
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE 
DHE ATYRE PUBLIKE 

 

Vendim nr. 2, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  
 

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Mat, për informacionin që kërkohet me shkresën 

nr. 5317 prot datë 09.12.2022,” Kërkesë për informacion”, lidhur me verifikimin e 
figurës së znj. L. R. T., në kuadër të kërkesës për dekorim dhe tituj nderi, se nga 
verifikimet e kryera deri tani: 

a) nuk figuron të ketë materiale në emër të saj, sipas përcaktimeve të Nenit 30 të Ligjit 
Nr. 45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Bashkisë Mat. 
 
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

Vendim nr. 3, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  
 

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Lezhë, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 18464/1 prot datë 19.12.2022,” Kërkesë për informacion”, në kuadër të 
vijimit të procedurave për emërtimin e një rruge të fshatit Dajc - Lezhë me emrin e 
shtetasit, se nga verifikimet e kryera deri tani për shtetasin z. M.P.G.: 

a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, sipas përcaktimeve të Nenit 30, të Ligjit Nr. 
45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   

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

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

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

 
 



Vendim nr. 15, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, 19, 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar,  
ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   

 
                                                             V E N D O S I 

1. Të informojë shtetasin D.P. për sa kërkohet në shkresën nr. 1989 prot., datë 03.11.2022, ku mbi 
bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që Xh.H.P. të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 

 
       Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

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

Vendim nr. 16, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 
nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore 
dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  
 

V E N D O S I 
1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Roskovec, për informacionin që kërkohet me 

shkresën nr. 6856 prot datë 19.07.2022,” Kërkesë për informacion”, në kuadër të 
dhënies së titullit të nderit “Qytetar Nderi i Bashkisë Roskovec”, të shtetasit Xh.Q.K., 
se nga verifikimet e kryera deri tani: 

a) rezulton të ketë të dhëna në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit, si bashkëpunëtor i 
ish Sigurimit të Shtetit, 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, në Regjistrin e Agjenturës Fondi ish Dega e Punëve të 
Brendshme Fier, me numrin rendor 4767 gjendet emri i Xh. Q. K., data e regjistrimit 
29.01.1979, kategoria “Strehues”, pseudonimi “Patrioti”, datëlindja 1913, te kolona 
shënimet datë 29.04.1984 përjashtohet pasi materiali agjenturor ishte pa vlerë.  

b) Bazuar në nenin 26 pika 7 të Ligjit nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 
në rast se përmbajtja e informacionit nuk është e mjaftueshme, Autoriteti ju krijon 
mundësinë e njohjes së dokumenteve.  

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

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 
Kryetare: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

 



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

FAVORIZUARVE NGA ISH-SIGURIMI I SHTETIT 

Vendim nr. 4, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve 
Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi 
Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin F. H., për sa kërkohet në shkresën nr.2162 prot., datë 

22.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin D. H. ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Formulare nr.2100, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 89 (tetëdhjetë e nëntë) 
faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin D. H. 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.1556, e përbërë në total nga 295 (dyqind e nëntëdhjetë 
e pesë) faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, 
për subjektin D. H. 

2. T´i jepet shtetasit F. H. dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë CD.   
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

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

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

Vendim nr. 5, datë 16.01.2023 (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”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin R. K., për sa kërkohet në shkresën nr. 2003 prot., datë 

04.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për D. Z., ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 573, e përbërë në total nga 28 (njëzet e tetë) faqe të 
skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin D. Z. Z. 

2. T´i jepet shtetasit R. K. dokumentacioni dublikatë i sipër përmendur, në trajtë CD.   
3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

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

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



Vendim nr. 6, datë 16.01.2023 (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”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 1992 prot., datë 

03.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për  H. Z. Q., ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 1072, e përbërë në total nga 286 (dyqind e tetëdhjetë e 
gjashtë) faqe të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekziston në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin H. Z. Q. 

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 1622, e përbërë në total nga 179 (njëqind e 
shtatëdhjetë e nëntë) faqe të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekziston në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin H. Z. Q. 

