
VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE TË INSTITUCIONEVE KUSHTETUESE DHE 
ATYRE PUBLIKE 

 
Vendim nr. 446, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 
ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjit nr. 105/2016 “Për organet e qeverisjes së 
sistemit të drejtësisë”,, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  

 
V E N D O S I 

 
1. Të informojë institucionin e Prokurorisë së Përgjithshme, për informacionin që kërkohet 

me shkresën nr. 1214/3 prot. datë 20.09.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së 
figurës, përpara emërimit të kandidatëve për Anëtar të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga 
radhët e prokurorëve se  
 

a) Për Znj. L.R.(L.), dhe z. E.K., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 
105/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë” si dhe përcaktimeve të nenit 
29 të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të 
Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 

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

iii. Nuk kanë qenë anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit, deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve 
të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 
 

2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet institucionit të Prokurorisë së Përgjithshme.  
 

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Gjergj Marku, Skënder Vrioni    
 

Vendim nr. 481, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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



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

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Z. A.M. për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 5249/1 prot. datë 
07.10.2022 “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, në cilësinë e Kryetarit të 
Bashkisë Skrapar se nga verifikimet e kryera deri tani, 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 rezulton se: 
 

a) Nuk ka qenë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës të Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, Kryetar i Gjykatës së Lartë, 
Prokuror i Përgjithshëm, Kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të 
Ministrave, kryetar i degëve të punëve të brendshme, anëtar i Komisionit Qendror të Dëbim 
Internimeve, hetues, prokuror, gjyqtar në procese posaçme politike, apo punonjës i nivelit 
të lartë i ish-Sigurimit të Shtetit;  
 

b) Nuk ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji, 
apo denoncues ose dëshmitar i akuzës në proceset të posaçme, pas mbushjes së moshës 18 
vjeç;  

 
c) Nuk ka qenë person me të dhëna nga ish-Sigurimi i Shtetit për spiunazh dhe terrorizëm.  

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit.  

 
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

  

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

Vendim nr. 482, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 
Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoriteti për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit, 
 

V E N D O S I 

 



1. Të informojë institucionin e Kuvendit të Shqipërisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 2098/3 prot., datë 23.09.2022, në kuadër të verifikimit të figurës, integritetit 
dhe vlerësimit të cilësive etike, morale dhe profesionale të kandidatit për Anëtar i bordit të 
Entit Rregullator të Energjisë (ERE) se;  

a) Për z. P.L., nga verifikimet e kryera deri tani, sipas përcaktimeve të nenit 29 të Ligjit 
nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të 
Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar, rezulton se: 

i. Nuk ka qenë Person në ndjekje për spiunazh apo terrorizëm; 
ii. Nuk ka qenë Anëtar, Bashkëpunëtor ose të favorizuar nga ish-Sigurimi i Shtetit. 

iii. Nuk figuron në dokumente të ish-Sigurimit të Shtetit deri në 2 korrik 1991, sipas 
përcaktimeve të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i 
ndryshuar. 
 

2. Kopje e këtij vendimi t’i dërgohet institucionit të Kuvendit të Shqipërisë.  
 
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  

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

Vendim nr. 484, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë Znj. A.Dh. për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 1629 prot datë 
21.09.2022 (tonën) “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, në cilësinë e  
Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë se nga verifikimet e kryera deri tani, 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 rezulton se: 

a) Nuk ka qenë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës të Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, Kryetar i Gjykatës së Lartë, 
Prokuror i Përgjithshëm, Kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të 



Ministrave, kryetar i degëve të punëve të brendshme, anëtar i Komisionit Qendror të Dëbim 
Internimeve, hetues, prokuror, gjyqtar në procese posaçme politike, apo punonjës i nivelit 
të lartë i ish-Sigurimit të Shtetit;  
 

b) Nuk ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji, 
apo denoncues ose dëshmitar i akuzës në proceset të posaçme, pas mbushjes së moshës 18 
vjeç;  

 
c) Nuk ka qenë person me të dhëna nga ish-Sigurimi i Shtetit për spiunazh dhe terrorizëm. 

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit.  

 
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  

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

 

Vendim nr. 485, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Korçë, për informacionin që kërkohet me shkresën 
nr. 7817 prot datë 15.09.2022,”Kërkesë për informacion”, të 2 kandidaturave të propozuara 
për dhënien e titullit vendor të nderit “Qytetar Nderi”, se nga verifikimet e kryera deri tani 
për shtetasit  Znj. Zh.J. dhe z. K.F.: 

  
a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tyre, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr. 45/2015, 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 
 

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

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 



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

Vendim nr. 486, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 

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

 V E N D O S I  
 

1. Të informojë Institucionin Ministria e Drejtësisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 5249/1 prot. datë 07.10.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 
përpara emërimit të 8 kandidatëve për organet drejtuese të Dhomës Kombëtare të Noterisë, 
Dega Vendore e Noterisë Tiranë, se: 

 
a) Për 1.A.Xh.S., 2.V.S.V., 3. I.H.I., 4. Dh. M.V., 5. M. F. Xh., 6. A.A.F., 7. J.A.D., dhe 8. 

A.B. S., nga verifikimet e kryera deri tani, bazuar në ligjin nr. 110/2018 “Për Noterinë”, 
nenit 22 të tij, si dhe përcaktimeve të nenit 29 të Ligjit nr.45/2015 “Për të Drejtën e 
Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të 
Shqipërisë”, i ndryshuar rezulton se: 
 

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

iii. Nuk kanë qenë anëtar të ish-Sigurimit të Shtetit, deri në 2 korrik 1991, sipas përcaktimeve 
të Nenit 29, pika 2 Ligjit Nr.45/2015, “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar. 

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

 
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit.  
 

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

Vendim nr. 487, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i 



ndryshuar, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Ligjin nr. 110/2018 “Për Noterinë”, Autoritetit për 
Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  

 

V E N D O S I 
 

1. Të informojë Institucionin Ministria e Drejtësisë, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 5249/1 prot. datë 07.10.2022, “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, 
përpara emërimit të 4 kandidatëve për organet drejtuese të Dhomës Kombëtare të Noterisë, 
Dega Vendore e Noterisë Tiranë, se: 
 

 
a) 1.A.S., 2. D.P., 3. M.L.B. dhe 4. B.I.M., për shkak të moshës së tyre nën 14 vjeç para 2 

Korrikut 1991, si datë fundore e zbatimit të ligjit 45/2015, nuk janë subjekt verifikimi sipas 
përcaktimeve të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-
Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar. 

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

 
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

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

Vendim nr. 488, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Fushë-Arrëz, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 3804 prot datë 30.09.2022,”Kërkesë për informacion”, në kuadër të kërkesës 
për dhënien e titullit vendor të nderit “Qytetar nderi”, shtetasit z. P.P.O., se nga verifikimet 
e kryera deri tani: 

 



a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr. 45/2015, 
“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   

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

 
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare: Dr. Gentiana Sula  

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

 

Vendim nr. 489, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë Institucionin e Bashkisë Gramsh, për informacionin që kërkohet me shkresën 
nr. 3577 prot datë 09.09.2022, ”Kërkesë për informacion”, në kuadër të në kuadër të 
dhënies së titullit vendor të nderit “Qytetar Nderi” i qytetit Gramsh të shtetasit E.H.G., se 
nga verifikimet e kryera deri tani,  

 
a) nuk figuron të ketë materiale në emër të tij, sipas Nenit 29, pika 2 të Ligjit Nr. 45/2015, 

“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës 
Popullore Socialiste të Shqipërisë” i ndryshuar.   

