
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE  

DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendimi nr. 101, datë 01.04.2022 (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. 1825/6 prot datë 24.03.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të kandidatit për pozicionin e Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e 

Drejtësisë se: 

 

a) Z. I. 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   

 

Vendimi nr. 102, datë 01.04.2022 (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 Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, për informacionin që 



kërkohet me shkresën nr. 2621 prot. datë 07.03.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive 

etike, morale dhe profesionale të kandidatit Z. S.H. me funksion aktual Gjyqtar në Gjykatën 

e Rrethit Gjyqësor Vlorë për emërim/ ngritje në detyrë sipas objektit të shkresës se: 

 

a) Z. S.H., ka marrë certifikatën e pastërtisë së figurës nga institucionet përgjegjëse sipas ligjit 

nr.8001, datë 22.09.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër njerëzimit kryer në Shqipëri 

gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike dhe fetare (Komisioni Mezini), si 

dhe ligjit nr.8043, datë 30.11.1995”, Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe personave të 

tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik” (Komisioni Bezhani), i ndryshuar.   

 

b) Autoriteti nuk administron kërkesat për informacion për zyrtarët që propozohen të 

emërohen ose ngrihen në detyrë në institucionet kushtetuese dhe autoritetet publike, kur 

Autoriteti administron apo i janë vënë në dispozicion dokumenti autentik origjinal i 

certifikatës së pastërtisë së figurës, shoqëruar me vendimin përkatës nga institucionet 

përgjegjëse, sipas ligjit nr. 8001, datë 22.9.1995, “Për gjenocidin dhe krimet kundër 

njerëzimit kryer në Shqipëri gjatë sundimit komunist për motive politike, ideologjike dhe 

fetare”, si dhe ligjit nr. 8043, datë 30.11.1995, “Për kontrollin e figurës së zyrtarëve dhe 

personave të tjerë që lidhen me mbrojtjen e shtetit demokratik”, i ndryshuar”,  

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dt. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 104, datë 07.04.2022 (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. 1955/5 prot datë 29.03.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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



Zhvillimit të Mjedisit në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit se: 

 

a) Znj. D.P., 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   

 

Vendimi nr. 120, datë 11.04.2022 (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. 

115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, 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 Këshilli i Emërimeve në Drejtësi, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 338 prot. datë 29.03.2022217 prot. datë 07.03.2022, në kuadër të vlerësimit 

të cilësive etike, morale dhe profesionale të 3 kandidatëve për gjyqtarë në Gjykatën 

Kushtetuese, se: 

 

a) zonjat 1. E. Dh. M. 2. J.I.L., dhe 3. H.V.Z.,  

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

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

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë i ndryshuar.   

 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit Këshilli i Emërimeve në Drejtësi. 



 

3. Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

Vendimi nr. 121, datë 14.04.2022 (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. 1828/1 prot datë 07.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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

Politikave dhe Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe 

Energjisë se: 

 

a) Z. E.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   

 

 

 

 



Vendimi nr. 177, datë 28.04.2022 (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. 2092/5 prot datë 15.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Departamentit të Mirëadministrimit në 

Kryeministri se: 

 

a) Z. D.P., 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   

 

Vendimi nr. 178, datë 28.04.2022 (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. 2014/5 prot datë 15.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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

Gjendjes Civile se: 

 



a) Z. V.S., 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   

 

Vendimi nr. 179, datë 28.04.2022 (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. 1956/5 prot datë 15.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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

Ekonomike dhe Shërbimeve Mbështetëse në Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit se: 

 

a) Z. S. J, 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   

 



Vendimi nr. 180, datë 28.04.2022 (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. 1823/12 prot datë 15.04.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 

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

Zhvillimit të Industrisë dhe Energjisë në Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë se: 

 

a) Znj. E.M., 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   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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. 106, datë 07.04.2022 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin D. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1925 prot., datë 13.12.2021, 

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

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

Shtetit, si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor i ish-Sigurimit të Shtetit apo të ketë qenë i 

favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

Vendimi nr. 107, datë 07.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen J. Ll. për sa kërkohet në shkresën nr. 1881 prot., datë 03.12.2021, 

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

Dh. Ll., 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. 108, datë 07.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin G. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1860 prot, datë 23.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që H. D. 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. 109, datë 07.04.2022 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin N. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1848 prot., datë 22.11.2021, 

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



T., 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: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 110, datë 07.04.2022 (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 E. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 3 prot., datë 5.01.2022, që 

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

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. 111, datë 07.04.2022 (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 Z. Q. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1046 prot., datë 15.07.2021, 

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



ndonjëherë i survejuar apo të ketë 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. 112, datë 07.04.2022 (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 N. Gj. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 33 prot, datë 11.01.2022, 

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. 113, datë 07.04.2022 (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 P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1770 prot., datë 15.11.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 1525, e përbërë në total nga 135 (njëqind e tridhjetë e pesë) 

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

subjektin P. M. P.  

 

2. T´i jepet shtetasit P. 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 

 

Vendimi nr. 114, datë 07.04.2022 (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 shtetasen A. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1588 prot., datë 15.10.2021, 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosja Hetimore-Gjyqësore nr. 11 864, e përbërë në total nga 89 (tetëdhjetë e nëntë) faqe 

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

subjektin N. M. M. 

 

2. T´i jepet shtetases A. M. dokumentacioni dublikatë që përmbajnë dosjet e sipër cituara, në 

trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 



 

 

Vendimi nr. 114/1, datë 07.04.2022 (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 D. T., për sa kërkohet në shkresën 1171 prot., datë 04.08.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, emri i tij përmendet në disa prej dokumenteve 

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

 

a) Dosje nr. 12247, M. C. (shtetasi D. T. përmendet në fletën 41) 

 

b) Dosje nr. 4298, L. B. L. (shtetasi D. T. përmendet: 

 

c) në fashikullin 2 në faqet 323 sipas numrit të arkivës dhe 57-të në atë digjitale, në faqen 

331 sipas arkivës dhe 67 në atë digjitale, në faqen 390 sipas arkivës dhe 141 digjitale. 

 

d) në fashikullin 3 në faqen me numër arkivor 72 dhe numër digjital 345. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 125, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

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

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



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

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

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin L. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 281 prot, datë 23.02.2021, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, vërtetohet fakti që nuk ka qenë bashkëpunëtor 

i ish-Sigurimit të Shtetit. 

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 126, datë 14.04.2022 (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 shtetasen Z. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1318 prot., datë 08.09.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. B., ka dokumente në arkivat e ish-

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Relacion nr.82 datë 14.05.1967, marrë nga fondi arkivor i Komitetit të Partisë së Repartit 

Ushtarak Nr.6600. 

b) Urdhër nr.120 datë 20.06.1967, marrë nga fondi arkivor i Sektorit të Përgjithshëm të MMP-

së, d-64; fl-8. 

c) Fletë e Regjistrit të Ngjarjeve të Jashtëzakonshme, marrë nga fondi arkivor i Sektroti të 

Përgjithshëm të MMP-së, viti 1974, d-426, fl-155. 

 

2. T´i jepet shtetases Z. 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. 

 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 127, datë 14.04.2022 (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 shtetasen S. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 954 prot., datë 30.06.2021, 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore Nr. 12767, e përbërë në total nga 116 (njëqind e gjashtëmbëdhjetë) faqe të 

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

A. 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr. 12767/1, e përbërë në total nga 152 (njëqind e pesëdhjetë 

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

subjektin R. A.  

c) Fashikull Personal për të Dënuar nr. 449, e përbërë në total nga 18 (tetëmbëdhjete) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin R. A.  

d) Regjistër përpunimi nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 3018, 2(dy) faqe, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin R. A. 