2. T´i jepet shtetasit A. Q. dokumentacioni dublikatë i sipër përmendur, në trajtë CD.   
3. Ky vendim është i ankueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

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

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

Vendim nr. 7, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, 19, 22, 23 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar,  ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,  
  
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Zh. Zh. për sa kërkohet në shkresën nr. 2080 prot., datë 
11.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 

a) Regjistër Agjenture Nr.1, konkretisht rreshti me nr. rendor 3181, e përbërë nga 2 (dy) 
faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. V. Zh. 

b) Regjistër Agjenture Nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 3334, e përbërë nga 2 (dy) 
faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. V. Zh. 

c) Regjistër Agjenture Nr. 1, konkretisht rreshti me nr. rendor 6383, e përbërë nga 2 (dy) 
faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. V. Zh. 

d) Kartelë Model 2 Nr. 6383, e përbërë nga 1 (një) faqe në format fotokopje, që ekziston 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin E. V. Zh. 

2. T’i jepet shtetasit Zh. Zh. dokumentacioni dublikatë i sipër përmendur, në trajtë 
fotokopje. 

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

 



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

Vendim nr. 8, datë 16.01.2023 (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”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,  
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 1994 prot., datë 

03.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. Q., ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 1106, e përbërë në total nga 501 (pesëqind e një) faqe 
të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin S. Q. Q. 

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 11205, e përbërë në total nga 149 (njëqind e dyzet e 
nëntë) faqe të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin S. Q. Q. 

c) Regjistër Alfabetik Internim –Dëbimeve Nr. 3, Fletët Nr. 145.1 dhe 146, e përbërë nga 
2 (dy) faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. Q. 
Q. 

d) Regjistër Themeltar Internim –Dëbimeve, Fletët Nr. 171.1 dhe 172, e përbërë nga 2 
(dy) faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. Q. 
Q. 

2. T´i jepet shtetasit A. Q. dokumentacioni dublikatë i sipër përmendur, në trajtë CD dhe 
Fotokopje.   

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

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

Vendim nr. 17, datë 23.01.2023 (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” i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin E. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 2201 prot., datë 

30.11.2022, ku 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 si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të 
Shtetit.  
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 18, datë 23.01.2023 (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”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin A. (A.) M. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 2176 prot., datë 
24.11.2022, ku 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. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 19, datë 23.01.2023 (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”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 2154 prot., datë 

21.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Q. R. B., ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 1512, e përbërë në total nga 85 (tetëdhjetë e pesë) faqe 
të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin Q. R. B. 

b) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 12549, e përbërë në total nga 24 (njëzet e katër) faqe të 
skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin Q. R. B. 

c) Dosje Fashikulli Nr. 1521, e përbërë në total nga 259 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë) faqe 
të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin Q. R. B. 

d) Regjistër i Përpunimeve Nr. 2, konkretisht rreshti me nr. rendor 1402, e përbërë nga 2 
(dy) faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Q. R. 
B. 

2. T´i jepet shtetasit A. B. dokumentacioni dublikatë i sipër përmendur, në trajtë CD dhe 



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

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

 

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

Vendim nr. 20, datë 23.01.2023 (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” i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin R. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1244 prot, datë 

20.07.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin R. Sh. ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Fashikull për të Arratisur nr.2392 , e përbërë në total nga 83 (tetëdhjetë e tre) faqe të 
skanuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin R. Sh. 

2. T´i jepet shtetasit R. Sh. dokumentacioni dublikatë, në trajtë CD. 
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

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

 

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

Vendim nr. 21, datë 23.01.2023 (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”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin I. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1926 prot., datë 31.10.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për M. K. B., ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 13337, e përbërë në total nga 1147 (njëmijë e njëqind 
e dyzet e shtatë) faqe të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin M. K. B. 

b) Regjistër i Përpunimeve Nr. 2/1, konkretisht rreshti me nr. rendor 7281, e përbërë nga 
2 (dy) faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. 



K. B. 
2. T´i jepet shtetasit I. B. dokumentacioni dublikatë i sipër përmendur, në trajtë CD dhe 

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

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

 

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

Vendim nr. 22, datë 23.01.2023 (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”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 

V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin A. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1130 prot., datë 

29.06.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për R. S. N., ka dokumente 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Formulare Nr. 2291, e përbërë në total nga 30 (tridhjetë) faqe të skanuara dhe të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin R. S. N. 

b) Regjistër Nr. 4, Fleta 96, e përbërë nga 1 (një) faqe në format fotokopje, që ekziston në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin R. S. N. 

c) Regjistër Nr. 5, Fleta 80, e përbërë nga 1 (një) faqe në format fotokopje, që ekziston në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin R. S. N. 

d) Regjistër, Fleta 74 -82, e përbërë nga 1 (një) faqe në format fotokopje, që ekziston në 
arkivat e Autoritetit, për subjektin R. S. N. 