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

 
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula  

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

 



Vendim nr. 505, datë 27.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë Z. L.G., për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 1495 prot datë 
01.10.2022 (tonën) “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, në cilësinë e  
Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë se nga verifikimet e kryera deri tani, 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 rezulton se: 
 

a) Nuk ka qenë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës të Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, Kryetar i Gjykatës së Lartë, 
Prokuror i Përgjithshëm, Kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të 
Ministrave, kryetar i degëve të punëve të brendshme, anëtar i Komisionit Qendror të Dëbim 
Internimeve, hetues, prokuror, gjyqtar në procese posaçme politike, apo punonjës i nivelit 
të lartë i ish-Sigurimit të Shtetit;  
 

b) Nuk ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji, 
apo denoncues ose dëshmitar i akuzës në proceset të posaçme, pas mbushjes së moshës 18 
vjeç;  

 
c) Nuk ka qenë person me të dhëna nga ish-Sigurimi i Shtetit për spiunazh dhe terrorizëm. 

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit.  

 

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Gjergj Marku, Skënder Vrioni   
 

Vendim nr. 506, datë 27.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 10, nenin 26 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për 
Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit nr. 



8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit,  
 
     V E N D O S I 
 

1. Të informojë Z. E.S., për informacionin që kërkohet me shkresën nr. 1755 prot datë 
06.10.2022 (tonën) “Kërkesë” për verifikimin e pastërtisë së figurës, në cilësinë e  
Deputetit të Kuvendit të Shqipërisë se nga verifikimet e kryera deri tani, 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 rezulton se: 
 

a) Nuk ka qenë anëtar ose kandidat i Byrosë Politike, anëtar i Komitetit Qendror të Partisë së 
Punës të Shqipërisë, anëtar i Presidiumit të Kuvendit Popullor, Kryetar i Gjykatës së Lartë, 
Prokuror i Përgjithshëm, Kryetar i Hetuesisë së Përgjithshme, anëtar i Këshillit të 
Ministrave, kryetar i degëve të punëve të brendshme, anëtar i Komisionit Qendror të Dëbim 
Internimeve, hetues, prokuror, gjyqtar në procese të posaçme politike, apo punonjës i 
nivelit të lartë i ish-Sigurimit të Shtetit;  
 

b) Nuk ka qenë bashkëpunëtor aktiv i ish-Sigurimit të Shtetit, sipas përcaktimeve të këtij ligji, 
apo denoncues ose dëshmitar i akuzës në proceset të posaçme, pas mbushjes së moshës 18 
vjeç;  

 
c) Nuk ka qenë person me të dhëna nga ish-Sigurimi i Shtetit për spiunazh dhe terrorizëm. 

 
2. Kopje e këtij vendimi t´i dërgohet kërkuesit. 

   
Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula    
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Gjergj Marku, Skënder Vrioni   
 

Vendim nr. 507, datë 27.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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



V E N D O S I 
 

1. Të informojë Departamentin e Administratës Publike, për informacionin që kërkohet me 
shkresën nr. 5689/5 prot datë 17.10.2022, në kuadër të vlerësimit të cilësive etike, morale 
dhe profesionale të kandidatit për Drejtor i Përgjithshëm i Drejtorisë së Përgjithshme 
Rregullatore për Çështjet e Brendshme se: 
 

a) Znj. M.Ç., 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. 

Ky vendim hyn në fuqi pas njoftimit. 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula    
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, 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 
 

Vendimi nr. 469, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e 27, pika1 gërma ç, 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. A., për sa kërkohet në kërkesën e veçantë nr.811 dt. 20.05.2022, 
ku mbi bazën e riverifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Regjistri i agjenturës nr. Model K.I, me nr. rendor 5180 në emër të A. S. I., data e 

regjistrimit : 10.04.79, e cila në rubrikën “Vrejtje” ka shënimin: 19.12.80 Përjashtohet, 
asgjësohet .... ....  (e padeshifrueshme). 1(një) faqe, dokument që ekziston në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin S. A. 
 

2. T´i jepet shtetasit E. A., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë fotokopje. 
   

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

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 
Vendimi nr. 470, datë 13.10.2022 (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 M. J. F., për sa kërkohet në shkresën nr. 1010 prot, datë 13.06.2022, 
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 të krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.   
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 471, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 

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

   

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin V. Z., për sa kërkohet në shkresën nr.1622 prot., datë 20.10.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin S. Z., ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 

2. Të informojë shtetasin V. Z., se për S. Z. ekzistojnë informacione në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, sipas fushave të plotësuara në Fletën e Regjistrit të Agjenturës nr.1, Model K.II, 
konkretisht rreshti me nr. rendor 2607, data e rregjistrimit 29.09.1956. 

 
3. Të informojë shtetasin V. Z. se, për vënien në dispozicion të informacionit 

/dokumentacionit të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, duhet të paraqesë kërkesë ku 
të tregojë interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij 
informacioni. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.       
 



Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 472, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen K. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 1868 prot, datë 24.11.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për F. G. (L.), ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 9970, e përbërë në total nga 146 (njëqind e dyzet e 

gjashtë) faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin F. G. (L.) 
 

b) Dosje Formulare nr. 1446, kategoria 2B, e përbërë në total nga 42 (dyzet e dy) faqe të 
digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin F. G. (L.) 

 
c) Regjistër Përpunimi, Model 1 rrjeshti me nr. rendor 1446, e përbërë në total nga 2 (dy) 

fletë, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. G. (L.) 
 

d) Regjistër Agjenture, Model K.I rrjeshti me nr. rendor 682, e përbërë në total nga 2 (dy) 
fletë, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. G. (L.) 

 
e) Regjistri 1974-1982, fleta nr. 36, me nr. rendor 25, e përbërë në total nga 1 (një) fletë, 

që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. G. (L.) 
 

2. T´i jepet shtetases K. G. 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. 

 



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

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

 

Vendimi nr. 473, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin F. J., për sa kërkohet në shkresën nr.1750 prot., datë 11.11.2021, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin A. J., ka dokumente në arkivat e 
ish-Sigurimit të Shtetit. 
 

2. Të informojë shtetasin F. J., se për A. J. ekzistojnë informacione në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, sipas fushave të plotësuara në Fletën e Regjistrit të Agjenturës Model K.I, 
konkretisht rreshti me nr. rendor 2132, data e rregjistrimit 15.12.1952. 
 

3. Të informojë shtetasin F. J. se, për vënien në dispozicion të informacionit/dokumentacionit 
të përcaktuar në pikën 3 të këtij vendimi, duhet të paraqesë kërkesë ku të tregojë interesin 
dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij informacioni. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.           
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 474, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 

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



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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin S. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr. 1611 prot., datë 19.10.2021, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin S. Ç.  ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr. 13040, e përbërë në total nga 663 (gjashtëqind e 

gjashtë dhjetë e tre), faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin S. Ç. 
 

b) Dosje e Problemit të Centralizuar “Merimanga” Nr. 1146, e përbërë nga 39 (tridhjet e 
nëntë) faqe të skanuara, të anonimizuara dhe të hedhura në format CD       që ekzistojnë 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. Ç. 
 

2. T´i jepet shtetasit S. Ç. dokumentacioni dublikatë  që përmbajn 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. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 475, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin R. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 1243 prot., datë 20.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që A. Sh. 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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 476, datë 13.10.2022 (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 A. D., për sa kërkohet në shkresën nr. 1236 prot., datë 19.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri S. D., 
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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 477, datë 13.10.2022 (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 R. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1377 prot, datë 10.08.2022, 

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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 
Vendimi nr. 478, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen P. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 92 prot, datë 19.01.2022, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Xh. B., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Regjistër përpunimi nr. 68, Model K-1, numër rendor 10537, që ekziston në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin  Xh. B. 
 

b) Regjistër përpunimi II-A, II-B, Sigurim Polici Ushtri, nr.2, numër rendor 7, që ekziston 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin  Xh. B. 
 