 

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

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 

 

 

Vendimi nr. 128, datë 14.04.2022 (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 A. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 848 prot, datë 10.06.2021, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje formularë nr. 1106, kategoria 2-A e përbërë në total nga 121 (njëqind e njëzet e një) 

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

Autoritetit për subjektin A. H.  

b) Flete regjistri i Dega e Punëve të Brendshme Pogradec, regjistri i përpunimeve nr. 1 Model 

1, rreshti me nr. rendor  1106, në total 2 (dy) faqe të fotokopjuar, që ekzistojnë në arkivat 

e Autoritetit, për subjektin A. H. 

 

2. T´i jepet shtetasit A. H. 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. 129, datë 14.04.2022 (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 P. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1376 prot, datë 16.09.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 2168, e përbërë në total nga 87 (tetëdhjete e shtatë) faqe të 

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

 

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

CD. 

 

3. Shtetasi P. 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 N. B.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 130, datë 14.04.2022 (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 A. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1319 prot., datë 08.09.2021, 

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

Shtetit si më poshtë: 

  

a) Dosje Personale Nr. 2316, Pseudonimi “Sodoli”, e përbërë nga 28 (njëzet e tetë) faqe në 

trajtë fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. T. Z. 

 

b) Regjistri i Agjenturës Nr.1, Model K.1,  me nr. rendor 2316, e përbërë nga  2 (dy) fletë, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. T. Z. 

 

c) Regjistri i Agjenturës Nr.2, Model 2,  me nr. rendor 2316, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin A. T. Z.  

 

2. T´i jepet shtetasit A. Z. 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. 131, datë 14.04.2022 (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 K. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 963 prot., datë 01.07.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare Nr. 1270, Kategoria 2/B e përbërë në total nga 29 (njëzet e nëntë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin F. R. H. 

b) Regjistër përpunimi Nr. 2, Model K.1., konkretisht rreshti me nr. rendor 1270, 2 (dy) fletë, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. Rr. H.  



 

2. T´i jepet shtetasit K. H. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe kopje.   

 

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. 132, datë 14.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen X. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1829 prot, datë 19.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që H. F. 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. 133, datë 14.04.2022 (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 S. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 124 prot., datë 25.01.2022, se 

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

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

Sigurimit të Shtetit.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 134, datë 14.04.2022 (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”, 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. 1777 prot, datë 16.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që J. J. K. 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. 135, datë 14.04.2022 (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”, 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. 1776 prot, datë 16.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që M. Th. K. (F.) 

ka 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. 136, datë 14.04.2022 (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 shtetasen O. C., për sa kërkohet në shkresën nr. 1774 prot., datë 16.11.2021, 

që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ajo 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. 137, datë 14.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin U. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1933 prot, datë 14.12.2021, 

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

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

 

2. Shtetasi U. 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 S. I. C. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 138, datë 14.04.2022 (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 R.Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 1763  prot., datë 15.11.2021, 

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

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

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 



Vendimi nr. 139, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 899 prot., datë 18.06.2021, 

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

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. 140, datë 14.04.2022 (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 F. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1932 prot., datë 14.12.2021, 

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. 141, datë 14.04.2022 (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 Y. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 1926 prot., datë 13.12.2021, 

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. 142, datë 14.04.2022 (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 M. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 2005 prot., datë 30.12.2021, 

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. 143, datë 14.04.2022 (i shkurtuar)  

 

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

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

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

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

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasen P. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1987 prot., datë 24.12.2021, 

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

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. 144, datë 14.04.2022 (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 N. E. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1849 prot., datë 22.11.2021, 

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

ndonjëherë i survejuar apo të ketë 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. 145, datë 14.04.2022 (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 T. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1877 prot., datë 03.12.2021, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasja T. D. 

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. 146, datë 14.04.2022 (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 R. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1869 prot., datë 24.11.2021, 

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

P., 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. 147, datë 14.04.2022 (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 H. K. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1727 prot., datë 

10.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai 

të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë 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. 148, datë 14.04.2022 (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 M. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1733 prot., datë 10.11.2021, se 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasi M. K. të ketë 

qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente 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. 149, datë 14.04.2022 (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. B. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1726 prot., datë 

10.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai 

të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë 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. 150, datë 14.04.2022 (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 H. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 1729 prot., datë 10.11.2021, 

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

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. 151, datë 14.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit.   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin U. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1933 prot, datë 14.12.2021, 

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

Sigurimit të Shtetit që disponon AIDSSH.  

 

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

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

me qartësimin e fatit të të zhdukurit S. I. C. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 152, datë 22.04.2022 (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 L. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1276 prot., datë 31.08.2021, 

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. 7217, e përbërë në total nga 36 (tridhjetë e gjashtë) faqe 

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

N. T. S. 

b) Dosje Formulare Nr.237 e përbërë në total nga 22 (njëzet e dy) faqe të skanuara, të hedhura 

në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin N. T. S. 

 



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

 

3. Shtetasi L. S. do të njoftohet për çdo dokumentacion, informacion apo akt që mund të dalë 

apo kryhet në lidhje me qartësimin e fatit të të zhdukurit N. S.   

 

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. 153, datë 22.04.2022 (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 V. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1139 prot., datë 29.07.2021, 

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

Shtetit si më poshtë: 

2.  

a) Dosje Hetimore –Gjyqësore Nr. 12739, e përbërë në total nga 8606 (tetëmijë e gjashtëqind 

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

për subjektin B. B. 

b) Dosje me 3 (tre) fashikuj të përbërë me Aktakuzë, Dosje Hetimore dhe Shtatë implikime 

të B. B., Dosje Nr. 53, Nr. 54 dhe Nr. 55, e përbërë në total nga 227 (dyqind e njëzet e 

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

për subjektin B. B. 

c) Dosje Nr. 369, viti 1974 “Informacione për veprimtarinë e B. B.”, e përbërë në total nga 8 

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

subjektin B. B. 

d) Dosje Nr. 370, viti 1974 “Informacione për veprimtarinë e B. B.”, e përbërë në total nga 

51 (pesëdhjetë e një) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin B. B. 

e) Dosje Nr. 457, viti 1974 “Shënim operativ i P.Op. V. për bashkëpunëtorin Studenti, për 

veprimtarinë e B. B.”, e përbërë në total nga 4 (katër) faqe të skanuara, të hedhura në format 



CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

f) Dosje Nr. 330, viti 1974 “Informacione të Degës së Sigurimit Ushtrisë për grupin 

komplotist të B. B.”, e përbërë në total nga 16 (gjashtëmbëdhjetë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

g) Dosje Nr. 345/3, viti 1974 “Informacione dërguar Udhëheqjes së Partisë për miratimin e 

masave dhe dënimin e armikut B. B.”, e përbërë në total nga 5 (pesë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

h) Dosje Nr. 92, viti 1975 “Të njohim thellë rrezikshmërinë e veprimtarisë armiqësore të B. 

B. etj.”, e përbërë në total nga 41 (dyzet e një) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

i) Dosje Nr. 95, viti 1975 “Informacione të Degës së Sigurimit Ushtrisë për grupin komplotist 

të B. B”, e përbërë në total nga 21 (njëzet e një) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

j) Dosje Formulare Nr. 1471 “Renegati”, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 655 

(gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. B. 

