Keta, drejtor i të zhdukurve. 

Studentët e Fakultetit të Drejtësisë, vizitë në Autoritet 

Më 30 maj, studentët e Fakultetit të Drejtësisë,  Universiteti i Tiranës, të shoqëruar nga znj 

Klesta Hysi, lektore pranë Departamentit të së Drejtës Publike dhe përgjegjëse për mbulimin e 

lëndës “Mbrojtja e të Dhënave Personale” dhe znj. Iris Pekmezi, pedagoge e jashtme e lëndës, 

zhvilluan një vizitë në mjediset e Autoritetit në kuadër të zhvillimit të orëve praktike. 

Njohja mbi veprimtarinë e institucionit, 

organizimi i punës si dhe raporti që mbahet 

mes informimit/transparencës dhe mbrojtjes 

së të dhënave personale ishin disa nga çështjet 

që u trajtuan gjatë këtij takimi. 

Kryetarja e Autoritetit znj. Gentiana Sula i 

njohu studentët me ligjin Nr. 45/2015 i cili ka 

për qëllim të përcaktojë rregullat dhe 

procedurat për të bërë të mundur ushtrimin e 

së drejtës nga çdo i interesuar për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit, 

nëpërmjet një procesi demokratik dhe transparent, mbrojtjes së personalitetit të individit, si dhe 

unitetit e pajtimit kombëtar.  

Po ashtu ata patën mundësi të shihnin nga afër edhe dosje të ish Sigurimit të Shtetit për të cilat 

studentët mund të aplikojnë për t'i studiuar nga afër dhe për t'u njohur me tipologjitë e ndryshme 

dhe përmbajtjen e tyre. 

Z. Zalli, Drejtor i Informacionit tregoi 

rëndësinë e informimit, njëkohësisht i njohu 

edhe me rastet kur ndalohet përdorimi i të 

dhënave personale në dëm të personave të 

prekur apo palëve të treta, kur këto të dhëna 

janë përftuar në mënyrë të fshehtë apo të 

paligjshme, me përjashtim të rasteve si më 

poshtë: 

a) të përdorimit për qëllime rehabilitimi të

personave të vdekur apo të zhdukur; 

b) kur këto të dhëna rezultojnë tërësisht apo pjesërisht të gabuara, për shkak të informacioneve

të mbledhura. 
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2. Autoriteti merr masa për ndalimin e përkohshëm të përdorimit të dokumenteve të ish 

Sigurimit të Shtetit, kur prokuroria ose gjykata përcakton se nga përdorimi i tyre mund të 

dëmtohet veprimtaria hetimore, ndjekja penale, ecuria ose përfundimi i një procedimi penal të 

regjistruar. Ky ndalim përfundon kur përdorimi i dokumenteve nuk përbën më rrezik për 

procedimin penal. 

3. Autoriteti merr masa për ndalimin e përkohshëm ose të përhershëm të të dhënave të ish-

Sigurimit të Shtetit, kur gjykon se përdorimi i tyre mund të përbëjë rrezik real për sigurinë 

kombëtare. 

 

 

𝐊𝐮𝐣𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐄𝐯𝐫𝐨𝐩𝐢𝐚𝐧𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟐 

 

Simpoziumi i 10-të i Kujtesës Evropiane u zhvillua më 1-3 qershor 2022, në Dublin.  

Qëllimi i organizimit ishte shkëmbimi i përvojave dhe bashkëpunimi mes institucioneve të 

vendeve të ndryshme të cilat prezantojnë modelet më të mira në shërbim të pajtimit, paqes dhe 

ndërtimit të Kujtesës Evropiane. 

Fokusi kryesor i simpoziumit ishte roli i pajtimit në kontekstin e konflikteve historike dhe 

bashkëkohore evropiane, të brendshme dhe ndërkombëtare, si dhe krijimi i një atmosfere 

bashkëpunimi dhe mirëkuptimi.  

Institucione të ndryshme, me larmi 

aktivitetesh, përpiqen të marrin pjesë në 

formësimin e perceptimit publik të historisë në 

nivel lokal, rajonal, kombëtar dhe 

ndërkombëtar. Çështjet e lidhura me historinë 

dhe përkujtimi i ngjarjeve dhe figurave të 

caktuara historike janë gjithnjë e më të 

spikatura në diskursin akademik, politik dhe 

publik.  

 

 

Shqipëria u përfaqësua nga ekipi i AIDSSH 

i kryesuar nga Kryetarja e AIDSSH, Dr. 

Gentiana Sula, anëtare vëzhguese e Bordit 

Këshillues në ENRS.  
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Studiues në Autoritet 

Studiuesja Lea Ypi, autore dhe akademike 

shqiptare, profesoreshë e Teorisë Politike në 

London School of Economics, u njoh me materiale 

të ish-Sigurimit të Shtetit, në interes të saj, pranë 

zyrave të Autoritetit. 

Autoriteti fton studiuesit dhe mediat të aplikojnë 

për t'u njohur me tipologjinë e dokumenteve të 

Sigurimit mbi ngjarjet, përndjekjen, dënimet, 

survejimet, arratisjet e raportimet, në linkun: 

Zgjedhja e anëtarëve të Autoritetit 

Kuvendi i Shqipërisë, mori në shqyrtim në seancën plenare të 9 qershorit, 5 projektvendime 

për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit 

të Shtetit. 