2. T´i jepet shtetasit A. N. dokumentacioni dublikatë i sipër përmendur, në trajtë CD dhe 
fotokopje.   

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

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

Vendim nr. 23, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, i ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve 
Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi 
Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  
 

 



V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin K. N., për sa kërkohet në shkresën nr.1194 prot., datë 

13.07.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin H. N. ka 
dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  

a) Dosje Formulare nr.3760, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 14 (katërmbëdhjetë) 
faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin H. N. 

b) Dosje Hetimore - Gjyqësore nr.1875, 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 H.N. 

c) Rregjistër Përpunimi, Model 1, konkretisht rreshti me numër rendor 3760, që ekzistojnë 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin H. N. 

2. T´i jepet shtetasit K. N. dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë CD dhe fotokopje.   
3. Ky vendim është i ankimueshëm në gjykatën kompetente për gjykimin e çështjeve 

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

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

Vendim nr. 24, datë 23.01.2023 (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”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasen S. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 2240 prot., datë 
07.12.2022, ku 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. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 25, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, 19, 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar,  ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Sh. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 2214 prot., datë 
01.12.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
i ndjeri Sh. M. S. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në 



arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 26, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në nenin 5, 19, 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar,  ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
                                                             V E N D O S I 

2. Të informojë shtetasin Sh. S. për sa kërkohet në shkresën nr. 2213 prot., datë 01.12.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që e ndjera R. S. 
S. të ketë qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 

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

Vendim nr. 27, datë 23.01.2023 (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”, i 
ndryshuar,  ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   

                                                             V E N D O S I: 
1. Të informojë shtetasin P. L., për sa kërkohet në shkresën nr.2139 prot, datë 

18.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna 
që të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 28, datë 23.01.2023 (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”,i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 



1. Të informojë shtetasin H. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 2170 prot., datë 
23.11.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që 
T. B. të ketë qenë ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.   
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 29, datë 23.01.2023 (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” i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin Xh. Q., për sa kërkohet në shkresën nr. 2216 prot., datë 
01.12.2022, ku 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 si dhe të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të 
Shtetit.  
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

Vendim nr. 30, datë 23.01.2023 (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”, i 
ndryshuar,  ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e 
ish - Sigurimit të Shtetit,   
 
                                                             V E N D O S I: 

1. Të informojë shtetasin M. B., për sa kërkohet në shkresën nr.1877 prot, datë 
24.10.2022, ku 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, të ketë qenë bashkëpunëtor, apo i favorizuar i ish-Sigurimit të 
Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME 
STUDIMORE/MEDIATIKE 

 
Vendim nr.9, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”,  Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1. Të vihen në dispozicion të shtetasit S. T., dokumentacioni dublikatë, në formë CD, si 

më poshtë:   
a) Dosje hetimore – gjyqësore, Fondi 1, dosje nr.9912, në ngarkim të shtetasit H. N., 

me 236 faqe; 

b) Dosje hetimore – gjyqësore nr.13712, në ngarkim të shtetasit H. N, me 12 faqe; 

c) Dokumente nga dosja Formulare nr.5925-A, me 162 faqe; 

d) Fondi nr.1 Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr.13532 në emër të H. N; 
2. Studiuesi duhet të zbatojë parashikimet e ligjit nr.45/2015 i ndryshuar dhe udhëzuesit 

për studiues/media, “Bashkëlidhur kërkesës të vendoset projekti, vendi, institucioni që 
do të bëjë publikimin dhe afati kohor i realizimit; (pika 2.4. e Udhëzuesit: - Projekti 
kërkimor i paraqitur duhet të ketë një temë të qartë dhe të përmbajë të dhëna të 
arsyeshme që kanë lidhje me qasjen politike dhe historike të veprimtarisë së ish 
Sigurimit të Shtetit, si mekanizëm në shërbim të ruajtjes së pushtetit nga Partia e Punës 
së Shqipërisë); 

3. Në zbatim të nenit 36, pika 4, të ligjit 45/2015 të ndryshuar, për vënien në dispozicion 
të dokumenteve, studiuesi në bashkëpunim me Autoritetin, duhet të zbatojë 
parashikimet ligjore për vënie në dijeni të familjareve për aq sa është e mundur. 

4. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr.10, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1. Të vihen në dispozicion të shtetasit A.D., dokumentacioni dublikatë, në formë 

CD/printim bardh e zi (A4):  
a) Dosje ORV me nr. regjistri 146, Reparti i Riedukimit 311, Qafë-Bari, Pukë, 

deklasifikuar me vendim nr. 1, datë 22.01.2019.   



b) Dokumente nga dosje Gjyqësore Nr. 12561-A në ngarkim të S. S., S. P., T. N., L. 
B., H. B., K. Gj., etj; me 266 faqe;  

2. Studiuesi duhet të zbatojë parashikimet e ligjit nr.45/2015, i ndryshuar  dhe udhëzuesit 
për studiues/media, “Bashkëlidhur kërkesës të vendoset projekti, vendi, institucioni që 
do të bëjë publikimin dhe afati kohor i realizimit; (pika 2.4. e Udhëzuesit: - Projekti 
kërkimor i paraqitur duhet të ketë një temë të qartë dhe të përmbajë të dhëna të 
arsyeshme që kanë lidhje me qasjen politike dhe historike të veprimtarisë së ish 
Sigurimit të Shtetit, si mekanizëm në shërbim të ruajtjes së pushtetit nga Partia e Punës 
së Shqipërisë); 

3. Në zbatim të nenit 36, pika 4, të ligjit 45/2015, për vënien në dispozicion të 
dokumenteve, studiuesi në bashkëpunim me Autoritetin, duhet të zbatojë parashikimet 
ligjore për vënie në dijeni të familjareve për aq sa është e mundur. 

4. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 
 
Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

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

Vendim nr.11, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1. T’i vihen në dispozicion të shtetases N.N., për konsultim në zyrat e Autoritetit, 

dokumentacioni dublikatë:  
a) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 205, viti 1965, ku përmendet E. M., “Materiale 

mbi veprimtarinë armiqësore të zbulimeve të huaja Amerikan, Anglez, Italian, 
Grek, Jugosllav, etj,.”,  me 146 faqe;  

b) Dokumente nga Dosja nr. 1, viti 1945, Dega 1, “Historiku i ish Legatës dhe 
Konsullatës në Shqipëri deri në vitin 1943 dhe skica e vend-vendosjes në Tiranë”, 
me 17 faqe;  

c) Dosje nr. 1/1, viti 1945 Dega 1, Dosja nr. 1.1 viti 1944 “Lista e informatave në 
shërbim të Jugosllavisë para luftës”; 

d) Dosje nr. 2, viti 1945 Dega 1, “Dokumente me shënime historike mbi organizimin 
e spiunazhit Italian “S.I.M” dhe organeve të tjera të spiunazhit Italian me  kuadrot 
e tyre në Shqipëri”, me 26 faqe;  

e) Dokumente nga Dosje nr. 36, viti 1946, Dega 1, “Lista emërorë e personave të huaj 
me banim në Tiranë”, ku përmendet E. M. 1 faqe;  

f) Dokumente nga Dosje nr. 49, viti 1947, Dega 1, “Raporte 3 mujore dhe mujore mbi 
të huajt që ndodhën në Shqipëri, Italian, e specialist gjerman.., si dhe qëndrimi i 
tyre armiqësor kudër pushtetit popullor”, 79 faqe; 

g) Dosje nr. 18/1, viti 1945, Dega 1, “Informata mbi kriminelet e luftës”, 1 faqe, ku 
përmendet Elsa Martineli;  



h) Dosje nr. 332, viti 1963, Dega 1, “Udhëzim dërguar organeve të Sigurimit të Shtetit 
mbi zbulimin italian”,  

i) Dosje nr. 333, viti 1963, Dega 1, “Raport mbi veprimtarinë e zbulimit italian”, me 
12 faqe; 

j) Dosje nr. 365, viti 1964, Dega 1, Raport mbi veprimtarinë armiqësore të zbulimit 
italian”,  

k) Dosje nr. 408, viti 1965, Dega 1, “Të dhëna të ndryshme që bëjnë fjale mbi zbulimin 
Italia nëpërmjet agjenteve të tij në Shqipëri, faqe 5;  

l) Fondi Të Huajt, Dosje nr. 940 në ngarkim të E. M., 304 faqe;  
m) Dokumente nga Fondi 1,  Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 1389, ku përmendet E. M.;  

2. T’i vihet në dispozicion me CD: 
a) Dokumente nga Fondi 1,  Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 1389, ku përmendet E. M.;  

3. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të 
sipërcituar në piken 2 të këtij vendimi, do të zbatohen në çdo rast dispozitat ligjore të 
ligjit nr.45/2015,i ndryshuar, neni 36 dhe 37, dhe pika 3.5.2 dhe 4.2 e udhëzuesit “Për 
studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”; 