2. T´i jepet shtetases P. B. 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. 
 
            Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 479, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 

 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 22 e 23 vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ligjit 



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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin P. S., për sa kërkohet në shkresën nr.39 prot, datë 12.01.2022, ku 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për K. S. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit.  
 

2. Të informojë shtetasin P. S., se për K. S. ekzistojnë informacione në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, sipas fushave të plotësuara në fletën e Regjistrit të Agjenturës, Model K.I, rreshti 
me nr. rendor 1911, data e regjistrimit 09.01.1955, kategoria “Informator”, pseudonimi 
“Kasa” dhe fleta e Regjistrit të Agjenturës, Model K.I, rreshti me nr. rendor 4004, data e 
regjistrimit 09.01.1955, kategoria “Informator”, pseudonimi “Kasa”  

3. Të informojë shtetasin P. S., se për K. S. ekzistojnë dokumente të tjera në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjore ka pengesë 
ligjore në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 45/2015. 
 

4. Të informojë shtetasin P. S. se, për vënien në dispozicion të informacionit/dokumentacionit 
të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, duhet të paraqesë kërkesë ku të tregojë interesin 
dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij informacioni. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

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

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

 

      Vendimi nr. 480, datë 13.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

V E N D O S I: 
 



1. Të informojë shtetasin D. K., për sa kërkohet në shkresën nr.1236 prot, datë 17.08.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për B. K. ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

a) Dosje Formulare nr.1203, Kategoria 2A e përbërë në total nga 465 (katërqind e 
gjashtëdhjetë e pesë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. K. 
 

b) Dosje Agjenturale’’Korbi’’ nr.285, Kategoria 2A e përbërë në total nga 477 (katërqind e 
shtatëdhjetë e shtatë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. K. 

 
c) Dosje Hetimore Gjyqësore nr.9599, e përbërë në total nga 885 (tetëqind e tetëdhjetë e 

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

 
d) Dosje Hetimore Gjyqësore nr.10778, e përbërë në total nga 630 (gjashtëqind e tridhjetë) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin B. K.  

 
e) Rregjistër i Përpunimeve nr.2, numër rendor 2308, fleta nr.58 që ekzistojnë në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin B. K.  
 

f) Rregjistër i Përpunimeve Model 10, numër rendor 99, fleta nr.4 që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin B. K. 
 

2. Të informojë shtetasin D. K., se për B. K. ekzistojnë informacione në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, si me poshtë: 
 
a) Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër rendor 3561, Kategoria Informator, 

Pseudonimi ’’Dardha’’, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin B. K.  
 

b) Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër rendor 17143, fotokopje e fletës, 
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin B. K.  

 
c) Regjistri i Agjenturës, konkretisht rreshti me numër rendor 1927, Kategoria Agjent, 

Pseudonimi ’’Dardha’’, fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin B. K.  
 



3. Të informojë shtetasin D. K., se për B. K. ekzistojnë dokumente të tjera në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit, për njohjen e të cilave nga ana e trashëgimtarëve ligjore ka pengesë 
ligjore në bazë të nenit 23 të ligjit nr. 45/2015. 
 

4. Të informojë shtetasin D. K. se, për vënien në dispozicion të 
informacionit/dokumentacionit të përcaktuar në pikën 2 të këtij vendimi, duhet të paraqesë 
kërkesë ku të tregojë interesin dhe qëllimin e arsyeshëm të argumentuar për marrjen e këtij 
informacioni. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.           
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

      Vendimi nr. 494, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 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”, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të 
Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish - 
Sigurimit të Shtetit,  
  

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin S. B., për sa kërkohet në shkresën me nr. 1738 prot., datë 
11.11.2021, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Regjistri i Agjenturës, Model K.II konkretisht rreshti me numër rendor 4420, 2 (dy) 

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

2. T´i jepet shtetasit S. B. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë fotokopjeje. 
  

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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 495, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin G. N., për sa kërkohet në shkresën nr. 1222 prot., datë 15.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që ai të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
   
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 496, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 22, 27 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 Z. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1832 prot., datë 19.11.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Th. H., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Regjistri i agjenturës model K.1, me numër rendor 2145, e përbërë në total nga 2 (dy) 

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



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

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

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 
Vendimi nr. 497, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin F. T., për sa kërkohet në shkresën nr. 1796  prot, datë 17.11.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 
a) Regjistër Internim- Dëbimeve, DPB Tiranë, fleta 26, rrjeshti me  numër rendor 25, që 

ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. T. 
 

b) Regjistër Internim- Dëbimeve, DPB Tiranë, fleta 80, rrjeshti me  numër rendor 5, që 
ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin F. T. 

 
c) Regjistër Internimeve sipas ndarjes administrative, fleta 406, që ekziston në arkivat e 

Autoritetit, për subjektin F. T. 
 

d) Dosje Kontrolli “Tërbufi” nr. 2650, faqe nr. 180 dhe 247,  që ekziston në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin F. T. 

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

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 



 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 498, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 

 

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

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasen V. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 526 prot, datë 7.04.2022, ku 

mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për Sh. Gj., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
a) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 8866, e përbërë në total nga 35 (tridhjetë e pesë) faqe 

të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin Sh. Gj. 
 

b) Dosje Përpunimi nr. 593, kategoria 2A, e përbërë në total nga 186 (njëqind e tetëdhjetë 
e gjashtë) faqe të digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. Gj. 

 
c) Regjistër Përpunimi nr.2, Model K.I, rreshti me nr. rendor 593, e përbërë në total nga 

2 (dy) fletë, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. Gj. 
 

2. T´i jepet shtetases V. Gj. 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. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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



Vendimi nr. 499, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin A. M., për sa kërkohet në shkresën 1488 prot., datë 22.08.2022, që 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që të ketë qenë 
ndonjëherë i survejuar, apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 

            Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 500, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin Gj. M., për sa kërkohet në shkresën nr.1429 prot, datë 18.08.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që shtetasja D. M. 
ka qenë ndonjëherë e survejuar apo të ketë dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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



Vendimi nr. 501, datë 20.10.2022 (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 Y. B., për sa kërkohet në shkresën nr.1827 prot, datë 19.11.2021, 

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

a) Dosje Përpunimi nr.9655, Kategoria 2B, e përbërë në total nga 168 (njëqind e 
gjashtëdhjetë e tetë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, 
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Y. B. 

  
b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr.12180, 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 Y. B.  

 
c) Regjistër i Përpunimeve Model 1, nr.1, konkretisht rreshti me numër rendor 9655, që 

ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin Y. B. 
d) Regjistër i Burgjeve nr.5, fleta 103, konkretisht rreshti me numër rendor 11, që 

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

 
2. T´i jepet shtetasit Y. B. 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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 502, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21 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”, 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. O., për sa kërkohet në shkresën me nr. 438 prot., datë 23.03.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë: 
  

a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.10616, e përbërë në total nga 15 (pesëmbëdhjetë) faqe 
të skanuara, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin A. O. 
 

b) Dosje Formulare e përbërë në total nga 8 (tetë) faqe të skanuara, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin A. O. 

 
c) Dosje e problemit të centralizuar nr. 1076 ”Kubistët”, 12 (dymbëdhjetë) faqe, prej tyre 

të skanuara, , i përkasin dhe vihen në dispozicion për subjektin A. O. 
d) Dosje e problemit të centralizuar nr. 15946 ”Nëpërka”,16 (gjashtëmbëdhjetë) faqe, prej 

tyre të skanuara, , i përkasin dhe vihen në dispozicion për subjektin A. O. 
 