Pas votimit, u konfirmuan si trupë drejtuese e Autoritetit, të zgjedhurit nga Kuvendi: 

Z. Albert Nikolla, anëtar, me 86 vota pro, 29 kundër dhe 4 abstenim. 

Znj. Gentiana Sula, anëtare, me 105 vota pro, 1 kundër, 1 abstenim. 

Z. Altin Hoxha, anëtar, me 80 vota pro, 2 kundër, 1 abstenim. 

Z. Gjergj Marku, anëtar, me 83 vota pro, 2 kundër, 0 abstenim. 

Z. Skënder Vrioni, anëtar, me 85 vota pro, 7 kundër, 5 abstenim. 
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Diskutime për të nxitur përpjekjet për identifikimin dhe gjetjen e trupave të personave 

të zhdukur gjatë regjimit komunist në Shqipëri.  

Me mbështetjen financiare të Fondacionit Konrad Adenauer, Prezenca e OSBE-së, më 13 

qershor, u organizua tryeza teknike e radhës e Grupit të Punës për të nxitur përpjekjet për 

identifikimin dhe gjetjen e trupave të personave të zhdukur gjatë regjimit komunist në Shqipëri. 

Tryeza mblodhi përfaqësues nga institucione shqiptare dhe ndërkombëtare të përfshira në këtë 

proces, si Ministria e Brendshme, Prokuroria e Përgjithshme, Autoriteti për Informim mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 1944÷1991, Policia e Shtetit, Instituti i Mjekësisë 

Ligjore, dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur.  

Tryezat janë platformë diskutimesh mes institucioneve mbi rolin dhe kapacitetet e tyre në 

çështjen e përbashkët të identifikimit dhe rikuperimit të trupave, bashkërendimin e punës dhe 

bashkëveprimin me njëri-tjetrin, si dhe hartimin e akteve nënligjore dhe protokolleve të punës 

që nevojiten për të përparuar me këtë çështje. 

𝐌𝐛�̈�𝐬𝐡𝐭𝐞𝐭𝐣𝐞 𝐩𝐞 ̈𝐫 𝐯𝐞𝐩𝐫𝐢𝐦𝐭𝐚𝐫𝐢𝐧𝐞 ̈ 𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐧�̈� 𝐳𝐛𝐚𝐫𝐝𝐡𝐣𝐞𝐧 𝐞 𝐬𝐞 ̈ 𝐬𝐡𝐤𝐮𝐚𝐫𝐞 ̈𝐬 

𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞 

Më 16 qershor, Ambasadori i Gjermanisë, z. Peter Zingraf, ambasadorja e Francës në Shqipëri, 

znj. Elisabeth Barsacq dhe kryetarja e Komisionit të ligjeve në Kuvendin e Shqipërisë, znj. 

Klotilda Bushka, vizituan Autoritetin për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të 

Shtetit, pak ditë para ceremonisë zyrtare të përurimit të mjediseve të reja të institucionit. 

https://www.facebook.com/punetebrendshme.gov.al?__cft__%5b0%5d=AZUBQJQsGCSsO0sa_zoKJeXf7g6xqzOradiVB9ZHMoVydr60XS6wuWCHDebFcRmIwTkYYSlBibdWqIsKO7sFzVfSYU3SAd_NXvVP3FlF8ZUu7ytH_-f1p9l-Em4tmnZ4pPWk_1XKmbJL9OZ_UC2PGIamsuXYxjvraLcYKJQLQyJwhQN4buzbWib7cRs3JfkPVL_JzVLjZ3X5AFF83dgrJbpQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Prokuroria-E-Pergjithshme-162564450507334/?__cft__%5b0%5d=AZUBQJQsGCSsO0sa_zoKJeXf7g6xqzOradiVB9ZHMoVydr60XS6wuWCHDebFcRmIwTkYYSlBibdWqIsKO7sFzVfSYU3SAd_NXvVP3FlF8ZUu7ytH_-f1p9l-Em4tmnZ4pPWk_1XKmbJL9OZ_UC2PGIamsuXYxjvraLcYKJQLQyJwhQN4buzbWib7cRs3JfkPVL_JzVLjZ3X5AFF83dgrJbpQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/AutoritetiDosjeve?__cft__%5b0%5d=AZUBQJQsGCSsO0sa_zoKJeXf7g6xqzOradiVB9ZHMoVydr60XS6wuWCHDebFcRmIwTkYYSlBibdWqIsKO7sFzVfSYU3SAd_NXvVP3FlF8ZUu7ytH_-f1p9l-Em4tmnZ4pPWk_1XKmbJL9OZ_UC2PGIamsuXYxjvraLcYKJQLQyJwhQN4buzbWib7cRs3JfkPVL_JzVLjZ3X5AFF83dgrJbpQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/AutoritetiDosjeve?__cft__%5b0%5d=AZUBQJQsGCSsO0sa_zoKJeXf7g6xqzOradiVB9ZHMoVydr60XS6wuWCHDebFcRmIwTkYYSlBibdWqIsKO7sFzVfSYU3SAd_NXvVP3FlF8ZUu7ytH_-f1p9l-Em4tmnZ4pPWk_1XKmbJL9OZ_UC2PGIamsuXYxjvraLcYKJQLQyJwhQN4buzbWib7cRs3JfkPVL_JzVLjZ3X5AFF83dgrJbpQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/policiashtetitshqiptar?__cft__%5b0%5d=AZUBQJQsGCSsO0sa_zoKJeXf7g6xqzOradiVB9ZHMoVydr60XS6wuWCHDebFcRmIwTkYYSlBibdWqIsKO7sFzVfSYU3SAd_NXvVP3FlF8ZUu7ytH_-f1p9l-Em4tmnZ4pPWk_1XKmbJL9OZ_UC2PGIamsuXYxjvraLcYKJQLQyJwhQN4buzbWib7cRs3JfkPVL_JzVLjZ3X5AFF83dgrJbpQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Instituti-i-Mjek%C3%ABsis%C3%AB-Ligjore-273184986815961/?__cft__%5b0%5d=AZUBQJQsGCSsO0sa_zoKJeXf7g6xqzOradiVB9ZHMoVydr60XS6wuWCHDebFcRmIwTkYYSlBibdWqIsKO7sFzVfSYU3SAd_NXvVP3FlF8ZUu7ytH_-f1p9l-Em4tmnZ4pPWk_1XKmbJL9OZ_UC2PGIamsuXYxjvraLcYKJQLQyJwhQN4buzbWib7cRs3JfkPVL_JzVLjZ3X5AFF83dgrJbpQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Instituti-i-Mjek%C3%ABsis%C3%AB-Ligjore-273184986815961/?__cft__%5b0%5d=AZUBQJQsGCSsO0sa_zoKJeXf7g6xqzOradiVB9ZHMoVydr60XS6wuWCHDebFcRmIwTkYYSlBibdWqIsKO7sFzVfSYU3SAd_NXvVP3FlF8ZUu7ytH_-f1p9l-Em4tmnZ4pPWk_1XKmbJL9OZ_UC2PGIamsuXYxjvraLcYKJQLQyJwhQN4buzbWib7cRs3JfkPVL_JzVLjZ3X5AFF83dgrJbpQ&__tn__=kK-R
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Ambasadorët u pritën nga anëtarët e 