 

3. T´i jepet shtetasit V. B. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 154, datë 22.04.2022 (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 shtetasen E. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1524 prot., datë 01.10.2021, 

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

Shtetit si më poshtë: 

 



a) Dosje Hetimore - Gjyqsore Nr. 9214, e përbërë në total nga 113 (njëqind e trembëdhjetë) 

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

subjektin M. J. L. 

b) Dosje Përpunimi - Nr.1755 e përbërë në total nga 28 (njëzet e tetë) faqe të skanuara, të 

hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. J. L.          

c) Regjistër Përpunimi Model K.I, Nr.2  konkretisht rreshti me nr.rendor 1755, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. J. L. 

d) Regjistër Përpunimi Model K.I, Nr.2  konkretisht rreshti me nr.rendor 1195, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. J. L. 

e) Regjistër Përpunimi Model K.I, Nr.49  konkretisht rreshti me nr.rendor 1195, që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. J. L. 

 

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

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 155, datë 22.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 213 prot, datë 10.02.2022, 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 

 

 



Vendimi nr. 156, datë 22.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 

   

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin R. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 212 prot, datë 10.02.2022, ku 

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

Shtetit si më poshtë:  

 

a) Rregjistër i Përpunimeve Model K.I, numër rendor 96, e përbërë në total nga 1 (një) faqe, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. A. 

 

2. T´i jepet shtetasit R. A. 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. 157, datë 22.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                              

 

 

 

 

 



V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin F. D, për sa kërkohet në shkresën nr.146 prot, datë 31.01.2022, 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. 158, datë 22.04.2022 (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. R., për sa kërkohet në shkresën nr. 1024 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.10721, e përbërë në total nga 106 (njëqind e gjashtë) faqe 

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

S. S. R. 

b) Regjistër  Përpunimi Nr. 2 Model K.1, konkretisht rreshti me nr. Rendor 1759, që 

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

c) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K.1, konkretisht rreshti me nr. Rendor 2840, që 

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

d) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K.1, konkretisht rreshti me nr. Rendor 3210, që 

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

e) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K.1, konkretisht rreshti me nr. Rendor 496, që ekzistojnë 

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

 

2. T´i jepet shtetasit S. R. dokumentacioni dublikatë i 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. 159, datë 22.04.2022 (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 A. P. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1824 prot., datë 19.11.2021, 

se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që A. P. P. të ketë 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si dhe që të ketë qenë bashkëpunëtore.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 160, datë 22.04.2022 (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 shtetase L. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 197 prot., datë 08.02.2022, se 

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



ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente 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. 161, datë 22.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin Sh. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 1276 prot., datë 31.08.2021, 

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

Shtetit si më poshtë: 

 

a) Dosje Nr. 125, viti 1988, e përbërë në total nga 9 (nëntë) faqe të skanuara, të hedhura në 

format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. H. M. 

b) Regjistër  Përpunimi Nr. 1 Model K.I, konkretisht rreshti me nr. Rendor 2395, 2 (dy) faqe 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. H. M. 

c) Regjistër  i burgjeve Nr. 6, fleta Nr. 64, konkretisht rreshti me Nr. Rendor 56, që ekziston 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. H. M. 

 

2. T´i jepet shtetasit Sh. M. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD.   

 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 



Vendimi nr. 162, datë 22.04.2022 (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 Informimin 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. 1393 prot, datë 21.09.2021, 

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

e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Gjyqësore Nr. 313, e përbërë në total nga 837 (tetëqind e tridhjetë e shtatë) faqe të 

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

B. 

b) Dosja nr. 401, e përbërë në total nga 60 (gjashtëdhjetë) faqe të skanuara e të anonimizuara, 

të hedhura në format CD, për subjektin A. B. 

c) Regjistër përpunimi nr. 1, Model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 401, 2(dy) faqe, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. B. 

 

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

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: Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 163, datë 22.04.2022 (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 S. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 837 prot, datë 08.06.2021, ku 

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

ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare Nr. 5464, e përbërë në total nga 398 (treqind e nëntëdhjetë e tetë) faqe të 

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

për subjektin E. S. 

b) Regjistër përpunimi nr. 2/1, Model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 5464, 2(dy) faqe, 

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

c) Regjistër përpunimi nr. 2, Model K.I, konkretisht rreshti me nr. rendor 2390, 2(dy) faqe, 

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

 

2. T´i jepet shtetasit S. S. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, në trajtë CD dhe 4 (katër) 

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 

 

 

Vendimi nr. 164, datë 22.04.2022 (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”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 

                                                             V E N D O S I: 

 

1. Të informojë shtetasin A. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1986 prot, datë 23.12.2021, 

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

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

Shtetit,  

 

2. Shtetasi A. 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 L. M. Z. 

 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 165, datë 22.04.2022 (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 S. L., për sa kërkohet në shkresën nr. 864 prot, datë 14.06.2021, ku 

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

Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje formulare nr. 1442, kategoria 2-B e përbërë në total nga 150 (njëqind e pesëdhjete) 

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

Autoritetit për subjektin Dh. L. 

b) Dosje fondi rezerve me nr. 1442, e përbërë në total nga 9 (nëntë) faqe të skanuara, dhe të 

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

Dh. L. 

c) Dosje Hetimore Gjyqësore nr. 3424, e përbërë në total nga 68 (gjashtëdhjetë e tetë) faqe të 

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

 

2. T´i jepet shtetasit S. L. 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. 166, datë 22.04.2022 (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 shtetasen N. J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1281 prot, datë 01.09.2021, 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Formulare nr.7984, e përbërë në total nga 76 (shtatë dhjetë e gjashtë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin O. K. 

b) Dosje Hetimore-Gjyqësore me  nr. 7883, e përbërë në total nga 161 (një qind e gjashtë 

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

Autoritetit, për subjektin O. K. 

c) Flet Regjistër përpunimi nr.2.1, rreshti me nr. rendor 7984, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit për subjektin O. K. 

 

2. T´i jepet shtetases N. J. 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vendimi nr. 167, datë 22.04.2022 (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 P. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 145 prot., datë 31.01.2022, se 

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

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

Sigurimit të Shtetit si dhe që të ketë qenë bashkëpunëtore.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 173, datë 22.04.2022 (i shkurtuar)  

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 B. Ll., për sa kërkohet në shkresën nr. 1181 prot, datë 06.08.2021, 

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

arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

 

a) Dosje Hetimore -Gjyqësore Nr. 10684, e përbërë në total nga 335 (treqind e tridhjetë e 

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

subjektin B. H. Ll. 

b) Dosje Formulare Nr. 5307, Kategoria 2A, e përbërë në total nga 47 (dyzet e shtatë) faqe të 

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

Autoritetit, për subjektin B. Ll. 

c) Dosje Personale Nr. 14117, Pseudonimi “Çakmaku”, e përbërë nga 25 (njëzet e pesë) faqe 

në trajtë fotokopje dhe Dosje Fashikulli për të Dënuar e përbërë nga 15 (pesëmbëdhjetë) 

faqe në trajtë fotokopje , që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. H. Ll. 



d) Regjistri i Përpunimeve Nr. 2/1, Model K.1, rreshti me nr. rendor 5307, F1 1, 2 (dy) fletë, 

që ekzisotjnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. H. Ll. 

e) Regjistri i Përpunimeve Model 10, rreshti me nr. rendor 30, dosje nr. 5307, F1 1, 2 (dy) 

fletë, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. H. Ll. 

f) Regjistri i Agjenturës, rreshti me nr. rendor 14117, 2 (dy) fletë, që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin B. H. Ll. 

 

2. T´i jepet shtetasit B. Ll. 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. 175, datë 22.04.2022 (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. A., për sa kërkohet në shkresën nr. 1937 prot., datë 15.12.2021, 

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

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

ish-Sigurimit të Shtetit si dhe që të ketë qenë bashkëpunëtor.   