4. Studiuesi duhet të zbatojë parashikimet e ligjit nr.45/2015 i ndryshuar dhe udhëzuesit 
për studiues/media, “Bashkëlidhur kërkesës të vendoset projekti, vendi, institucioni që 
do të bëjë publikimin dhe afati kohor i realizimit; (pika 2.4. e Udhëzuesit: - Projekti 
kërkimor i paraqitur duhet të ketë një temë të qartë dhe të përmbajë të dhëna të 
arsyeshme që kanë lidhje me qasjen politike dhe historike të veprimtarisë së ish 
Sigurimit të Shtetit, si mekanizëm në shërbim të ruajtjes së pushtetit nga Partia e Punës 
së Shqipërisë); 

5. Në zbatim të nenit 36, pika 4, të ligjit 45/2015, për vënien në dispozicion të 
dokumenteve, studiuesi në bashkëpunim me Autoritetin, duhet të zbatojë parashikimet 
ligjore për vënie në dijeni të familjareve për aq sa është e mundur. 

6. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr.12, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1. Të vihen në dispozicion të shtetasit J. R., dokumentacioni dublikatë, në formë CD, 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. Studiuesi duhet të zbatojë parashikimet e ligjit nr.45/2015, i ndryshuar  dhe udhëzuesit 
për studiues/media, “Bashkëlidhur kërkesës të vendoset projekti, vendi, institucioni që 



do të bëjë publikimin dhe afati kohor i realizimit; (pika 2.4. e Udhëzuesit: - Projekti 
kërkimor i paraqitur duhet të ketë një temë të qartë dhe të përmbajë të dhëna të 
arsyeshme që kanë lidhje me qasjen politike dhe historike të veprimtarisë së ish- 
Sigurimit të Shtetit, si mekanizëm në shërbim të ruajtjes së pushtetit nga Partia e Punës 
së Shqipërisë; 

3. Në zbatim të nenit 36, pika 4, të ligjit 45/2015, për vënien në dispozicion të 
dokumenteve, studiuesi në bashkëpunim me Autoritetin, duhet të zbatoj parashikimet 
ligjore për vënie në dijeni të familjareve për aq sa është e mundur. 

4. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
Kryetare: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 

Vendim nr.13, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1. T’i vihen në dispozicion të shtetases N.Ç., për konsultim në zyrat e Autoritetit, 

dokumentacioni dublikatë:  
n) Dokumente nga Fondi 4, Dosja nr. 205, viti 1965, ku përmendet E. M., “Materiale 

mbi veprimtarinë armiqësore të zbulimeve të huaja Amerikan, Anglez, Italian, 
Grek, Jugosllav, etj,.”,  me 146 faqe;  

o) Dokumente nga Dosja nr. 1, viti 1945, Dega 1, “Historiku i ish Legatës dhe 
Konsullatës në Shqipëri deri në vitin 1943 dhe skica e vend-vendosjes në Tiranë”, 
me 17 faqe;  

p) Dosje nr. 1/1, viti 1945 Dega 1, Dosja nr. 1.1 viti 1944 “Lista e informatave në 
shërbim të Jugosllavisë para luftës”; 

q) Dosje nr. 2, viti 1945 Dega 1, “Dokumente me shënime historike mbi organizimin 
e spiunazhit Italian “S.I.M” dhe organeve të tjera të spiunazhit Italian me  kuadrot 
e tyre në Shqipëri”, me 26 faqe;  

r) Dokumente nga Dosje nr. 36, viti 1946, Dega 1, “Lista emërorë e personave të huaj 
me banim në Tiranë”, ku përmendet E. M. 1 faqe;  

s) Dokumente nga Dosje nr. 49, viti 1947, Dega 1, “Raporte 3 mujore dhe mujore mbi 
të huajt që ndodhën në Shqipëri, Italian, e specialist gjerman.., si dhe qëndrimi i 
tyre armiqësor kudër pushtetit popullor”, 79 faqe; 

t) Dosje nr. 18/1, viti 1945, Dega 1, “Informata mbi kriminelet e luftës”, 1 faqe, ku 
përmendet Elsa Martineli;  

u) Dosje nr. 332, viti 1963, Dega 1, “Udhëzim dërguar organeve të Sigurimit të Shtetit 
mbi zbulimin italian”,  

v) Dosje nr. 333, viti 1963, Dega 1, “Raport mbi veprimtarinë e zbulimit italian”, me 
12 faqe; 



w) Dosje nr. 365, viti 1964, Dega 1, Raport mbi veprimtarinë armiqësore të zbulimit 
italian”,  

x) Dosje nr. 408, viti 1965, Dega 1, “Të dhëna të ndryshme që bëjnë fjale mbi zbulimin 
Italia nëpërmjet agjenteve të tij në Shqipëri, faqe 5;  

y) Fondi Të Huajt, Dosje nr. 940 në ngarkim të E. M., 304 faqe;  
z) Dokumente nga Fondi 1,  Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 1389, ku përmendet E. M.;  