2. T´i jepet shtetasit A. O. dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë fotokopjeje.  
  

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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 
Vendimi nr. 503, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen P. B., për sa kërkohet në shkresën nr. 1482 prot, datë 27.09.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. B., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  



 
a) Dosje Hetimore- Gjyqësore nr. 12722 A, me 7-të volume përbërë në total nga 1 906 

(njëmijë e nëntëqind e gjashtë) faqe të digjitalizuara, të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. B. 
 

b) Dosje Përpunimi nr. 3201, kategoria 2A, e përbërë në total nga 279 (dyqind e 
shtatëdhjetë e nëntë) faqe të digjitalizuara, të anonimizuara, të hedhura në format CD, 
që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. B. 

 
c) Dosje Agjenturore ose e Problemit të Centralizuar me Pseudonim “Sorra” nr. 1196, e 

përbërë në total nga 53 (pesëdhjetë e tre) faqe të digjitalizuara, të anonimizuara, të 
hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. B. 
 

2. T´i jepet shtetases P. B. 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. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 504, datë 24.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, 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 N. Ç., për sa kërkohet në shkresën nr.1517 prot., datë 06.09.2022, 

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

a) Dosje Përpunimi nr.1631, Kategoria , e përbërë në total nga 79 (shtatëdhjetë e nëntë) 
faqe të skanuara dhe të anonimizuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin S. Ç. 



b) Dosje Hetimore Gjyqësore nr.1552, e përbërë në total nga 302 (treqind e dy) faqe të 
skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
S. Ç. 
 

c) Regjistër i Përpunimeve Model 1, konkretisht rreshti me numër rendor 1631, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin S. Ç. 
 

2. T´i jepet shtetasit N. Ç. 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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 508, datë 27.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

1. Të informojë shtetasin B.(P.) J., për sa kërkohet në shkresën nr. 1678 prot, datë 27.09.2022, 
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 si 
edhe të ketë qenë bashkëpunëtor apo i favorizuar i ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 



Vendimi nr. 509, datë 27.10.2022 (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”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 T. H., për sa kërkohet në shkresën nr. 1361 prot, datë 05.08.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri R. A. 
(H.), të ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij 
në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 510, datë 27.10.2022 (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 R. G., për sa kërkohet në shkresën nr. 1513 prot, datë 06.09.2022 
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 të krijuara krijuara për të në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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



Vendimi nr. 511, datë 27.10.2022 (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 T. P., për sa kërkohet në shkresën nr. 1275 prot., datë 26.07.2022, 
që mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, nuk ekzistojnë të dhëna që i ndjeri Z. P., të 
ketë qenë ndonjëherë i survejuar  apo të ketë dokumente të krijuara në emrin e tij në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

Vendimi nr. 512, datë 24.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20,21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015 “Për të Drejtën e Informimit 
për Dokumentet e Ish-sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” 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 kërkuesin R. P. (përfaqësuar me prokurë nga J. B.), për sa kërkohet në 
shkresën nr. 704 prot., datë 05.05.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani,  
ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 

2. Dosje nr.3640, e përbërë në total nga 124 (njëqind e njëzet e katër) faqe të skanuara, të 
anonimizuara, të hedhura në format CD që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin 
R. P. 

 
3. T´i jepet kërkuesit R. P. (përfaqësuar me prokurë nga J. B.) dokumentacioni dublikatë i 

sipërcituar, në trajtë CD. 
   



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

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 513, datë 24.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20,21,22 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, ligjit nr. 8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale 
të Administratës Shtetërore dhe Enteve Publike”, Autoritetit për Informim mbi Dokumentet e ish 
- Sigurimit të Shtetit,   

 
V E N D O S I: 

 
1. Të informojë shtetasin B. M., për sa kërkohet në shkresën nr. 828 prot., datë 24.05.2022, 

ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani,se për shtetasin M. M., ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Hetimore-Gjygjësore nr.12303, e përbërë në total nga 107 (njëqind e shtatë) faqe 

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

2. Regjistër i përpunimeve Model K.I, nr. 3, rreshti me numër rendor 5366, 2 (dy) faqe, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. M. 
 

3. T´i jepet shtetasit B. M. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në trajtë Cd dhe 
fotokopjeje. 

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

administrative, në përputhje me legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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



Vendimi nr. 514, datë 24.10.2022 (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” i 
ndryshuar, 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 Xh. Gj., për sa kërkohet në shkresën nr. 1395 prot., datë 11.08.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin M. Gj. ka dokumente në 
arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore, nr. 1505, e përbërë në total nga 52 (pesëdhjetë e dy) faqe 

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

b) Vendim nr. 30, datë 18.10.1974 të Komisionit të Internim- Dëbimeve, evidentuar në 
Dosjen nr. 125, Viti 1974, fletë nr. 46-47, e përbërë në total nga 2 (dy) fletë në formatin 
fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. Gj. 

 
c) Vendim nr. 2, datë 05.03.1979 të Komisionit të Internim- Dëbimeve, evidentuar në 

Dosjen nr. 145, Viti 1979, fletë nr. 3,8 dhe 9, e përbërë në total nga 3 (tre) fletë në 
formatin fotokopje, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. Gj. 

 
d) Rregjistri themeltar të Internim – Dëbimeve sipas ndarjes administrative, respektivisht 

fletët nr. 231-232, e përbërë në total nga 2 (dy) fletë në formatin fotokopje, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin M. Gj. 

 
2. T´i jepet shtetases Xh. Gj. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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



Vendimi nr. 515, datë 24.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 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 shtetasen Z. D., për sa kërkohet në shkresën nr.1302 prot, datë 07.09.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për shtetasin P. D. ka dokumente në arkivat 
e ish-Sigurimit të Shtetit si më poshtë: 
  
a) Dosje Formulare nr.9403, Kategoria 2A e përbërë në total nga 289 (dyqind e tetëdhjetë 

e nëntë) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë 
në arkivat e Autoritetit, për subjektin P. D. 
 

b) Dosje e problemit te centralizuar ’’Fani’’ nr.500, e përbërë në total nga 181 (njëqind e 
tetëdhjetë e një) faqe të skanuara dhe të anonimizuara të hedhura në format CD, që 
ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin P. D. 

 
c) Dosje Hetimore Gjyqësore nr.11052, e përbërë në total nga  170 (njëqind e shtatëdhjetë) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin P. D. 

 
d) Regjistër i Përpunimeve Model 1, nr.1,konkretisht me numër rendor 9403 që ekzistojnë 

në arkivat e Autoritetit, për subjektin P. D. 
 

e) Regjistri i Agjenturës, nr.1, Model K II, konkretisht rreshti me numër rendor 164, 
fotokopje e fletës, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për subjektin P. D. 