Autoritetit, të cilët i njohën me punën e 

institucionit, sfidat e tashme e të ardhme, 

dhe me hapësirat e reja ku zhvillon 

veprimtarinë Autoriteti. 

Gjatë vizitës, znj. Gentiana Sula i njohu 

përfaqësuesit diplomatikë me punën e 

bërë që në themelimin e institucionit, 

vendimi i parë për të cilin ishte caktimi i 

ndërtesës së Autoritetit. Për vite me radhë 

u punua për rikonstruksionin sipas 

standardeve bashkëkohore të ruajtjes dhe sigurisë, me mbështetjen e ambasadës suedeze në 

Shqipëri. 

Ambasadorët vizituan arkivin e dokumenteve të Sigurimit dhe u informuan për proceset e 

punës, mënyrën e ruajtjes, tipologjinë e dosjeve, etj.  

Diskutimet mbi synimet e Autoritetit dhe punën në të ardhmen vijuan në sallën e mbledhjeve.  

𝐙𝐧𝐣. 𝐆𝐞𝐧𝐭𝐢𝐚𝐧𝐚 𝐒𝐮𝐥𝐚 bëri një paraqitje 

të punës së institucionit gjatë mandatit të 

parë, sa i takon informimit të qytetarëve, 

studiuesve dhe mediave mbi dokumentet 

e ish-Sigurimit të Shtetit, si dhe strukturës 

së posaçme për të zhdukurit në 

komunizëm, të miratuar nga Kuvendi i 

Shqipërisë.  

𝐙. 𝐆𝐣𝐞𝐫𝐠𝐣 𝐌𝐚𝐫𝐤𝐮 falënderoi 

ambasadorët për mbështetjen ndaj 

Autoritetit dhe renditi problematika në 

trajtimin e së shkuarës, sa i takon përdorimit të burimeve në kurrikulat shkollore, ruajtjes së 

vendeve të dënimit e ndëshkimit në mbarë vendin nga institucionet vendore e qendrore, rolit të 

mediave, që e shkuara të mos përsëritet. 

𝐙. 𝐒𝐤�̈�𝐧𝐝𝐞𝐫 𝐕𝐫𝐢𝐨𝐧𝐢 solli në vëmendje punën e bërë nga institucioni në bashkëpunim me 

partnerë, organizata dhe shoqata, mbi 

kampin e Tepelenës, atë të Maliqit, si dhe 

të zhdukurit. Ai e vuri theksin te vijimësia 

e projekteve të nisura, sa i takon vendeve 

të kujtesës, kërkimit shkencor dhe të 

zhdukurve në komunizëm. 

𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫𝐣𝐚 𝐁𝐚𝐫𝐬𝐚𝐜q nënvizoi 

rëndësinë e institucioneve të tilla, dhe 

mundësinë që duhet t’i jepet çdo familjeje 

e çdo individi që të përballet me të 

shkuarën. Kujdesi për të gjitha rastet, të 
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trajtuara sipas standardeve, është i rëndësishëm për shoqërinë e sotme shqiptare dhe atë të së 

nesërmes. 

𝐀𝐦𝐛𝐚𝐬𝐚𝐝𝐨𝐫𝐢 𝐙𝐢𝐧𝐠𝐫𝐚𝐟, nga ana e vet përsëriti mbështetjen për Autoritetin, duke marrë 

shembull rastin e Gjermanisë, sa i takon politikave për ballafaqimin me të shkuarën. Për këtë 

është e nevojshme që të gjitha institucionet e përfshira të koordinohen dhe bashkëveprojnë. 