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 

Vendimi nr. 99, datë 01.04.2022 (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 A.GJ., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente për shtetasin Xh.S., dosje përpunimi 2/A, nr.3206, 180 faqe;  

b) Dokumente hetimore-gjyqësore, nr.12488A, 1230 faqe. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

  

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 100, datë 01.04.2022 (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.K., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga Dosje përpunimi nr. 273 për shtetasin A. P., 417 faqe. 

b) Dokumente nga Dosje gjyqësore nr. 1167 për shtetasin A. P., 75 faqe. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  



 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 115, datë 11.04.2022 (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 B.L., dokumentet si më poshtë:  

 

a) Dokumente nga  dosje nr. 262, R.Ll. dhe H. J.i, 19 faqe 

b) Dokumente nga Fondi 4, dosja nr. 294, viti 1986 ‘Korespondencë e kërkesave të N.Sh., 

I.A. , A. A.’, me7 faqe. 

c) Dokumente nga dosje nr. 306, viti 1986,  Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 

166 faqe. 

d) Dokumente nga dosja nr. 310, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 71 

faqe. 

e) Dokumente nga dosja nr. 315, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve,13 

faqe. 

f) Dokumente nga  dosja nr. 316, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 12 

faqe. 

g) Dokumente nga dosja nr. 317, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 9 faqe. 

h) Dokumente nga dosja nr. 319, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 6 faqe. 

i) Dokumente nga dosja nr. 320, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve. 82 

faqe. 

j) Dokumente nga dosja nr. 321, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 182 

faqe. 

k) Dokumente nga dosja, nr. 325, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 17 

faqe. 



l) Dokumente nga dosja nr. 326, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 12 

faqe. 

m) Dokumente nga dosja nr. 327, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim dëbimeve,13 

faqe. 

n) Dokumente nga dosja nr. 328, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 178 

faqe. 

o) Dokumente nga dosja nr. 329, viti 1986 ,Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 91 

faqe. 

p) Dokumente nga dosja nr. 330, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, 10 

faqe. 

q) Dokumente nga dosja nr. 331, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 5 

faqe. 

r) Dokumente nga dosja nr. 332, viti 1986, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 

165 faqe. 

s) Dokumente nga dosje nr. 127, viti 1975, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 86 

faqe. 

t) Dokumente nga dosje nr. 263, viti 1983, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 

131 faqe. 

u) Dokumente nga dosje nr. 264, viti 1983, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 

154 faqe. 

v) Dokumente nga dosje nr. 265, viti 1983 Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 153 

faqe. 

w) Dokumente nga dosje nr. 266 viti 1983, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 170 

faqe. 

x) Dokumente nga dosje nr. 267, viti 1983, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 

119 faqe. 

y) Dokumente nga dosja nr. 167, viti 1978, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 54 

faqe. 

z) Dokumente nga dosje nr. 173, viti 1977, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 75 

faqe. 



aa) Dokumente nga dosje nr. 142, viti 1976, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 57 

faqe. 

bb) Dokumente nga dosje nr. 141, viti 1976, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 64 

faqe. 

cc) Dokumente nga dosja, nr. 142, viti 1979, Komisioni Qendror i Internim Dëbimeve, me 12 

faqe. 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 116, datë 11.04.2022 (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 E.ZH., dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Dosje formulare dhe fashikull të dënuari, me nr.11705, në ngarkim të 

M. S. V.  me (167+9) faqe. 

b) Dokumente nga Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, Dosja nr.11540 për shtetasin M. V., me 

253 fletë; 

c) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, për shtetasin E. Gj. me 147 

faqe; 

d) Dokumente nga Dosje formulare, per shtetasin E. Gj.,  nr. 6095-A, me 186 faqe. 

e) Dokumente nga Fashikull personal, per shtetasin E. Gj. me  nr. 6095-A/1, me 15 faqe. 

f) Dokumente nga Dosja e ORV Kinostudio “Shqipëria e re”; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  



 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 117, datë 11.04.2022 (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 E.J, dokumentet si më poshtë:  

a)  Dokumente nga dosje formulare nr. 169, në ngarkim të shtetases M. K., me numër total 

fletësh 113 (të digjitalizuar 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 

 

Vendimi nr. 118, datë 11.04.2022 (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 shtetasen A. L., dokumentet si më poshtë:  

a) Dokumente nga dosja formulare nr.1812 e B. S.; 

b) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore nr. 2272, B. S., etj; 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 119, datë 11.04.2022 (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:  

 

3. Të vendosë në dispozicion të shtetasen A.K., dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 641, viti 1990 “Mbi ngjarjet e ndodhura ne qytetin e 

Kavajës”,  prej 57 faqe. 

b) Fondi 4 , Dosja nr. 651 , viti 1990 “Për disa të dhëna, komente, vlerësime të reporterëve 

dhe diplomateve te huaj prej 38 faqe. 

c) Dokumente nga Dosja Nr.623  “Për zbulimin e parandalimin e një grupi me veprimtari 

armiqësore’, Shkodër prej 22 faqesh. 



d) Dokumente nga Dosja Nr.626, Fondi 4, “Për disa komente armiqësore, Shkodër” prej 27 

faqesh 

e) Dokumente nga Dosja Nr.628, ‘Fondi 4, “Për disa komente armiqësore të ish-klerikëve në 

Shkodër, prej 5 faqesh. 

f) Dokumente nga Dosja Nr.629, Fondi 4, “Për reagimet e disa personave pas lirimit nga 

burgu” , Shkodër, 20 faqesh. 

g) Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr. 289, viti 1990 “Disa përfundime për punën operative’ 

5 faqesh. 

h) Dokumente nga Dosje nr.566, “Të dhëna mbi futjen e studenteve në ambasada dhe 

demonstrata” prej 5 faqesh; 

i) Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr. 434 viti 1990 ‘Mbi disa dëmtime dhe probleme në 

Minierën e Qymyrgurit në Valias’, prej 12 faqesh; 

j) Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr.648. “Për disa përpjekje për organizimin e një mitingu 

nga studentët të ILP Gjirokastër, viti 1990” prej 5 faqesh; 

k)  Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr.649 ‘Për disa fletushka që bëjnë thirrje për demonstrate 

dhe nxitje te mëtejshme të trazirave në Durrës etj, Viti 1990’ prej 9 faqesh.   

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 169, datë 22.04.2022 (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 V.M., dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore, me nr. 4802, për shtetasin J.P., 29 faqe; 

b) Dokumente nga dosje hetimore -gjyqësore, nr. 1086-A  për  shtetasin Patër A.H., 

etj.487 faqe; 

c) Dokumente nga dosje hetimore-gjyqësore, nr. 12426 për shtetasin Sh. J. K., 176 faqe; 



d) Dokumente nga Fondi Hetimor-Gjyqësor; Numri i fondit 1; Dosjet 2336;  Kutia 137  

për Sh. K., (etj), me 1005 faqe; 

e) Dokumente për Atë Gj. S., nga Dosje Gjyqësore Nr 1396 (Sh. G., At Gj. S.) me 494 

faqe; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendim nr. 170, datë 22.04.2022 (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 M.K, 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 partise'', 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 

3. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 171, datë 22.04.2022 (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 M.P, dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente nga Fondi Kosova, Fashikull nr. 136, “A. R. H.”, 383 faqe 

b) Dokumente nga Fondi 4, viti 1990, Dosja nr. 319 “Informacione mbi përmbajtjen e 

letrave të dërguar nga persona të arratisur e të larguar nga vendi ynë nëpërmjet futjes 

në ambasadat e huaja”, 18 faqe; 

c) Dokumente nga Dosja nr.1 "Telegram shkëmbyer midis qeverise dhe delegacionit 

shqiptar në U.U.O. për problemin e provokacioneve të Englezeve në Kanalin 

e  Korfuzit", viti 1946, 115 faqe; 



d) Dokumente nga Fashikull për emigracionin ekonomik shqiptar në vende të ndryshme 

të botës, (vitet ‘65-‘69), 84 faqe; 

e) Dokumente nga Dosje objekti, nr. 173, Fashikull i veçante, te arratisurit 1988 - gusht 