 
2. T´i jepet shtetases Z. D. dokumentacioni i sipërcituar, në trajtë CD dhe fotokopje. 

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

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

 
Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   
Anëtarë: Dr. Albert Nikolla, Gjergj Marku, Skënder Vrioni   



Vendimi nr. 516, datë 24.10.2022 (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” 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. B. (R.), për sa kërkohet në shkresën me nr. 330 prot., datë 

01.03.2022, ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore - Gjyqësore Nr.11511, e përbërë në total nga 87 (tetëdhjetë e shtatë) 

faqe të skanuara, të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e Autoritetit, për 
subjektin K. B. (R). 
 

b) Dosje Formulare Nr. 3203, e përbërë në total nga 569 (pesëqind e gjashtëdhjetë e nëntë) 
faqe të skanuara, të anonimizuara të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin K. B. (R). 

 
c) Dosje e problemit të centralizuar Nr. 842 “Dhelpra” e përbërë në total nga 266 faqe, 

nga të cilat 67 (gjashtëdhjetë e shtatë) faqe, prej tyre të skanuara, të anonimizuara, të 
hedhura në format CD, i përkasin dhe vihen në dispozicion për subjektin K. B. (R). 

 
d) Dosje Nr. 38 e përbërë në total  nga 5 (pesë) faqe, të skanuara, të anonimizuara të 

hedhura në format CD, i përkasin dhe vihen në dispozicion për subjektin K. B. (R). 
 

e) Dosje Nr. 366 e përbërë në total nga 19 (nëntëmbëdhjetë) faqe, të skanuara të 
anonimizuara, të hedhura në format CD, i përkasin dhe vihen në dispozicion për 
subjektin K. B. (R). 

 
f) Dosje Nr. 909 e përbërë në total nga 6 (gjashtë) faqe, të skanuara, të anonimizuara të 

hedhura në format CD, i përkasin dhe vihen në dispozicion për subjektin K. B. (R). 
 

2. T´i jepet shtetasit K. B. (R), dokumentacioni i sipër cituar, në trajtë CD.  
  

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

 



Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 517, datë 24.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në nenin 5, nenin 19, 20, 21, 22 e vijues të ligjit nr. 45/2015, të ndryshuar, “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 B. S., për sa kërkohet në shkresën nr. 1946 prot., datë 16.12.2021, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për S. S., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Kuadri Oficer Dosje Nr. 5498, e përbërë nga 73 (shtatëdhjetë e tre) faqe të fotokopjuara 

dhe të anonimizuara të hedhura në format fotokopje, të vëna në dispozicion nga Arkivi 
i Ministrisë së Brendshme, për subjektin S. T. S. 
 

2. T´i jepet shtetasit B. S. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

  

Vendimi nr. 518, datë 24.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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



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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin R. Z., për sa kërkohet në shkresën nr. 1380 prot., datë 10.08.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, për A. Xh., ka dokumente në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 2224, e përbërë në total nga 1927 (njëmijë e nëntëqind 

e njëzet e shtatë) faqe të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat 
e Autoritetit, për subjektin A. Xh. 
 

2. T´i jepet shtetasit R. Z. dokumentacioni dublikatë i 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. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  

 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 521, datë 24.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Sh. M. për sa kërkohet në shkresën nr. 838 prot., datë 26.05.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit si më poshtë: 

 
a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 12766, e përbërë në total nga 347 (treqind e dyzet e 

shtatë) faqe të skanuara dhe të hedhura në format CD, që ekzistojnë në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin Sh. N. M. 



 
b) Regjistër Përpunimi, Model K.I., konkretisht rreshti me nr. rendor 1785, datë regjistrimi 

19.10.1984, e përbërë nga 2 (dy) faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e 
Autoritetit, për subjektin Sh. N. M. 

c) Regjistër Agjenture, Model K.I., konkretisht rreshti me nr. rendor 3033, e përbërë nga 2 
(dy) faqe në format fotokopje, që ekziston në arkivat e Autoritetit, për subjektin Sh. N. 
M.  

 
2. T´i jepet shtetasit Sh. M. dokumentacioni dublikatë i sipër cituar, 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 në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 
Vendimi nr. 523, datë 24.10.2022 (i shkurtuar) 

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

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin M. Sh., për sa kërkohet në shkresën nr. 839 prot., datë 26.05.2022, 
ku mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, ka dokumente në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit si më poshtë:  
 
a) Dosje Hetimore- Gjyqësore Nr. 12794, e përbërë në total nga 202 (dyqind e dy) faqe të 

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

2. T´i jepet shtetasit M. Sh. dokumentacioni dublikatë i 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. 



 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

Vendimi nr. 522, datë 24.10.2022 (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: 
 

Të informojë shtetasin F.C, për sa kërkohet në shkresën nr. 1514 prot, datë 06.09.2022, 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 të krijuara në emrin e tij në arkivat e ish-
Sigurimit të Shtetit. 
   
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.  
 

Kryetare në detyrë: Dr. Gentiana Sula   

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME MBI BAZËN E KËRKESAVE PËR QËLLIME STUDIMORE/MEDIATIKE 
 

Vendim nr. 448, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), 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. Drejtoria e Arkivit në zbatim të legjislacionit në fuqi, të kryejë procesin e printimit të 
informacionit të administruar për objektin e kërkimit, sipas praktikës studimore të 
sipërcituar. 

  
2. Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar, në zbatim të ligjit nr.45/2015 (i 

ndryshuar), dhe udhëzuesit për studiues/media, merr dokumentet me firmë sipas rregullave 
pranë Drejtorisë së Arkivit, dhe kryen procesin e anonimizimit për të dhënat personale të 
palëve të treta. 

 
3. Në çdo rast pas zbatimit të pikës 1 dhe 2 të këtij vendimi, t’i vihen në dispozicion për 

konsultim dokumentet në zyrat e Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit 
Qytetar, shtetasit E. M. 

 
4. Gjatë procesit të konsultimit të dokumentacionit mund të merren shënime me shkrim dore. 

Nuk lejohen mjete të tjera për të marrë informacionin (foto, skanim, etj,). 
 

5.Pas përfundimit të procesit të konsultimit nga studiuesi, dokumentacioni verifikohet për 
rregulluesi dhe dorëzohet pranë Drejtorisë së Arkivit sipas rregullave në fuqi. 

 

6.Ky vendim është i ankueshëm sipas legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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



Vendim nr.449, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), 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. Drejtoria e Arkivit në zbatim të legjislacionit në fuqi, të kryejë procesin e printimit të 
informacionit të administruar për objektin e kërkimit, sipas praktikës studimore të 
sipërcituar.  
 

2. Drejtoria e Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit Qytetar në zbatim të ligjit nr.45/2015 (i 
ndryshuar), dhe udhëzuesit për studiues/media, merr dokumentet me firmë sipas rregullave 
pranë Drejtorisë së Arkivit, dhe kryen procesin e anonimizimit për të dhënat personale të 
palëve të treta. 

 
3. Në çdo rast pas zbatimit të pikës 1 dhe 2 të këtij vendimi, t’i vihen në dispozicion për 

konsultim dokumentet në zyrat e Drejtorisë së Mbështetjes Shkencore dhe Edukimit 
Qytetar, shtetases B. L. 

 
4. Gjatë procesit të konsultimit të dokumentacionit mund të merren shënime me shkrim dore. 

Nuk lejohen mjete të tjera për të marrë informacionin (foto, skanim, etj,). 
 

5. Pas përfundimit të procesit të konsultimit nga studiuesi, dokumentacioni verifikohet për 
rregulluesi dhe dorëzohet pranë Drejtorisë së Arkivit sipas rregullave në fuqi. 

 

6. Ky vendim është i ankueshëm sipas legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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



Vendim nr.450, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, dhe 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin M. M. për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.736, datë 10.05.2022, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur 
me objektin e kërkesës janë identifikuara dokumentet e sipërcituara. 
 