Vullneti politik, qasja e institucioneve, organizatave dhe shoqërisë, ndërveprimi mes tyre, po 

ashtu aksesi i qytetarëve, studiuesve dhe mediave në informim, është e rëndësishme të 

reflektohet edhe në synimet e trupës së re drejtuese, e cila ka përgjegjësinë e trajtimit të së 

shkuarës me profesionalizëm, integritet dhe duke vënë qytetarin në qendër.  

Për Autoritetin, sfidat e mandatit të dytë kanë të bëjnë me kthimin e tij në institucion kujtese, 

që përveçse zbërthen makinerinë e shtypjes, sjell edhe zërin e qëndrimin e viktimës, duke 

krijuar kuadrin e plotë historik të diktaturës. 

Njëherësh, një qendër e vizitueshme, me mundësi leximi e njohjeje me dokumentacionin, po 

ashtu, një instrument që ndihmon për zbërthimin e së shkuarës dhe hetimin e fatit të viktimave 

të pagjetura. 
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𝐏�̈�𝐫𝐮𝐫𝐨𝐡𝐞𝐭 𝐧𝐝�̈�𝐫𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐞 𝐫𝐢𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐮𝐚𝐫 𝐞 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐫𝐢𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭, 𝐝𝐨𝐤𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐭 𝐞 𝐒𝐢𝐠𝐮𝐫𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭�̈� 

𝐒𝐡𝐭𝐞𝐭𝐢𝐭 𝐧�̈� 𝐧𝐣�̈� 𝐚𝐫𝐤𝐢𝐯 𝐭�̈� 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐠𝐫𝐮𝐚𝐫  

Më 27 qershor, Autoriteti për Informimin mbi 

Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit dhe 

Agjencia Suedeze për Zhvillim Ndërkombëtar 

në Tiranë (SIDA) zhvilluan ceremoninë e 

përurimit të ndërtesës së rikonstruktuar të 

AIDSSH-së dhe shërbimeve TIK për krijimin e 

një arkivi modern, në mjediset aktuale të 

Autoritetit, pranë Ministrisë së Mbrojtjes.  

Projekti i mbështetur nga Qeveria Suedeze, - sipas marrëveshjes së grantit me Autoritetin, për 

infrastrukturë bashkëkohore e kushte moderne 

për ofrimin e shërbimeve qytetarëve dhe 

studiuesve - u prezantua për përfaqësues të 

Kuvendit të Shqipërisë, të institucioneve 

publike, qendrore e lokale, shoqatave të të 

drejtave të njeriut dhe të përndjekurve politikë, 

trupit diplomatik, organizatave ndërkombëtare 

në kryeqytet, përfaqësues të universiteteve dhe 

institucioneve kërkimore në vend, përfaqësues 

të institucioneve homologe me të cilat 

AIDSSH  

bashkëpunon që prej krijimit. 

Në fjalën e saj, znj. Gentiana Sula u shpreh se: “Dy arritje të mëdha i atribuohen projektit bujar 

të Qeverisë Suedeze: nga njëra anë, sot arkivi i 

Sigurimit është vendosur në mjediset e 

institucionit; ruhet në kushtet më të mira të 

sigurisë, dhe pritet të pasurohet ende, në vijim 

të marrëveshjeve që Autoriteti zbaton me 

partnerët, për grumbullimin në një vend të 

vetëm të të gjitha dokumenteve të Sigurimit. 

Nga ana tjetër, është krijimi i shërbimeve TIK 

për një arkiv modern. Hapa të rëndësishëm janë 

bërë në këtë drejtim, sa i takon infrastrukturës digjitale, me serverë, kompjuterë të tempestuar 

dhe krijimin e një softëare të posaçëm, që koordinon punën me dokumentet e Sigurimit si dhe 

punën e të gjitha drejtorive, duke rritur eficiencën dhe efikasitetin”.  



Buletini i veprimtarisë së Autoritetit, maj-qershor 2022 Nr. 3 

114 

Znj. Elsa Håstad, Ambasadore e Suedisë në 

Shqipëri nënvizoi faktin se: “Arkivi i 

dokumenteve të veprimtarisë së ish-Sigurimit te 

Shtetit është zanafilla e punës së Autoritetit, 

është tërësia e dokumentacionit që mundëson 

informacion, njohuri dhe prova për secilën 

çështje.  

Kërkimi i së vërtetës, veçanërisht kur është e 

hidhur dhe e dhimbshme, është gjithmonë 

detyrë e vështirë. Kjo bëhet edhe më sfiduese, 

nëse kryerja e detyrës nënkupton “shkeljen në kallo të disave”, por nuk ka asnjë formë tjetër 

nëpërmjet së cilës drejtësia të vihet në vend, përveç përballjes me të vërtetën, e kjo mund të 

realizohet vetëm duke u bazuar në prova konkrete, hulumtim serioz dhe transparencë”.  

Znj. Ermonela Felaj (Valikaj), nënkryetare e 

Kuvendit të Shqipërisë theksoi rëndësinë e 

institucioneve të informimit dhe kujtesës për 

vendin, për përballjen me të shkuarën dhe hedhjen 

e bazave për një të ardhme të pajtimit dhe unitetit 

kombëtar. 