1990, (297 faqe); 

f) Dokumente nga Fashikull i veçantë për të arratisurit , 417 faqe, 

g) Dokumente nga Dosje Objekti, Nr.207 “Refugjatët në Francë” , 254 faqe ; 

 

2. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

Vendimi nr. 172, datë 22.04.2022 (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  E.B, dokumentet si më poshtë: 

  

a) Dokumente për K.T., nga dosje formulare kategoria 2/A, nr.1338, me  338 faqe; 

 

5. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

 

Anëtar: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

Vendimi nr. 174 datë 22.04.2022 

 

Në mbështetje 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, Rregullores “Për 

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

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

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

e datës 04.03.2022,  

 

V E N D O S I: 

 

1. Miratimin e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Fondacionit “Konrad Adenauer” në 

Shqipëri dhe Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit; 

2. Dërgimin e kësaj Marrëveshjeje për vazhdimin e procedurave pranë Fondacionit “Konrad 

Adenauer” në Shqipëri 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij vendimi.  

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj 

 

 

Vendimi nr. 103, datë 07.04.2022 (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”, dhe 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. Miratimin e  planit të ri të rekrutimeve për vitin 2022, sipas tabelës së mësipërme pjesë e 

këtij vendimi. 

 



2. Plani shtesë i rekrutimeve të Autoritetit, i dërgohet Ministrisë se Financave dhe Ekonomisë 

dhe institucioneve përkatëse sipas ligjit nr. 152 datë 30.05.2013, “Për nëpunësin civil”, të 

ndryshuar dhe VKM-së nr. 108/2014, “Për planin vjetor të pranimit në shërbimin civil”. 

 

3. Ngarkohet Sekretariati Teknik për zbatimin e këtij Vendimi. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula 

Anëtarë: Altin Hoxha, Simon Mirakaj   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 6, datë 01.04.2022 

 

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. 6, datë 

01.04.2022 si më poshtë:   

 

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

  

Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

1. Dosje Formulare nr. 5130, në ngarkim të K, B., me 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të 

cilat 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 26 (njëzet e gjashtë) fletë 

kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

2. Dosje formulare nr. 736, në ngarkim të I. M., me 51 (pesëdhjetë e një) fletë, ndër të cilat 2 

(dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

3. Fashikull i Problemit të Centralizuar nr. 1146 “Merimanga”, me 175 (njëqind e shtatëdhjetë 

e pesë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 38 

(tridhjetë e tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega IV.  

4. Evidenca agjenturale operative e punëtorit operativ nr. 4, me 233 (dyqind e tridhjetë e tre) 

fletë. Niveli i klasifikimit të dosjes është “Sekret”. Evidenca i përket fondit Dega e Punëve 

të Brendshme Shkodër.  

5. Dosje Personale nr. 6065, “Vigjilenti”, në ngarkim të N. K., me 13 (trembëdhjetë) fletë, 

ndër të cilat 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 (njëmbëdhjetë) 

fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër.  

6. Dosje Pune nr. 6065, “Vigjilenti”, në ngarkim të N. K., me 9 (nëntë) fletë, ndër të cilat 2 

(dy) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër.  

7. Dosje Pune nr. 5780, “Shkëndia”, në ngarkim të P. C., me 40 (dyzet) fletë, ndër të cilat 8 

(tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të 

Brendshme Shkodër.  



8. Dosje Personale nr. 5780, “Shkëndia”, në ngarkim të P. C., me 299 (dyqind e nëntëdhjetë 

e nëntë) fletë, ndër të cilat 68 (gjashtëdhjetë e tetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 47 (dyzet e shtatë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër.  

9. Fashikull nr. 940,663, në ngarkim të P. C.,  me 21 (njëzet e një) fletë, ndër të cilat 5 (pesë) 

fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret. Dosja i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër.  

10. Dosje Pune nr. 20, “Dropulli”, në ngarkim të L. N., me 2 vëllime. Vëllimi i parë ka 261 

(dyqind e gjashtëdhjetë e një ) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Shkodër. 

11. Dosje Personale nr. 20, “Dropulli”, në ngarkim të L. N., 85 (tetëdhjetë e pesë) fletë, ndër 

të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 8 (tetë) fletë 

kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Shkodër.  

12. Dosje Pune nr. 1405, “Drini”, në ngarkim të I. S., me 83 (dyzet) fletë, ndër të cilat 1 (një) 

fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 18 (tetëmbëdhjetë) fletë kanë nivelin e 

klasifikim “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Lushnje.  

13. Dosje Personale nr. 1405, “Drini”, në ngarkim të I. S., me 62 (gjashtëdhjetë e dy) fletë, 

ndër të cilat 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 20 (njëzet) fletë 

kanë nivelin e klasifikim “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 

Lushnje.  

14. Dosje personale nr. 92, “Aurora”, në ngarkim të Xh. V., me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë, 

ndër të cilat 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 20 (njëzet) fletë 

kanë nivelin e klasifikim “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë.  

15. Dosje Pune nr. 92, “Aurora”, në ngarkim të Xh. V., me 59 (pesëdhjetë e nëntë) fletë,  ndër 

të cilat 10 (dhjetë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë.  

16. Dosje personale nr. 7367, “Ekrani”, në ngarkim të Y. P., me 26 (njëzet e gjashtë) fletë, ndër 

të cilat 4 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 10 (dhjetë) fletë kanë 

nivelin e klasifikim “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë.  

17. Dosje Pune nr. 7367, “Ekrani”, në ngarkim të Y. P., me 53 (pesëdhjetë e tre) fletë,  ndër të 

cilat 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 (njëmbëdhjetë) fletë kanë 

nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme 

Tiranë.  

18. Dosje formulare nr. 252/1, në ngarkim të A. Ç., me 402 (katërqind e dy) fletë, ndër të cilat 

24 (njëzet e katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 22 (njëzet e dy) fletë 

kanë nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  



19. Dosje pune nr. 3033, “Lisi”, me 6 volume. Volumi i parë ka 125 (njëqind e njëzet e pesë) 

fletë, ndër të cilat 4 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Volumi i dytë 

ka 149 (njëqind e dyzet e nëntë) fletë, ndër të cilat 3 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret” dhe 1 (një) fletë ka nivelin e klasifikimit “Sekret”. Volumi i tretë ka 56 

(pesëdhjetë e gjashtë) fletë, ndër të cilat 3 (tre) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret”. Volumi i katërt ka 189 (njëqind e tetëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë 

kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Volumi i pestë ka 131 (njëqind e tridhjetë e një) 

fletë, ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë kanë nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Volumi i 

gjashtë ka 25 (njëzet e një) fletë, ndër të cilat 4 (katër) fletë kanë nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

 

  

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 7, datë 01.04.2022 

 

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. 7, datë 01.04.2022 

si më poshtë:   

  

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

 

Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

   

1. Dosje Formulare nr. 1675, në ngarkim të S. G., me 27 (njëzet e shtatë) fletë ndër të cilat 5 

(pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”dhe 8 (tetë) fletë 



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

të Brendshme Sarandë.  

2. Dosje Përpunimi nr. 1673, në ngarkim të M. G., me 146 (njëqind e dyzet e gjashtë) fletë 

ndër të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 

i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë. 

3. Dosje Formulare nr. 117, në ngarkim të N. B., me 60 (gjashtëdhjetë)  fletë ndër të cilat 16 

(gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Operativ.  