2. T’i vihen në dispozicion të shtetasit M. M. dokumentet dublikatë në CD, si më poshtë:  
 
        Për shtetasin S. D.;  

a) Fondi 1, Hetimor - Gjyqësor, Dosja nr. 331, me 497 faqe; 
b) Fondi 1, Hetimor - Gjyqësor, Dosja nr. 2284, me 106 faqe; 
c) Fondi nr. 49, Hetuesia, Viti 1954, Dosja nr. 16, me fletën nr. 8, 12, 16;  
d) Fondi nr. 49. Hetuesia, Viti 1957, Dosja nr. 28, me fletën. 22,26,27;  

         

        Për shtetasin A. B.;  

a) Fondi 1, Hetimor - Gjyqësor, Dosja nr. 1659;  
b) Fondi 1, Hetimor - Gjyqësor, Dosja nr. 10889, me 557 faqe; 
c) Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Dega 1, Viti 1974, Dosja nr. 461, me 5 

faqe; 
d) d)Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Shtabi, Viti 1986, Dosje nr. 42, me 

10 faqe; 
 

3. T’i vihen në dispozicion për konsultim, në zyrat e Autoritetit, dokumentet si më poshtë:  
 
a) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër, Dosje nr. 2557, vol. I, me 396 faqe; 

 
b) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Gjirokastër, Dosje nr. 2557, vol. II, me 264 faqe; 

 

c) Fondi Drejtoria e II e Sigurimit të Shtetit, Dosje nr. 269, me 365 faqe; 
 



d) Fondi Dega IV, Dosje problemit të centralizuar nr. 216 "Gjarpëri", me 357 faqe;  
  

e) Fondi Dega IV, Fashikull kërkimi nr. 59 “A. B.”, me 101 faqe; 
 

f) Fondi nr. 49, Hetuesia, Viti 1954, dokumente nga dosja nr. 16, përkatësisht fletët nr. 8, 
12 dhe 16; 

 

g) Fondi nr. 49. Hetuesia, Viti 1957, dokumente nga dosja nr. 28, përkatësisht fletë t nr.  
22, 26 dhe 27; 

 

h) Dokumente nga regjistër themeltar i Internim-Dëbimeve sipas ndarjes administrative, 
përkatësisht fletë t. 171.1 dhe 172; 

 

i) Fotokopje të Vendimit nr. 1, datë 19.5.1954, (3 fletë) të Komisionit të Internim -
Dëbimeve. 

  

j) Fotokopje të Vendimit nr. 8, datë 10.5.1957, (3 fletë) të Komisionit Internim 
Dëbimeve;  
 

4. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 
 

5. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të sipërcituar, 
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”; 

 
6. 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); 

 
7. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 

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



Vendim nr.451, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  

 

V E N D O S I: 
 

1. Të vihen në dispozicion të shtetases S. B., dokumentet dublikatë në CD, si më poshtë:  
 

a) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosje nr.1397, në emër të K. H., me 21 faqe; 
 

b) Fondi nr. 1, Hetimor - Gjyqësor, Dosja nr. 2331 në emër të K. H., 223 faqe;  
 

c) Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Dega 8, Viti 1990, Dosja nr. 690, 6 
fletë; 

 

d) Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1985, Dosja nr. 417, fletët nr. 
2, 3, 17;  

 

e) Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1989, Dosja nr. 394, fletët nr. 
2, 3,9; 

 

f) Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Regjistër Internimi - Dëbimi Model 17, fletët nr. 
2.1, 3; 

 

g) Fotokopje të Vendimit nr. 7, datë 30.7.1985, (3 fletë) të Komisionit të Internim 
dëbimeve; 

 

h) Fotokopje të Vendimit nr. 11, datë 19.11.1989, (3 fletë) të Komisionit të Internim 
Dëbimeve; 

 

i) Fletë regjistri, Regjistër Internimi - Dëbimi Model 17, fletët nr. 2.1, 3; 
 



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

 

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

Vendim nr.452, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, 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. D., dokumentet dublikatë në CD, si më poshtë:  
a) Fondi 6, Dosja nr. 854, viti 1964, Dosje kërkimi mbi përpunimin agjenturialë 

operative të arratisurit A. M., kapur e ekzekutuar në 1964, me 198 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, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 
 

Vendim nr.453, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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



ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  

 

V E N D O S I: 
 

1. Të vihen në dispozicion të shtetasit E. Q., dokumentet dublikatë në CD, si më poshtë:  
 
a) Fondi 1, Dosje Hetimore-Gjyqësore, dosja nr.734 në ngarkim të Q. Xh., me 59 faqe; 

  
b) Fondi Operativ Dosje formulare nr. 1997, për Q. Xh., me 39 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, Gjergj Marku, Skënder Vrioni 

 
Vendim nr. 454, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin V. H. për sa kërkohet në shkresën nr. prot 1176, datë 26.10.2020, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur 
me objektin e kërkesës janë gjetur dokumentet si më poshtë: 
  
a) Historiku i Sigurimit të Shtetit, Dega e Punëve të Brendshme, Berat, me 197 faqe; 

 
2. T´i jepet shtetasit V. H. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në formë CD. 

 



3. Ky vendim është i ankueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 

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

Vendim nr.455, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin T. D., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 1432, datë 
23.09.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, lidhur me objektin e kërkesës janë identifikuar dokumentet si më poshtë:  
 
a)  Fondi 1, Dosje Hetimore –Gjyqësore nr.2229, në ngarkim të E. K., me 510 faqe; 

 
2. T´i jepet shtetasit T. D. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në formë CD. 

 
3. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

Vendim nr.456, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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



ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  

 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Ç. H., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 245, datë 16.02.2022, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur 
me objektin e kërkesës janë identifikuar dokumentet si më poshtë: 
 

a) Dokumente nga Dosje nr.7, viti 1950, dega 4, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e 
kampeve e burgjeve dhe ngjarjet kriminale 1949-1950”, me 15 faqe; 
                                                               

b) Dokumente nga Dosje nr.17, viti nr.1951, dega 4, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e 
kampeve e burgjeve dhe ngjarjet kriminale”, me 11 faqe; 

                                                                         

c) Dokumente nga Dosje nr.28, viti 1952, dega 4, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e    
kampeve e burgjeve dhe ngjarjet kriminale”, me 9 faqe; 
 

2. T´i jepet shtetasit Ç. H. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në formë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

 
Vendim nr.457, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 

 
Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit: 
  

 
 



V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin F. Z. për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 1762, datë 
17.11.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, lidhur me objektin e kërkesës janë gjetur dokumentet e sipërcituara. 
 

2. T’i vihen në dispozicion për konsultim, në zyrat e Autoritetit, shtetasit F. Z. 
dokumentacioni i sipërcituar. 

3. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 
 

4. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të 
sipërcituar, 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”; 

 
5. 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); 

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

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr.458, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
 pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

 



V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen B. L., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot. 1974 datë 
21.12.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, lidhur me objektin e kërkesës janë gjetur dokumentet e sipërcituara.  
 

2. T’i vihen në dispozicion për konsultim, në zyrat e Autoritetit, shtetases B. L. 
dokumentacioni i sipërcituar. 

 
3. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 

 
4. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të 

sipërcituar, 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”; 

 
5. Studiuesja 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); 

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

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr.459, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin 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. prot. 687, datë 04.05.2022, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, 
lidhur me objektin e kërkesës janë identifikuara dokumentet e sipërcituara. 
  