Znj. Orjola Pampuri, deputete në Kuvend, 

përsëriti mbështetjen për Autoritetin dhe nismat e 

ndërmarra prej tij në vite, duke nënvizuar vlerën e 

hulumtimit mbi baza shkencore në dokumentet 

historike dhe duke i lidhur ato me njerëzit, të 

mbijetuarit, viktimat, për ta bërë edhe zërin e tyre 

të dëgjohet. 

Znj. Ardiana Topi, drejtoreshë e arkivit të 

Autoritetit, bëri një paraqitje të detajuar të sistemit 

digjital me të cilin do të punohet me dokumentet 

arkivore, duke prezantuar një ndër hapat e 

rëndësishëm të projektit me Qeverinë Suedeze.  

Aktiviteti vijoi me vizitën e të pranishmëve në 

arkivin e Autoritetit, ku për herë të parë janë 

grumbulluar në një vend të vetëm, në kushtet më 

të mira të ruajtjes dhe sigurisë, dokumentet e 
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Sigurimit, pas tërheqjes nga dy vendruajtjet arkivore pranë SHISH e IPQP, në kushte të 

papërshtatshme, sidomos pas tërmetit. 

 

Bashkëpunimi me SIDA-n në Tiranë u zyrtarizua në vitin 2019, pas vizitës në arkivat e 

institucionit, të partnerëve dhe përfaqësuesve diplomatikë të interesuar të mbështesin drejtësinë 

tranzicionale në vend dhe shoqatat e të drejtave të njeriut.  

Përgjatë kësaj kohe u punua për krijimin e kushteve bashkëkohore të punës, me arkiv të 

standardeve moderne, zyra pune dhe mjedise për hulumtim shkencor, bibliotekë e sallë 

ekspozimi.   

Ndërtesa ku Autoriteti zhvillon veprimtaritë e tij iu dha institucionit nga Qeveria shqiptare, në 

vitin 2017. Projekti u realizua nga Instituti i Ndërtimit. PNUD në Shqipëri kontribuoi për 

infrastrukturën fizike ku mbështeten veprimtaritë e tij, numeralizimi i arkivit dhe çështjet TIK.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NJOHJA NXIT 
STUDIMIN 
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NJOHJA NXIT STUDIMIN 

𝐈𝐦𝐚𝐳𝐡𝐞, 𝐚𝐫𝐦𝐢𝐪 𝐝𝐡𝐞 𝐯𝐞𝐬𝐞 𝐧�̈� 𝐬𝐡𝐨𝐪𝐞 ̈𝐫𝐢𝐧�̈� 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞 

𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪 𝘶 𝘱𝘦 ̈𝘳𝘨𝘢𝘵𝘪𝘵 𝘯𝘨𝘢 PhD. Julian Bejko, 𝘯𝘦 ̈ 𝘬𝘶𝘢𝘥𝘦 ̈𝘳 𝘵�̈� 𝘬𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘤�̈�𝘴 
𝘯𝘥𝘦 ̈𝘳𝘬𝘰𝘮𝘣𝘦 ̈𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘩𝘬𝘦𝘯𝘤𝘰𝘳𝘦 “𝘍𝘺𝘵𝘺𝘳𝘢 𝘦 “𝘈𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵” 𝘵𝘦 ̈ 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵” 𝘵�̈� 𝘈𝘐𝘋𝘚𝘚𝘏, në 

bashkëpunim 𝘮𝘦 𝘈𝘚𝘈, 𝘐𝘚𝘒𝘗𝘒, 𝘐𝘐𝘗𝘗 dhe 𝘔𝘶𝘻𝘦𝘶𝘯 𝘏𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬 𝘒𝘰𝘮𝘣𝘦 ̈𝘵𝘢𝘳 

1. Populli si vetëimazh – Mes gjurmëve të kalvarit

komunist kinemaja shqiptare është korja fertile e një toke të 

keqkuptuar, në trupin e saj është qepur fjala, zakoni dhe 

bestynia dhe me ngut ushqehemi prej tyre. Nëpër lumenjtë e 

imazheve shihemi herë me bezdi dhe herë me pasionin e trishtë 

të nostalgjisë, imazhe që rrëfejnë përvojën rrugëtimit tonë. Aty 

flitet për një Si dhe Çfarë ka mbetur gjatë procesit të 

ndryshimit. Herakliti i nënqeshur do thosh se shqiptarët janë 

ende anës lumenjve dhe ngurojnë të lahen.  

2. Veshë të vërtetë – Për të dëgjuar zërin e shoqërisë1 duhen

veshë të hapur ndaj çdo tingulli që vjen prej shtresave të 

imazheve me qëllim që të kuptohet diçka. Në shkallë të 

ndryshme njerëzit mësojnë sipas asaj që janë, sipas asaj që 

grumbullojnë vetë dhe së treti, sipas asaj që i kanë mësuar të 

tjerët, kryesisht opinione dhe gjykime. Por kush kërkon të kuptojë ndonjë gjë në fushëbetejën 

e jetës duhet të shkundet nga opinionet, gjuha dhe zakonet që nuk i shërbejnë më të ardhmes.  

3. Para zhytjes – Ashtu siç njerëzit i bien shkurt për të arritur me një frymë në përfundime të

papjekura, shpesh edhe kërkuesit vuajnë nga të njëjtat paragjykime dhe klaustrofobi kronike. 