4. Dosje Formulare nr. 196, në ngarkim të V. Xh., me 219 (dyqind e nëntëmbëdhjetë)  fletë 

ndër të cilat 51 (pesëdhjetë 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 Operativ.  

5. Dosje Formulare nr. 104, në ngarkim të H. M., me 35 (tridhjetë e pesë)  fletë ndër të cilat 

16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ. 

6. Dosje Formulare nr. 105, në ngarkim të I. Gj., me 111 (njëqind e njëmbëdhjetë)  fletë ndër 

të cilat 39 (tridhjetë e nëntë) 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 Operativ.  

7. Dosje Formulare nr. 2642, në ngarkim të H. M., me 60 (gjashtëdhjetë)  fletë ndër të cilat 

30 (tridhjetë) 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 

Operativ.  

8. Dosje Formulare nr. 1340, në ngarkim të M. Sh., me 72 (shtatëdhjetë e dy)  fletë ndër të 

cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 

(njëzet e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

9. Dosje Formulare nr. 727, në ngarkim të L. G., me 36 (tridhjetë e gjashtë)  fletë ndër të cilat 

10 (dhjetë) 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 Operativ.  

10. Dosje Formulare nr. 717, në ngarkim të S. T., me 31 (tridhjetë e një)  fletë ndër të cilat 10 

(dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

11. Dosje Formulare nr. 35, në ngarkim të A. K., me 181 (njëqind e tetëdhjetë e një)  fletë ndër 

të cilat 33 (tridhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Operativ.  

12. Dosje Formulare nr. 5549, në ngarkim të M. M, me 96 (nëntëdhjetë e gjashtë) fletë ndër të 

cilat 20 (njëzet) 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 

Operativ. 

13. Dosje Fashikullore nr. 702, në ngarkim të A. K., me 14 (katërmbëdhjetë) fletë 3 (tre) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ.  

14. Dosje Formulare nr. 628, në ngarkim të R. M., me 108 (njëqind e tetë) fletë ndër të cilat 25 

(njëzet e 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 Operativ.  

15. Dosje Personale nr. 674, në ngarkim të H. M., me 22 (njëzet e dy) fletë ndër të cilat 1 (një) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 2 (dy) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret Dosja i përket Fondit Operativ.  

16. Dosje formulare nr. 3517, në ngarkim të A. V., me 490 (katërqind e nëntëdhjetë) ndër të 

cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Operativ.  

17. Dosje formulare nr. 3517/1, në ngarkim të A. V., me 252 (dyqind e pesëdhjetë e dy) ndër 

të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

18. Dosje Formulare nr. 1695, në ngarkim të L. G., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 2 

(dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 12 

(dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

19. Dosje Formulare nr. 5527, në ngarkim të A. P., me 294 (dyqind e nëntëdhjetë e katër) fletë 

ndër të cilat 12 (dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

20. Dosje Përpunimi nr. 5480, në ngarkim të N. G., me 69 (gjashtëdhjetë e n e nëntë) fletë ndër 

të cilat 7 (shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 15 

(pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Operativ.  

21. Dosje Formulare nr. 6092, në ngarkim të P. V., me 209 (dyqind e nëntë) fletë ndër të cilat 

20 (njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Operativ.  

22. Dosje Formulare nr. 4858, në ngarkim të K. K., me 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) 

fletë ndër të cilat 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Tepër Sekret” dhe 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja 

i përket Fondit Operativ.  

23. Dosje Formulare nr. 2091, në ngarkim të A. R., me 21 (njëzet e një) fletë ndër të cilat 12 

(dymbëdhjetë) 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.  

24. Dosje Personale nr. 10999, në ngarkim të L. D., me 36 (tridhjetë e gjashtë) fletë ndër të 

cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 15 



(pesëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

25. Dosje Pune nr. 10999, në ngarkim të L. D., me 49 (dyzet e nëntë) fletë ndër të cilat 2 (dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në 

vitet 1980-1982. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

26. Dosje Formulare nr. 1149, në ngarkim të Xh. D., me 160 (njëqind e gjashtëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 24 (njëzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 9 (nëntë) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

27. Dosje Personale nr. 5377, në ngarkim të H. D., me 49 (dyzet e nëntë) fletë ndër të cilat 7 

(shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e 

një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

28. Dosje Formulare nr. 1008, në ngarkim të S. M., me 80 (tetëdhjetë) fletë ndër të cilat 14 

(katërmbëdhjetë) 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 Punëve të Brendshme Tiranë.  

29. Dosje Pune nr. 5377, në ngarkim të H. D., me 214 (dyqind e katërmbëdhjetë) fletë ndër të 

cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit Tepër Sekret” dhe 9 (nëntë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria 

e Punëve të Brendshme Tiranë. 

30. Dosje Përpunimi nr. 2184, në ngarkim të J. G., me 198 (njëqind e nëntëdhjetë tetë) fletë 

ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

23 (njëzet e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.  

31. Dosje Përpunimi nr. 3365, në ngarkim të Z. G., me 93 (nëntëdhjetë e tre) fletë ndër të cilat 

11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i 

përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Elbasan.  

32. Dosje Personale nr. 3580, në ngarkim të G. T., me 58 (pesëdhjetë e tetë) fletë ndër të cilat 

8 (tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 12 

(dymbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

33. Dosje Pune nr. 3580, në ngarkim të G. T., me 134 (njëqind e tridhjetë e katër) fletë ndër të 

cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

34. Dosje Personale nr. 2174, në ngarkim të S. Sh., me 61 (gjashtëdhjetë e një) fletë ndër të 

cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 30 

(tridhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  



35. Dosje Pune nr. 2174, në ngarkim të S. Sh., me 195 (njëqind e nëntëdhjetë e pesë) fletë ndër 

të cilat 93 (nëntëdhjetë e tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.  

36. Fashikull, në ngarkim të M. P., me 10 (dhjetë) fletë ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dokumentet në dosje datojnë në vitin 

1961. 

      Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë. 

37. Dosje Personale nr. 3457, në ngarkim të E. Sh., me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 

(një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 3 (tre) fletë janë 

të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ (mikrofilm).  

38. Dosje e Problemit të Centralizuar nr.1199, “Zvarraniku”, me 20 (njëzet) fletë ndër të cilat 

16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega IV.  

39. Dosje Formulare nr. 2907, në ngarkim të V. P., me 216 (dyqind e gjashtëmbëdhjetë) fletë 

ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

47 (dyzet e shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Operativ.  

40. Dosje nr. 2183, në ngarkim të N. Z., me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë ndër të cilat 10 

(dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 29 (njëzet e 

nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit 

Emigrantët Ekonomik.  

 

  

 KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 8, datë 15.04.2022 

 

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 8, datë 15.04.2022 

si më poshtë:   

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

 

Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

   

1. Dosje Formulare nr. 12471, në ngarkim të F. M., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë ndër të cilat 

3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 29 (njëzet e 

nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë.  

2. Dosje Përpunimi nr. 767, në ngarkim të E. Ç., me 109 (njëqind e nëntë) fletë ndër të cilat 

4 (katër) 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 Fondit Dega e Punëve të Brendshme Ersekë.  

3. Kartelë Model 2 nr. 2862, në ngarkim të V. B., e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Kartela i përket fondit Dega IV.  

4. Dosje e Objektit të Rëndësisë së Veçantë nr. 41, reparti Ballsh, me dy fashikuj fashikulli 

nr. 1 me 21 (njëzet e një) fletë ndër të cilat 11 (njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret” dhe fashikulli nr. 2 me 131 (njëqind e tridhjetë e një) fletë 

ndër të cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

32 (tridhjetë e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

5. Regjistër agjenture Model 2 nr. 37 datë 28.01.1987 me 180 (njëqind e tetëdhjetë) fletë, 

fillon me numër rendor 3 dhe mbaron me numër rendor 3172, nga të cilat 23 fletë janë të 

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

e Punëve të Brendshme Lezhë.  