2. T’i vihet në dispozicion me CD: 
b) Dokumente nga Fondi 1,  Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 1389, ku përmendet E. M.;  

3. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të 
sipërcituar në piken 2 të këtij vendimi, do të zbatohen në çdo rast dispozitat ligjore të 
ligjit nr.45/2015,i ndryshuar, neni 36 dhe 37, dhe pika 3.5.2 dhe 4.2 e udhëzuesit “Për 
studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”; 

4. Studiuesi duhet të zbatojë parashikimet e ligjit nr.45/2015 i ndryshuar dhe udhëzuesit 
për studiues/media, “Bashkëlidhur kërkesës të vendoset projekti, vendi, institucioni që 
do të bëjë publikimin dhe afati kohor i realizimit; (pika 2.4. e Udhëzuesit: - Projekti 
kërkimor i paraqitur duhet të ketë një temë të qartë dhe të përmbajë të dhëna të 
arsyeshme që kanë lidhje me qasjen politike dhe historike të veprimtarisë së ish 
Sigurimit të Shtetit, si mekanizëm në shërbim të ruajtjes së pushtetit nga Partia e Punës 
së Shqipërisë); 

5. Në zbatim të nenit 36, pika 4, të ligjit 45/2015, për vënien në dispozicion të 
dokumenteve, studiuesi në bashkëpunim me Autoritetin, duhet të zbatojë parashikimet 
ligjore për vënie në dijeni të familjareve për aq sa është e mundur. 

6. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

Vendim nr.14, datë 16.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1. Të vihen në dispozicion të A. G., dokumentacioni dublikatë, në formë CD. 

Për E. Gj.: 
a) Dosje hetimore-gjyqësore nr. 10667/1-A, me 147 faqe; 
b) Dosje formulare nr. 6095-A, me 186 faqe; 
c) Fashikull personal nr. 6095-A/1, me 15 faqe; 

2. Studiuesi duhet të zbatojnë parashikimet e ligjit nr.45/2015 (I ndryshuar) dhe 
udhëzuesit për studiues/media, “Bashkëlidhur kërkesës të vendoset projekti, vendi, 
institucioni që do të bëjë publikimin dhe afati kohor i realizimit; (pika 2.4. e Udhëzuesit: 
- Projekti kërkimor i paraqitur duhet të ketë një temë të qartë dhe të përmbajë të dhëna 
të arsyeshme që kanë lidhje me qasjen politike dhe historike të veprimtarisë së ish 



Sigurimit të Shtetit, si mekanizëm në shërbim të ruajtjes së pushtetit nga Partia e Punës 
së Shqipërisë); 

3. Në zbatim të nenit 36, pika 4, të ligjit 45/2015, për vënien në dispozicion të 
dokumenteve, studiuesi në bashkëpunim me Autoritetin, duhet të zbatoj parashikimet 
ligjore për vënie në dijeni të familjareve për aq sa është e mundur. 

4. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr.34, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1. Të vihen në dispozicion të R. B., dokumentacioni dublikatë, në formë CD. 
a) 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; 
b) Dokumente nga Dosje nr.566 ‘Të dhëna mbi futjen e studenteve në ambasada dhe 

demonstrata” prej 5 faqesh; 
c) Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, dosje nr. 633, “Për të dhëna e komente 

mbas ngjarjes së datës 13.12.1990”, viti 1990, dega 8, me 9 faqe; 
d) Fondi 4, Dosje nr. 654 Viti 1990 Informacione për disa të dhëna me karakter armiqësor 

dhe për organizim demonstratash”; 
2. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr.35, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I:. 
           1..Të vihen në dispozicion të shtetasit S. G., dokumentacioni dublikatë, për konsultim 
pranë zyrave të Autoriteti:  

a) Platforma të ish-Sigurimit të Shtetit të viteve ’48, ’58, ’77, ’85; 
b) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1986, me 47 

faqe; 



c) Rregullore e Evidencës Agjenturore operative të organeve të zbulimit 1987, me 57 
faqe; 