Dhe në përfundim të veprës ka mbijetuar vetëm era mbytëse e objektivitetit ndërsa rreth 

kërkuesit s’ka gjurmë. Në të gjitha udhëtimet e panjohura, lipset frymëmarrje e fortë dhe e 

thellë për t’u zhytur shtresat e kohës.  

4. Nëntokë – Njeriut i janë dashur mijëvjeçarë për të nxjerrë majën e këmbës nga çorba e fjalëve

dhe gjërave, pirgje në të cilat pengohemi e rrëzohemi qysh herët. Por me të hyrë në shpellën e 

mitit kërkuesi takon të shkuarën plot frikë dhe pasiguri. Do të jenë shoqëruesit e tij ndaj duhet 

të kuptojë tokën në të cilën kanë jetuar të mbijetuarit.  

5. Shkallë dhe shndërrime – Në kontaktin me të shkuarën – e cila mund të jetë fosilizuar në

trajtën e dokumentave, letërsisë, muzikës, filmit etj., – në këtë mozaik pikasen mjekime të 

shpirtit dhe veshje për trupin e ftohur. Ato imazhe janë endur e gdhendur nga shumë duar 

anonime dhe duhen konsideruar faktet e vetme për t’u prekur me dorezat e etikës. Përfaqësuesit 

e opinionit dhe zbatuesit e moralit do të kërkojnë përherë përgjegjës dhe faje sipas perspektivës 

së viktimës. Gjuha bëhet dramatike se kështu kërkon të rifitojë autoritetin e cunguar, pa kuptuar 

që s’është veç një zë në pentagramin e pafundëm të jetës. 
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“𝐊𝐥𝐞𝐫𝐢 𝐤𝐚𝐭𝐨𝐥𝐢𝐤 𝐬𝐡𝐪𝐢𝐩𝐭𝐚𝐫 𝐬𝐢 𝐢𝐦𝐚𝐳𝐡𝐢 𝐬𝐢𝐦𝐛𝐨𝐥 𝐢 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐞𝐩𝐭𝐢𝐦𝐢𝐭 𝐭ё 𝐚𝐫𝐦𝐢𝐤𝐮𝐭 𝐭ё 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐥𝐥𝐢𝐭 𝐧𝐠𝐚 

𝐝𝐢𝐤𝐭𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐤𝐨𝐦𝐮𝐧𝐢𝐬𝐭𝐞 𝐧ё 𝐒𝐡𝐪𝐢𝐩�̈�𝐫𝐢” 

Në nderim të Dod Dedë Malaj dhe dhe gjithë personaliteteve të përndjekur dhe dënuar nga 

regjimi komunist sjellim në vëmendje studimin e Gjon Boriçit pjesë e botimit "Profilet e 

Armikut të Popullit": 

𝐃𝐨𝐦 𝐃𝐞𝐝�̈� 𝐌𝐚𝐥𝐚𝐣 u dënua me vdekje më 27.04.1959 dhe u 

pushkatua në Breg të Liqenit më 12.05.1959. 

Lindi në Malkolaj të Velipojës më 16.11.1917. Shkollën fillore 

e bëri në vendlindje. Ndoqi Seminarin Papnor Shqiptar të 

Shkodrës. Studioi Filozofi e Teologji në Kolegjin Urban të 

Kongretatës Propaganda Fide të Romës dhe në Kastel Gandolfo 

të Romës. U shugurua meshtar në Kastel Gandolfo më 

20.12.1942. U emërua Famullitar i Pulajve të Velipojës, i Dajçit 

të Bregut të Bunës dhe i Malkolajve. U arrestua dy herë, në Pulaj 

të Velipojës më 1948 dhe në Dajç më 07.11.1958 dhe u burgos 

në Shkodër.  

Trupi i tij u zhvarrosur prej varrezave të Dajçit të Bregut të 

Bunës me rastin e Lumnimit. 

𝘎𝘫𝘢𝘵ё 45 𝘷𝘪𝘵𝘦𝘷𝘦 𝘥𝘪𝘬𝘵𝘢𝘵𝘶𝘳�̈� 𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘯ё 𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱�̈�𝘳𝘪, 𝘬𝘳𝘪𝘫𝘪𝘮𝘪 𝘪 𝘪𝘮𝘢𝘻𝘩𝘪𝘵 𝘵ё “𝘢𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵 𝘵ё 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵” 

𝘯𝘨𝘢 𝘬𝘭𝘢𝘴𝘢 𝘱𝘰𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬𝘦 𝘯ё 𝘱𝘶𝘴𝘩𝘵𝘦𝘵 𝘯𝘥𝘪𝘬𝘰𝘪 𝘫𝘰 𝘱𝘢𝘬 𝘯ё 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘦𝘱𝘵𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘥𝘩𝘦 𝘬𝘰𝘯𝘴𝘰𝘭𝘪𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘥𝘪𝘬𝘵𝘢𝘵𝘶𝘳ё𝘴. 
“𝘈𝘳𝘮𝘪𝘲 𝘵ё 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵” 𝘶 𝘴𝘩𝘱𝘢𝘭𝘭ё𝘯 𝘵ё 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩ё 𝘬𝘶𝘯𝘥ё𝘳𝘴𝘩𝘵𝘢𝘳ё𝘵 𝘦 𝘳𝘦𝘨𝘫𝘪𝘮𝘪𝘵 𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵 𝘯ё 𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱ё𝘳𝘪, 𝘬𝘶 