6. Regjistër agjenture Model 2 nr. 16 datë 15.5.1987, me 192 (njëqind e nëntëdhjetë e dy) 

fletë, fillon me numër rendor 126 dhe mbaron me numër rendor 4882, nga të cilat 39 



(tridhjetë e nëntë) fletë janë të plotësuara. Niveli i klasifikimit të regjistrit është “Sekret”.  

Regjistri i përket fondit Dega e Punëve të Brendshme Kukës.  

7. Evidencë agjenturale operative e punëtorit operativ, Ekzemplar nr. 2, me 283 (dyqind e 

tetëdhjetë e tre) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”. 

Libri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

8. Evidencë agjenturale operative e punëtorit operativ, Ekzemplar nr. 1, me 283 (dyqind e 

tetëdhjetë e tre) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Libri i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

9. Dosje Personale nr. 3624, në ngarkim të G. G. me 46 (dyzet e gjashtë) 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 Operativ.  

10. Dosje Personale nr. 2908, në ngarkim të A. P., me 48 (dyzet e tetë) fletë, ndër të cilat 7 

(shtatë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 11 

(njëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

11. Dosje Pune nr. 4332, në ngarkim të T. B., me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 9 

(nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër.  

12. Dosje Formulare nr. 158, në ngarkim të T. B., me 183 (njëqind e tetëdhjetë e tre) fletë, ndër 

të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 61 

(gjashtëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Fier.  

13. Dosje Personale nr. 3149, në ngarkim të D. Gj., me 139 (njëqind e tridhjetë e nëntë) 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 Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

14. Dosje Pune nr. 3149, në ngarkim të D. Gj., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë, ndër të cilat 22 

(njëzet e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Krujë.  

15. Dosje nr. 246, “Letër e Drejtorisë së Parë për koordinimin midis Degëve të Punëve të 

Brendshme për zbulimin e veprimtarisë armiqësore që zhvillohet në repartet  riedukimit në 

burgje dhe në mesin e të internuarve dhe dëbuarve, dërguar Degëve të Punëve të 

Brendshme” me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

16. Dosje nr. 281, “ Urdhër i ministrit të Punëve të Brendshme mbi internim dëbimet dhe 

Udhëzim i Ministrit mbi internim dëbimet si masë administrative, informacion mbi një rast 



shkelje ligjshmërie në Degën e Korçës me 14 (katërmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 4 (katër) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

17. Dosje nr. 247, “Plan pune e konkluzione të Drejtorisë së Parë mbi punën e bërë për 

zbulimin e goditjen e veprimtarisë armiqësore që është zhvilluar nëpërmjet agjitacionit e 

propagandës në kundërvënie të pleniumeve të IV dhe V të KQ të PPSH” me 19 

(nëntëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.   

18. Dosje nr. 245, “Porosi të Drejtorisë së Parë për vlerësimin dhe ndjekjen e të dhënave për 

tendencë terrori dërguar Degëve të Punëve të Brendshme në rrethe” me 4 (katër) fletë, ndër 

të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket 

Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

19. Dosje nr. 244, “Porosi të Drejtorisë së Parë për dërgimin e informacioneve mbi 

veprimtarinë armiqësore në drejtim të elementit antiparti dërguar Degëve të Punëve të 

Brendshme” me 4 (katër) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e 

klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

20. Dosje nr. 142, “Raport mbi disa probleme në industrinë e naftës e të gazit sipas detyrave të 

kongresit të PPSH” me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

21. Dosje nr. 167, “Relacion dërguar udhëheqjes Partisë e Shtetit mbi përfundimin e procesit 

penal në ngarkim të Xh. S., dhe të implikimeve të personave të tjerë” me 12 (dymbëdhjetë) 

fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

22. Dosje nr. 157, “Udhëzim i Ministrit dërguar Degëve të Punëve të Brendshme mbi një shtesë 

në udhëzimin Nr. 01-629 datë 4.8.1971 mbi internimet e dëbimet si masë administrative” 

me 3 (tre) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

23. Dosje nr. 242, “Program i përgatitjes profesionale të efektivit të Degës VIII për vitin 1983” 

me 8 (tetë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

24. Dosje nr. 243, “Plan masash agjenturore - operative të degës VIII me rastin e festave 

jubilare dhe gjyqin që zhvillohet  në Tiranë kundër komplotistëve” me 26 (njëzet e gjashtë) 

fletë, ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  



25. Dosje nr. 313, “Kërkesa e ankesa të qytetarëve dërguar Zv. Kryetarit të Këshillit të 

Ministrave për falje të masës së internim dëbimeve të mbetur” me 19 (nëntëmbëdhjetë) 

fletë, ndër të cilat 3 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

26. Dosje nr. 127/1, “Informacion për internimet e dëbimet deri në vitin 1975” me 11 

(njëmbëdhjetë) 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.  

27. Dosje nr. 10, “Relacion dërguar shokut H. K., mbi gratë e huaja të martuara me qytetarë 

shqiptare” me 25 (njëzet e pesë) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

28. Dosje nr. 67, “Informacion Dërguar Komitetit Qendror të Partisë” mbi masat për spastrimin 

e brezit të zonës kufitare nga elementët me rrezikshmëri shoqërore dhe njoftim i Komisionit 

të Internim Dëbimeve mbi internimin e tyre” me 10 (dhjetë) fletë, ndër të cilat 3 (tre) fletë 

janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e 

Parë e Sigurimit të Shtetit.  

29. Dosje nr. 252, “Raport propozimi për internime të Degës së Punëve të Brendshme Shkodër 

drejtuar Drejtorisë së Parë” me 205 (dyqind e pesë) fletë, ndër të cilat 78 (shtatëdhjetë e 

tetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

30. Dosje nr. 253, “Raport propozimi për internime të Degës së Punëve të Brendshme Shkodër 

drejtuar Drejtorisë së Parë” me 191 (njëqind e nëntëdhjetë e një) fletë, ndër të cilat 64 

(gjashtëdhjetë e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

31. Dosje nr. 249, “Raport propozimi për internime të Degës së Punëve të Brendshme Berat, 

Durrës, Elbasan, Fier dhe Gramsh drejtuar Drejtorisë së Parë” me 208 (dyqind e tetë) fletë, 

ndër të cilat 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

32. Dosje nr. 250, “Korrespondencë midis Degës VIII dhe Degës së Punëve të Brendshme 

Mirditë, Tropojë, Sarandë, Tepelenë, Krujë, Përmet, Vlorë, Tiranë për internimin e 

dëbimin e personave të ndryshëm” me 142 (dyqind e dyzet e dy) fletë, ndër të cilat 81 

(tetëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

33. Dosje nr. 251, “Raport propozime për internime të Degës së Punëve të Brendshme Pukë, 

Rrëshen, Tiranë, Tropojë e Vlorë drejtuar Drejtorisë së Parë” me 260 (dyqind e 

gjashtëdhjetë) fletë, ndër të cilat 69 (gjashtëdhjetë e nëntë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  



34. Dosje nr. 248, “Korrespondencë midis Degës VIII-të dhe  Degës së Punëve të Brendshme 

Berat, Durrës, Elbasan, Ersekë, Fier, Gjirokastër, Gramsh për internimin e dëbimin e 

personave të ndryshëm dhe heqje e ndryshim mase, trajtim kërkesash dhe njoftime për 

zbatim vendimesh” me 190 (njëqind e nëntëdhjetë) fletë, ndër të cilat 95 (nëntëdhjetë e 

pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

35. Dosje nr. 144, “Përgjithësime mbi një grup armiqësor të goditur në rrethin e Librazhdit dhe 

Udhëzim mbi vlerësimin e të dhënave për diversion në sektorin e ekonomisë” me 18 

(tetëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

36. Dosje nr. 124, “Qarkore dërguar Degëve të Punëve të Brendshme dhe informacion dërguar 

Komitetit Qendror të Partisë mbi disa të meta lidhur me evidentimin e elementit kulak” me 