          2 .Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
   
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

 
Vendim nr.36, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 
personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1.Të vihen në dispozicion të shtetasen B.L., dokumentacioni dublikatë, në formë CD:  

Për shtetasin M. T. A.:  
- Fondi nr. 1 Hetimor-Gjyqësor, dosje nr, 11234 me 543 faqe;. 
- Fondi Operativ, Dosje formulare nr. 2377 me 112 faqe;  
-  Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier, regjistër agjenture nr. 652 (fotokopje) 

Për shtetasin E. Sh. Sh.: 
-  Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirditë, regjistër agjenture nr. 22301, 

(fotokopje); 
-  Drejtoria e Burgjeve, regjistër nr. 6, fl 15, (fotokopje); 

2. Për grupin ne Aranitasit nuk ka identifikuar të dhëna arkivore 
3.Studiuesi duhet të zbatojë parashikimet e ligjit nr.45/2015, i ndryshuar  dhe udhëzuesit   për 
studiues/media, “Bashkëlidhur kërkesës të vendoset projekti, vendi, institucioni që do të bëjë 
publikimin dhe afati kohor i realizimit; (pika 2.4. e Udhëzuesit: - Projekti kërkimor i paraqitur 
duhet të ketë një temë të qartë dhe të përmbajë të dhëna të arsyeshme që kanë lidhje me qasjen 
politike dhe historike të veprimtarisë së ish Sigurimit të Shtetit, si mekanizëm në shërbim të 
ruajtjes së pushtetit nga Partia e Punës së Shqipërisë); 
4.Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 
  Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 
Kryetare: Dr. Gentiana Sula  
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendim nr.37, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 36, pika ç, 37, 38, 
ligjin nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës 
Shtetërore dhe Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave 



personale” i ndryshuar, si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, 
datë 24.09.2020”, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
1 Të vihen në dispozicion të shtetasen A. H., dokumentacioni dublikatë, në formë CD:  

a) Dokumente nga dosja ORV nr. 123, rep. 303 Spaç, deklasifikuar me vendim nr. 7, datë 
05.04.2018; 

a) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Mirëdita, dosje O.R.V. Reparti i riedukimit Spaç, 
2 (dy) volume me 244 fletë në total; 

b) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Pukë, dosje me dokumente për masat kur 
arratisen të burgosurit në Spaç me 14 skica; 

c) Dosje gjyqësore nr.2362 “Grupi i Spaçit Gj. P. K., e të tjerë”, me 632 faqe;  
d) Dosja nr. 335 viti 1973 “Disa konkluzione mbi një ngjarje të jashtëzakonshme në 

repartin e riedukimit të armiqve të popullsisë në Spaç, me 14 faqe;  
e) Fondi 4, Dosja nr. 217 viti 1988 “Për disa shqetësime në kombinatin kimiko-

metalurgjik te Laçit, si dhe ne minierën e bakrit Spaç, me 11 faqe;Për shtetasin P.Z., 
si i përfshire në këtë ngjarje: 

a) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, Dosja nr.2364, me 269 faqe;  
b) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, Dosja nr.10600-A, me 274faqe;  

2 Studiuesi duhet të zbatojë parashikimet e ligjit nr.45/2015, i ndryshuar  dhe udhëzuesit për 
studiues/media, “Bashkëlidhur kërkesës të vendoset projekti, vendi, institucioni që do të 
bëjë publikimin dhe afati kohor i realizimit; (pika 2.4. e Udhëzuesit: - Projekti kërkimor i 
paraqitur duhet të ketë një temë të qartë dhe të përmbajë të dhëna të arsyeshme që kanë 
lidhje me qasjen politike dhe historike të veprimtarisë së ish Sigurimit të Shtetit, si 
mekanizëm në shërbim të ruajtjes së pushtetit nga Partia e Punës së Shqipërisë); 

3 Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

Vendim nr. 32, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 
Në mbështetje tw Ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), Neni 36, 
pika 6 “Autoriteti për realizimin e veprimtarisë sipas këtij ligji, ka të drejtë të përzgjedhë dhe 
të kontraktojë ekspertë të jashtëm” dhe VKM nr. 187, datë 8.03.2017, “Për miratimin e 
strukturës dhe të niveleve të pagave të nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe 
nëpunësve të kabineteve në disa institucione të administratës publike” dhe Vendim i Autoritetit 
nr. 424, datë 27.09.2022 “Për procedurën që ndiqet për kontraktimin e ekspertëve/këshilltarëve 
vendas apo ndërkombëtarë”, si dhe Urdhrit të Brendshëm të Kryetares së Autoritetit me nr. 
200, datë 3.11.2022, 
 