𝘵𝘩𝘦𝘬𝘴 𝘵ё 𝘷𝘦�̧�𝘢𝘯𝘵ё 𝘮𝘰𝘳𝘪 𝘭𝘶𝘧𝘵𝘢 𝘦 𝘢𝘴𝘩𝘱ё𝘳 𝘯𝘥𝘢𝘫 𝘧𝘦𝘴ё 𝘥𝘩𝘦 𝘮𝘣𝘪 𝘵ё 𝘨𝘫𝘪𝘵𝘩𝘢 𝘬𝘶𝘯𝘥ё𝘳 𝘬𝘭𝘦𝘳𝘪𝘵 𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬. 𝘕ё 

𝘬ё𝘵ё 𝘬𝘶𝘮𝘵𝘦𝘴ё 𝘥𝘰 𝘵ё 𝘱ё𝘳𝘱𝘪𝘲𝘦𝘮𝘪 𝘵ё 𝘫𝘢𝘱𝘪𝘮 𝘯𝘫ё 𝘵𝘢𝘣𝘭𝘰 𝘴𝘢 𝘮ё 𝘬𝘰𝘯𝘤𝘪𝘻𝘦 𝘴𝘦𝘴𝘪 𝘬𝘭𝘦𝘳𝘪 𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬 𝘯ё𝘱ё𝘳𝘮𝘫𝘦𝘵 
𝘳𝘰𝘭𝘪𝘵 𝘵ё 𝘵𝘪𝘫 𝘢𝘬𝘵𝘪𝘷 𝘯ё 𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳ё𝘯 𝘥𝘩𝘦 𝘫𝘦𝘵ё𝘯 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘶 𝘦𝘵𝘪𝘬𝘦𝘵𝘶𝘢 𝘯ё 𝘳𝘳𝘦𝘵𝘩𝘢𝘯𝘢𝘵 𝘦 𝘥𝘪𝘬𝘵𝘢𝘵𝘶𝘳ё𝘴 
𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘴𝘪 𝘳𝘦𝘢𝘬𝘴𝘪𝘰𝘯𝘢𝘳 𝘥𝘩𝘦 𝘧𝘪𝘨𝘶𝘳𝘢 𝘴𝘪𝘮𝘣𝘰𝘭 𝘦 𝘢𝘳𝘮𝘪𝘬𝘶𝘵 𝘵ё 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵. 𝘗𝘢𝘱𝘢𝘫𝘵𝘶𝘦𝘴𝘩𝘮ё𝘳𝘪𝘢 𝘦 

𝘥𝘰𝘬𝘵𝘳𝘪𝘯ё𝘴 𝘧𝘦𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘮𝘦 𝘥𝘰𝘬𝘵𝘳𝘪𝘯ё𝘯 𝘮𝘢𝘳𝘬𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦/𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦 ё𝘴𝘩𝘵ё 𝘯𝘫ё 𝘵𝘫𝘦𝘵ё𝘳 𝘦𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘲ё 

𝘯𝘥𝘪𝘩𝘮𝘰𝘪 𝘥𝘪𝘬𝘵𝘢𝘵𝘶𝘳ё𝘯 𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘲ё 𝘵ё 𝘦𝘵𝘪𝘬𝘦𝘵𝘰𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘪 “𝘢𝘳𝘮𝘪𝘬 𝘵ё 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵” 𝘬𝘭𝘦𝘳𝘪𝘯 

𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳. 𝘔𝘦 𝘱𝘰 𝘵ё 𝘯𝘫ё𝘫𝘵𝘪𝘯 𝘴𝘺 𝘶 𝘱𝘢𝘯ё 𝘴𝘪 𝘬𝘶𝘯𝘥ё𝘳𝘴𝘩𝘵𝘢𝘳ё 𝘥𝘩𝘦 𝘢𝘳𝘮𝘪𝘲 𝘵ё 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪𝘵 𝘦𝘥𝘩𝘦 

𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬ё𝘵 𝘭𝘢𝘪𝘬ё 𝘴𝘦𝘱𝘴𝘦 𝘯𝘶𝘮𝘳𝘪 𝘴𝘩𝘶𝘮ё 𝘪 𝘱𝘢𝘬𝘵ё 𝘪 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘭𝘦𝘬𝘵𝘶𝘢𝘭ё𝘷𝘦 𝘲ё 𝘦𝘬𝘻𝘪𝘴𝘵𝘰𝘯𝘪𝘯 𝘢𝘴𝘰𝘬𝘰𝘩𝘦 𝘯ё 

𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱ё𝘳𝘪 𝘱ё𝘳𝘣ё𝘩𝘦𝘫 𝘯ё 𝘮𝘢𝘴ё 𝘵ё 𝘬𝘰𝘯𝘴𝘪𝘥𝘦𝘳𝘶𝘦𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘯𝘨𝘢 𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬ё 𝘵ё 𝘤𝘪𝘭ё𝘵 𝘪𝘴𝘩𝘪𝘯 𝘵ё 𝘢𝘳𝘴𝘪𝘮𝘶𝘢𝘳 𝘯ё 

𝘱𝘦𝘳ё𝘯𝘥𝘪𝘮. 𝘒𝘶𝘯𝘥ё𝘳 𝘬𝘭𝘦𝘳𝘪𝘵 𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬 𝘶 𝘱ё𝘳𝘥𝘰𝘳 𝘯𝘫ё 𝘮𝘢𝘬𝘪𝘯𝘦𝘳𝘪 𝘦 𝘵ё𝘳ё 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘢𝘨𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘱ё𝘳 𝘵𝘢 𝘣ё𝘳ё 𝘴𝘢 