9 (nëntë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

37. Dosje nr. 127/3, “Udhëzim dërguar Degëve të Punëve të Brendshme mbi organizimin e 

punës operative në drejtim të veprimtarisë armiqësore të kulakëve” me 3 (tre) fletë, ndër të 

cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

38. Dosje nr. 410, “Propozim për internim dëbime, transferime, zgjatje mase, vendime të 

komisionit qendror të internim dëbimeve, të familjeve e individëve të internuar” me 67 

(gjashtëdhjetë e shtatë) fletë, ndër të cilat 13 (trembëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

39. Dosje nr. 290, “Informacione, relacione të bëra në drejtim të deklasuarve” me 358 (treqind 

e pesëdhjetë e tetë) fletë, ndër të cilat 104 (njëqind e katër) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

40. Dosje nr. 295, “Korrespodencë midis Degës VIII-të dhe Degëve të Punëve të Brendshme 

në rrethe për zbatimin e vendimit nr. 3 datë 17.2.1986 për faljen e gjerë” me 24 (njëzet e 

katër) fletë, ndër të cilat 20 (njëzet) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

41. Dosje nr. 293, “Korrespodencë midis Drejtorisë Sigurimeve Shoqërore Shtetërore dhe 

Degës së VII-të për prekje pensioni të personave të internuar” me 27 (njëzet e shtatë) fletë, 

ndër të cilat 24 (njëzet e katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  



42. Dosje nr. 268, “Konkluzione të Drejtorisë së I-rë për zbulimin e autorëve të shkrimeve dhe 

akteve anonime armiqësore” me 12 (dymbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

43. Dosje nr. 291, “Shkresa përcjellëse të bëra në drejtim të deklasuarve” me 259 (dyqind e 

pesëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 242 (dyqind e dyzet e dy) fletë janë të klasifikuara 

me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

44. Dosje nr. 292, “Porosi të komisionit të internim dëbimeve për heqjen para kohe të masës 

së internimit e dëbimit” me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 6 (gjashtë) fletë janë të 

klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

45. Dosje nr. 289, “Letra të të burgosurve” me 89 (tetëdhjetë e nëntë) fletë, ndër të cilat 6 

(gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

46. Dosje nr. 288, “Informacione, relacione të bëra në drejtim të reparteve të riedukimit e 

burgjet” me 176 (njëqind e shtatëdhjetë e gjashtë) fletë, ndër të cilat 37 (tridhjetë e shtatë) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

47. Dosje nr. 262, “Informacion i Degës së VIII-të mbi studimin dhe vlerësimin e dosjes në 

kontroll operativ 2B të R. Ll., dhe H. J., me pseudonimin “Emigranti” dërguar zv. Ministrit 

të Punëve të Brendshme” me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë, ndër të cilat 1 (një) fletë është e 

klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e 

Sigurimit të Shtetit.  

48. Dosje nr. 261, “Letra të Këshillit të Ministrave për dërgim Komitetit Ekzekutiv, të KP të 

rretheve, Ministria e Punëve të Brendshme dërguar Degëve të Punëve të Brendshme për 

disa probleme për personat e Internuar e Dëbuar” me 7 (shtatë) fletë, ndër të cilat 2 (dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

49. Dosje nr. 259, “Korrespondencë midis prokurorisë së përgjithshme e Ministrisë së Punëve 

të Brendshme lidhur me disa të internuar” me 182 (njëqind e tetëdhjetë e dy) fletë, ndër të 

cilat 81 (tetëdhjetë e një) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 



Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 9, datë 15.04.2022 

 

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. 9, datë 

15.04.2022 si më poshtë:   

 

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

Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 

  

1. Dosje nr. 56, “Relacion drejtuar udhëheqjes së Partisë mbi arrestimin dhe deponimet e para 

të grupit armiqësor B. S.”, me 9 (nëntë) 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. 

2. Dosje Problemit të Centralizuar “Katrani” nr. 906, në ngarkim të N. K., me 54 (pesëdhjetë 

e katër) fletë, ndër të cilat 5 (pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër 

Sekret” dhe 6 (gjashtë) dokumente me 19 (nëntëmbëdhjetë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega IV.  

3. Dosje Personale nr. 6616 “Nekiu”, në ngarkim të N. K., me 52 (pesëdhjetë e dy) fletë, ndër 

të cilat 3 (tre) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 17 

(shtatëmbëdhjetë) dokumente me 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me nivelin 

e klasifikimit “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

4. Dosje Pune nr. 6616 “Nekiu”, në ngarkim të N. K., me 16 (gjashtëmbëdhjetë) fletë, ndër 

të cilat 10 (dhjetë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit  “Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Vlorë.  

5. Dosje operative nr. 1, në ngarkim të N. K., me 237 (dyqind e tridhjetë e shtatë)  fletë, ndër 

të cilat 13 (trembëdhjetë) dokumente me 26 (njëzet e gjashtë) fletë janë të klasifikuara me 

nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 24 (njëzet e katër) dokumente me 52 (pesëdhjetë 

e dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 

Dosja i përket Fondit Grupet.  



6. Dosje operative nr. 2, në ngarkim të N. K., me 202 (dyqind e dy)  fletë, ndër të cilat 2 (dy) 

fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 21 (njëzet e një) 

dokumente me 75 (shtatëdhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Grupet.  

7. Dosje operative nr. 3, në ngarkim të N. K., me 165 (njëqind e gjashtëdhjetë e pesë) fletë, 

ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 

26 (njëzet e gjashtë) dokumente me 65 fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit 

“Sekret”.  

Dosja i përket Fondit Grupet. 

8. Dosje me materiale në ngarkim të N. K., me 6 (gjashtë) 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 Grupet. 

9. Dosje nr. 405, “Korrespodencë ndërmjet Degës VIII, Drejtorisë I-rë dhe Degëve të punëve 

të Brendshme në rrethe për internim dëbimet”, me 158 (njëqind e pesëdhjetë e tetë) fletë, 

ndër të cilat 1 (një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”dhe 84 

(tetëdhjetë e katër) dokumente me 112 (njëqind e dymbëdhjetë) fletë.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

10. Dosje nr. 407, “Raport propozime për heqjen e masës së internimit dhe për internimin e 

personave nga rrethet Sarandë, Kukës, Shkodër Burrel, Tiranë ”, me 60 (gjashtëdhjetë) 

fletë, ndër të cilat 20 (njëzet) dokumente me 41 (dyzet e një) fletë.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

11. Dosje nr. 406, “Raport propozime për internim dëbim dhe dokumentet që shoqërojnë ato, 

korespondencën e Degëve në rrethe me Drejtorinë e Parë”, me 120 (njëqind e njëzet) fletë, 

ndër të cilat 44 (dyzet e katër) dokumente me 78 (shtatëdhjetë e tetë) fletë.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit. 

12. Dosje nr. 400, “Korrespodencë ndërmjet Degës VIII dhe Degëve të Punëve të Brendshme 

në Korçë, Krujë, Kukës për internim dëbimet”, me 171 (njëqind e shtatëdhjetë e një) fletë, 

ndër të cilat 102 (njëqind e dy) dokumente me 123 (njëqind e njëzet e tre) fletë.  

Dosja i përket Fondit Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit.  

 

  

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