V E N D O S I: 
1. Të miratojë termat e referencës për Ekspert/këshilltar për procesin e reflektimit dhe 

përditësimit (ndryshimeve shtesave) të akteve themelore nënligjore të Autoritetit për 
Informim, në kuadër të ndryshimeve të reja ligjore të Ligjit 45/2015, me ligjin Nr. 72, 
datë 20.10.2022., bashkëlidhur këtij vendimi); 

2. Të shpallë në faqen zyrtare të institucionit, njoftimin për pozicionin e 
ekspertit/këshilltarit, vlerësimi dhe përzgjedhja e të cilit do të bëhet nga Komisioni 
vlerësues, i caktuar me Urdhër të brendshëm të Kryetarit të Autoritetit;  

3. Të kontraktojë kandidatin fitues, pagesa e të cilit do të bëhet sipas parashikimeve të 
VKM nr. 178, datë 08.03.2017, në masën e përcaktuar. Pagesa e Eskpertit/Këshilltarit 
do të mbulohet plotësisht nga buxheti i Autoritetit;  

4. Ngarkohet Sektori i Burimeve Njerëzore dhe Arkiv Protokollit për kontraktimin dhe 
likujdimin e pagesës së ekspertit.  

       Ky vendim hyn në fuqi menjëherë 

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

 
Vendim nr. 33, datë 23.01.2023 (i shkurtuar) 

Ligji nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, neni 17 i Rregullores “Për Organizimin dhe 
funksionimin e Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e ish-sigurimit të Shtetit”, Vendimi 
Nr.26/2022, datë 17.3.2022, “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit 
Nr.95/2016, “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimin e pagave të Autoritetit për 
Informimin mbi Dokumentet e ish-Sigurimite të Shtetit”, Ligjin Nr. 84/2022, “Për buxhetin e 
vitit 2023”. 

V E N D O S I: 
1. Miratimin e  planit të ri të rekrutimeve dhe prioriteteve për vitin 2023, sipas tabelës së 

mësipërme pjesë e këtij vendimi.  
2. Plani shtesë i rekrutimeve të Autoritetit i dërgohet Ministrisë së 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. 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

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



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH 

Vendim me nr. 1, datë 05.01.2023 (i shkurtuar) 

Bazuar në ligjin nr. 8457, datë 11.02.1999 “Për informacionin e klasifikuar “Sekret shtetëror””, 
i ndryshuar, kreu III, neni 13, pika b), në Vendimin e Këshillit të Ministrave, nr. 662, datë 
15.11.2017 “Për miratimin e rregullores për deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit 
të klasifikuar “sekret shtetëror”, kreu II, neni 4, pika a), c), dhe në Udhëzimin nr. 99, datë 
13.04.2018 “Për zbatimin e vendimit nr. 662. datë 15.11.2017 për deklasifikimin dhe 
zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar “sekret shtetëror”, Komisioni i Deklasifikimit dhe 
Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror”, në AIDSSH, i ngritur me 
Urdhër nr. 13, datë 03. 05. 2018 të Kryetarit të Autoritetit “Për krijimin e Komisionit të 
Deklasifikimit dhe Zhvlerësimit të Informacionit të Klasifikuar “sekret shtetëror””, i ndryshuar 
në AIDSSH”, ka bërë deklasifikimin e informacionit të klasifikuar “Sekret shtetëror”, me 
vendimin nr. 10, datë 06.05.2022 si më poshtë:   
 
Fondi arkivor i ish-Sigurimit të Shtetit që administrohet nga AIDSSH 
 

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
1. Shkresë e Drejtorisë së Arkivit me lëndën kthim-përgjigje “Në vijim të përgjigjes së 

shkresës nr. 1344/5 datë 27.10.2022”, nr. 24 prot., e datës 01.11.2022, niveli i klasifikimit 
“Tepër Sekret”, me 2 (dy) fletë.  

2. Relacion i Drejtorisë së Informacionit, me lëndën “Për shqyrtimin dhe verifikimin e 
materialeve arkivore në arkivin e Autoritetit, në lidhje me trajtimin e kërkesës nr. 1344 
prot., datë 03.08.2022, mbi objekt korrigjimin e të dhënave”, nr. 26 prot., e datës 
20.12.2022, niveli i klasifikimit “Tepër Sekret”, me 18 (tetëmbëdhjetë) fletë.  

 

KRYETARI I KDZH 

Dr. Gentiana Sula 

 

 

 