𝘮ё 𝘵ё 𝘣𝘦𝘴𝘶𝘦𝘴𝘩ё𝘮 𝘯ё 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭 𝘪𝘮𝘢𝘻𝘩𝘪𝘯 𝘦 𝘵𝘪𝘫 𝘴𝘪 “𝘢𝘳𝘮𝘪𝘬”. 𝘒𝘪𝘴𝘩𝘢 𝘒𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘦 𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱ё𝘳𝘪𝘴ё 𝘥𝘩𝘦 𝘬𝘭𝘦𝘳𝘪 
𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬 𝘯𝘥ё𝘳 𝘮ё 𝘵ё 𝘷𝘫𝘦𝘵𝘳𝘪𝘵 𝘯ё 𝘣𝘰𝘵ё, 𝘬𝘢 𝘱ё𝘳𝘫𝘦𝘵𝘶𝘢𝘳 𝘯𝘫ё 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘦𝘬𝘶𝘵𝘪𝘮 𝘵ё 𝘱𝘢𝘴𝘩𝘦𝘮𝘣𝘶𝘭𝘭𝘵 𝘯ё𝘯 𝘳𝘦𝘨𝘫𝘪𝘮𝘪𝘯 

𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳. 𝘗𝘫𝘦𝘴ё𝘮𝘢𝘳𝘳𝘫𝘢 𝘦 𝘥𝘶𝘬𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘦 𝘒𝘪𝘴𝘩ё𝘴 𝘥𝘩𝘦 𝘬𝘭𝘦𝘳𝘪𝘵 𝘬𝘢𝘵𝘰𝘭𝘪𝘬 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳 𝘯ё 𝘫𝘦𝘵ё𝘯 

𝘬𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘰𝘳𝘦 𝘦 𝘴𝘪𝘴𝘵𝘦𝘮𝘪𝘯 𝘢𝘳𝘴𝘪𝘮𝘰𝘳 𝘵ё 𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱ё𝘳𝘪𝘴ё 𝘱𝘢𝘥𝘺𝘴𝘩𝘪𝘮 𝘲ё 𝘥𝘰 𝘵ё 𝘨𝘫𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘥ё𝘳𝘴𝘩𝘵𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘥𝘩𝘦 

𝘢𝘳𝘮𝘪𝘲ё𝘴𝘪𝘯ё 𝘦 𝘩𝘢𝘱𝘶𝘳 𝘵ё 𝘥𝘪𝘬𝘵𝘢𝘵𝘶𝘳ё𝘴 𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳𝘦. 𝘒𝘫𝘰 𝘬𝘶𝘮𝘵𝘦𝘴ё 𝘴𝘫𝘦𝘭𝘭 𝘯𝘫ё 𝘳𝘪𝘴𝘪 𝘯ё 

𝘴𝘩𝘬𝘦𝘯𝘤ё𝘯 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘱𝘢𝘴𝘪 𝘣𝘢𝘻𝘰𝘩𝘦𝘵 𝘯ё 𝘩𝘶𝘭𝘶𝘮𝘵𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪𝘯 𝘦 𝘥𝘰𝘴𝘫𝘦𝘷𝘦 𝘰𝘳𝘪𝘨𝘫𝘪𝘯𝘢𝘭𝘦 

𝘢𝘳𝘬𝘪𝘷𝘰𝘳𝘦 𝘲ё 𝘬𝘢𝘯ё 𝘲𝘦𝘯ё 𝘱ё𝘳 𝘴𝘩𝘶𝘮ё 𝘬𝘰𝘩ё 𝘵ё 𝘮𝘣𝘺𝘭𝘭𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘩𝘦 𝘵ё 𝘱𝘢𝘢𝘬𝘴𝘦𝘴𝘶𝘦𝘴𝘩𝘮𝘦 𝘱ё𝘳 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪𝘶𝘦𝘴𝘪𝘵 
𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘬𝘶𝘯 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳. 𝘚𝘵𝘶𝘥𝘪𝘮𝘪 𝘲ё 𝘥𝘰 𝘵ё 𝘱𝘢𝘳𝘢𝘲𝘦𝘴𝘪𝘮 ё𝘴𝘩𝘵ё 𝘩𝘪𝘴𝘵𝘰𝘳𝘪𝘬𝘰-𝘢𝘯𝘢𝘭𝘪𝘵𝘪𝘬 𝘭𝘪𝘥𝘩𝘶𝘳 𝘮𝘦 𝘯𝘫ё 

𝘯𝘨𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘪𝘶𝘥𝘩𝘢𝘵 𝘮ё 𝘵ё 𝘷ё𝘴𝘩𝘵𝘪𝘳𝘢 𝘲ё 𝘬𝘢𝘭𝘰𝘪 𝘚𝘩𝘲𝘪𝘱ё𝘳𝘪𝘢 𝘥𝘩𝘦 𝘱𝘰𝘱𝘶𝘭𝘭𝘪 𝘴𝘩𝘲𝘪𝘱𝘵𝘢𝘳 𝘯ё𝘯 𝘥𝘪𝘬𝘵𝘢𝘵𝘶𝘳ё𝘯 

𝘬𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘴𝘵𝘦. 
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