2. T´i jepet shtetasit A. H. dokumentacioni dublikatë, në formë CD, si më poshtë: 
 

a) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e I: "Organizimi dhe veprimtaria e shërbimit 
informativ gjatë luftës nacionalçlirimtare", me 236 faqe; 

 
b) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e II: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit 

kundër armiqve të brendshëm e të jashtëm në vitet e rimëkëmbjes së vendit dhe të 
konsolidimit të pushtetit popullor, Nëntor 1944-1948", me 247 faqe; 

 
c) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e III: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit për 

shpartallimin e veprimtarisë subversive të reaksionit të brendshëm dhe të jashtëm, 1948-
1955", me 211 faqe; 

 
d) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e IV: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit 

kundër veprimtarisë armiqësore të zbulimeve imperialiste-revizioniste dhe armiqve të 
brendshëm dhe të jashtëm, 1956-1960", me 270 faqe; 

 
e) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e V: "Lufta e organeve të Sigurimit të Shtetit 

kundër zbulimeve imperialiste e revizioniste dhe armiqve të brendshëm, 1961-1965", 
me 270 faqe; 

 
f) Historia e Sigurimit të Shtetit - Pjesa e VI: "Revolucionarizimi i mëtejshëm i 

veprimtarisë së organeve të Sigurimit të Shtetit në luftë kundër armiqve të klasës të 
brendshëm e të jashtëm dhe zbulimeve kapitaliste-revizioniste, 1966-1970", me 205 
faqe; 

 
g) Dosje nr. 29, “Platforma politike dhe organizative e organeve të Sigurimit të Shtetit, viti 

1948, me 24 faqe; 
 

h) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1977, me 10 faqe;  
 

i) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1985, me 12 faqe;  
   

j) Platforma e punës operative e organeve të punëve të brendshme, viti 1958, me 41 faqe; 



k) Rregullore e evidencës operative të organeve të punëve të brendshme, viti 1987, me 57 
faqe; 

   
l) Rregullore e evidencës operative të organeve të zbulimit të ministrisë së punëve të 

brendshme, viti 1986, me 47 faqe; 
 

3. T’i vihen në dispozicion për konsultim në zyrat e Autoritetit, shtetasit A. H., 
dokumentet si më poshtë:  
 
a) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1952, Dega 2, 

Dosja nr. 18, me 16 faqe; 
  

b) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1948, Shtabi, 
Dosja nr. 25, 6 faqe;  
 

c) Fondi 4, Dosje nr.285, viti 1983 “Informacione nga degët mbi disa të dhëna në 
drejtim të ish-Klerit”, me 125 faqe; 
 

d) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1968, Shtabi, 
Dosja nr. 229, 26 faqe;  
 

e) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1967, Dega 1, 
Dosja nr. 415, me 77 faqe; 
 

f) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1971, Dega 1, 
Dosja nr. 435, me 7 faqe; 
 

g) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1972, Dega 1, 
Dosja nr. 438, me 12 faqe;  
 

h) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1948, Dega II, 
Dosja nr. 1, me 198 faqe; 
 

i) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1949, Dega II, 
Dosja nr. 3, me 4 faqe; 
 

j) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1952, Dega 2, 
Dosja nr. 14, me 19 faqe;  
 



k) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1952, Dega II, 
Dosja nr. 22, me 126 faqe;  
 

l) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1957, Dega II, 
Dosja nr. 46, me 75 faqe; 
 

m) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1957, Dega II, 
Dosja nr. 48, me 14 faqe;  
 

n) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1957, Dega II, 
Dosja nr. 49, me 3 faqe; 
 

o) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1958, Dega II, 
Dosja nr.590, me 35 faqe;  
 

p) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1958, Dega, II, 
Dosja nr. 60, me 107 faqe; 
 

q) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1958, Dega II, 
Dosja nr. 63, me 54 faqe; 
 

r) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1964, Dega II, 
Dosja nr. 101, me 30 faqe; 
 

s) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1968, Dega II, 
(Legatat), Dosje nr. 61/2, me 10 faqe.  
 

t) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Dega 8, Viti 1976, 
Dosja nr. 137, me 18 faqe; 
 

u) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Dega 8, Viti 1980, 
Dosja nr. 164, me 15 faqe; 
 

v) Dokumente nga Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Dega 8, Viti 1983, 
Dosja nr. 284, me 220 faqe; 
 

w) Dokumente nga Fondi nr. 49 Hetuesia, Viti 1967, Dega V, Dosje nr. 96, me 19 
faqe;  
 



x) Dokumente nga Fondi nr. 49 Hetuesia, Viti 1969, Dega V, Dosje nr. 125, me 17 
faqe;  
 

y) Dokumente nga Fondi 6, Drejtoria e Tretë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1959, Dosja 
nr. 590, me 30 faqe;  
 

z) Dokumente nga Fondi Dega e Punëve të Brendshme Korçë, Dosje drejtimi nr. 674, me 
120 faqe; 

 
aa) Dokumente nga Fondi Dega IV, Dosje fashikull nr. 283, vell. I, me 274 faqe;  

 
bb) Dokumente nga Fondi Dega IV, Dosje fashikull nr. 283, vell. II, me 110 faqe; 

 
cc) Dokumente nga Fondi Drejtoria e Punëve të Brendshme Tiranë, Fashikull Drejtimi nr. 

300, 3 vëllime, me 230 faqe; 
 

dd) Dokumente nga Fondi Dega e Punëve të Brendshme Fier, Fashikull për zbulimin e 
veprimtarisë armiqësore të ish klerit, 2 vëllime, me 72 faqe; 
 

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

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

Vendim nr.460, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë A. S., me nr. prot.1287, datë 27.07.2022, që mbi bazën e verifikimeve të 
kryera deri tani, në lidhje me L. Y. (S), mbiemri i vajzërisë Sh, ish-pedagoge në 



Institutin e lartë të Arteve dhe Liceun Artistik, nuk ekzistojnë të dhëna, apo të ketë 
dokumente për të në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit. 
 

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

 

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

Vendim nr.461, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen A. L. për sa kërkohet në shkresën nr. prot. 1298, datë 
28.07.2022, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, lidhur me objektin e kërkesës janë identifikuar dokumentet si më poshtë: 
 

a) Fondi nr.1, Hetimor-Gjyqësor, dosje nr.1397, në emër të K. H., me 21 faqe; 
 

b) Fondi nr. 1, Hetimor - Gjyqësor, Dosja nr. 2331 në emër të K. H., 223 faqe;  
 

c) Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Dega 8, Viti 1990, Dosja nr. 690, 
6 fletë; 

 

d) Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1985, Dosja nr. 417, fletët nr. 
2, 3, 17;  
 

e) Fondi nr. 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, Viti 1989, Dosja nr. 394, fletët nr. 
2, 3,9; 

 

f) Dega e Punëve të Brendshme Vlorë, Regjistër Internimi - Dëbimi Model 17, fletët 
nr. 2.1, 3;  



g) Fotokopje të Vendimit nr. 7, datë 30.7.1985, (3 fletë) të Komisionit të Internim 
dëbimeve; 
 

h) Fotokopje të Vendimit nr. 11, datë 19.11.1989, (3 fletë) të Komisionit të Internim 
Dëbimeve; 
 

i) Fletë regjistri, Regjistër Internimi - Dëbimi Model 17, fletët nr. 2.1, 3; 
 

2. T´i jepet shtetases A. L. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në formë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankueshëm sipas legjislacionin në fuqi. 
 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

Vendim nr.462, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetases B. Gj., për sa kërkohet në shkresën me nr. 273, datë 21.02.2022, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur me 
objektin e kërkesës janë indentifikuar dokumentet si më poshtë: 
  
a) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor- Gjyqësor, dosje nr. 3914, me 14 faqe; 

 
b) Dokumente nga dosje nr. 3916 në ngarkim të M. I., me 21 faqe; 

 

c) Fondi të arratisurit, Fashikull nr. 532, në ngarkim të S. M., me 41 faqe; 
 

2. T´i jepet shtetases B. Gj. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në formë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 



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

Vendim nr.463, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen B. L., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.659, datë 
07.05.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, lidhur me objektin e kërkesës janë gjetur dokumentet e sipërcituara.  

 
2. T’i vihen në dispozicion për konsultim në zyrat e Autoritetit, shtetases B. L., 

dokumentacioni i sipërcituar. 
 

3. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 
 

4. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të 
sipërcituar, 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”; 

 

5. 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); 

 



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

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

Vendim nr.464, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin B. G., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.416, datë 
08.03.2022 se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, lidhur me objektin e kërkesës janë identifikuar dokumentet: 
 
a) Fondi Drejtoria II e Sigurimit të Shtetit, Dosje e Demonstratave Mars 1982, Vell.I, 

me 376 faqe; 
 

b) Fondi Drejtoria II e Sigurimit të Shtetit, Dosje e Demonstratave Mars 1982, Vell.II, 
me 284 faqe; 

 

c) Fondi Drejtoria II e Sigurimit të Shtetit, Dosje e Demonstratave Mars 1982, 
Vell.IV, me 284 faqe; 

 

d) Fondi Drejtoria II e Sigurimit të Shtetit, Dosje e Demonstratave Mars 1982, Vell.V, 
me 376 faqe; 

  

e) Fondi Drejtoria II e Sigurimit të Shtetit, Dosje Objekti nr. 60 “Objekti qëllimi i 
goditjeve pas demonstratave 1982-1990”, me 230 faqe; 

  

f) Fondi Drejtoria II e Sigurimit të Shtetit, Dosje Objekti nr. 60 “Objekti qëllimi i 
goditjeve pas demonstratave vitet 1975 - 1980 vell. I”, me 411 faqe; 
 



g) Fondi Drejtoria II e Sigurimit të Shtetit, Dosje Objekti nr. 60 “Objekti qëllimi i 
goditjeve pas demonstratave vitet 1983 - 1988, vol. 4”, me 400 faqe; 

 

h) Fondi Drejtoria II e Sigurimit të Shtetit, Dosje Objekti nr. 60 “Objekti qëllimi i 
goditjeve pas demonstratave vitet 1988 - 1989, vell. 5”, me 320 faqe; 

 

2. T’i vihen në dispozicion për konsultim në zyrat e Autoritetit, shtetasit B. G. dokumentet 
e sipërcituara. 
   

3. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 
 

 
4. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të 

sipërcituar, 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”; 

 
5. 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); 

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

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

Vendim nr.465, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 

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



ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit: 

  

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen A. P., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.831, datë 08.06.2021, 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur 
me objektin e kërkesës janë identifikuar dokumentet si më poshtë: 
  
a) Dokumente nga Dosje nr.7, viti 1950, dega 4, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e 

kampeve e burgjeve dhe ngjarjet kriminale 1949-1950”, me 15 faqe;  
                                                              

b) Dokumente nga Dosje nr.17, viti nr.1951, dega 4, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e 
kampeve e burgjeve dhe ngjarjet kriminale”, me 11 faqe; 

                                                                          

c) Dokumente nga Dosje nr.28, viti 1952, dega 4, “Pasqyra statistikore mbi gjendjen e    
kampeve e burgjeve dhe ngjarjet kriminale”, me 9 faqe; 

 

2. T´i jepet shtetases A. P., dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në formë CD. 
 
3. Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

Vendim nr.466, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

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



ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin A. K., për sa kërkohet në shkresën nr. prot 2, datë 05.01.2022, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur me 
objektin e kërkesës janë identifikuar dokumentet, si më poshtë:  
 

a) Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, dosje nr. 633, viti 1990, dega 8, me 
9 faqe; 
 

b) Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, dosje nr. 634, viti 1990, dega 8, 10 
faqe; 

 

c) Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, dosje nr. 654, viti 1990, dega 8, me 
14 faqe; 

 

d) Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, dosje nr. 648, viti 1990, dega 8, me 
6 faqe; 

 

e) Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, dosje nr. 687, viti 1990, dega 8, me 
16 faqe; 

 

f) Fondi 4, Drejtoria e Parë e Sigurimit të Shtetit, dosje nr. 319, viti 1990, dega 5, me 
18 faqe; 

  

2. T´i jepet shtetasit A. K. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në formë CD. 
 

3. Ky vendim është i ankueshëm sipas legjislacionin në fuqi. 
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

 



Vendim nr.467, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1 dhe 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit: 
  

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Th. Sh., për sa kërkohet në shkresën me nr. 290, datë 21.02.2022, se 
mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur me 
objektin e kërkesës janë identifikuar dokumentet e sipërcituara. 
 

2. T´i jepen shtetasit Th. Sh. dokumentacioni dublikatë i sipërcituar, në formë CD, si më poshtë: 
 

a) Fondi 1 Hetimor- Gjyqësor, dosje nr. 11168 në ngarkim të G. G., me 120 faqe; 
 

b) Fondi 1 Hetimor- Gjyqësor, dosje nr. 3287 K. V. dhe K. V., me 648 faqe; 
  

c) Fondi 1 Hetimor- Gjyqësor, dosje nr. 4776 në ngarkim të I. Z.; 
 

d) Fondi I Hetimor- Gjyqësor, dosje nr. 1923 në ngarkim të M. Dh., me 47 faqe;  
 

e) Fondi 1 Hetimor- Gjyqësor, dosje nr. 3212 në ngarkim të Th. V. (Sh.), me 38 faqe;  
 

f) Fondi 1 Hetimor- Gjyqësor, dosje nr. 837 në ngarkim të K. R., me 147 faqe; 
 
3. T’i vihen në dispozicion për konsultim në zyrat e Autoritetit, dokumentet si më poshtë: 

  
a) Fondi Operativ dosje nr. 5448 në ngarkim të K. V. dhe K. V., me 316 faqe; 

 
b) Fondi Dega e Punëve të Brendshme Korçë, dosje nr. 1510 K. V. me 142 faqe; 

 
4. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 

 
5. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të sipërcituar, 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”; 
 



6. 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); 

 

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

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

 

Vendim nr.490, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  

 

V E N D O S I: 
 

1. Të vihen në dispozicion të shtetases N. B., dokumentet dublikatë në CD, si më poshtë: 
 
Dokumente për shtetasin F. T. nga Fondi Të Arratisur, Dosja nr. 2637, 62 fletë. 

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

 
              Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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



Vendim nr.491, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit: 
  

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasen I. V., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.1583, datë 14.10.2021 
se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të Shtetit, lidhur 
me objektin e kërkesës janë gjetur dokumentet e sipërcituara.  
 

2. T’i vihen në dispozicion për konsultim në zyrat e Autoritetit, shtetases I. V., 
dokumentacioni i sipërcituar. 

 
3. Të njoftoj studiuesi që për shtetasit H. V., M. V., A. Sh., H. Sh., H. A. nuk janë identifikuar 

dokumente.  
 

4. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 
 

5. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të sipërcituar, 
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”; 

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

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

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

Vendim nr.492, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 

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



Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetaset N. T. dhe E. B., për sa kërkohet në shkresën me nr. prot.399, datë 
15.03.2022 se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit të 
Shtetit, lidhur me objektin e kërkesës janë gjetur dokumentet e sipërcituara. 
 

2. T’i vihen në dispozicion për konsultim në zyrat e Autoritetit, shtetaseve N. T.dhe E. B., 
dokumentacioni i sipërcituar. 

 
3. Të njoftoj studiueset që për shtetasen L. Gj. nuk janë identifikuar dokumente.  

 
4. Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 

 
5. Për vënien në dispozicion të dokumenteve dublikate në CD, të dokumenteve të sipërcituar, 

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”; 

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

 
           Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

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

Vendim nr.493, datë 20.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Bazuar në ligjin nr.45/2015 “Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit 
të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë” (i ndryshuar), neni 36, pika ç, 37, 38, ligjin nr. 
8480, datë 27.5.1999 “Për Funksionimin e Organeve Kolegjiale të Administratës Shtetërore dhe 
Enteve Publike”, ligjin nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për mbrojtjen e të dhënave personale” (i 
ndryshuar), si dhe Udhëzuesin “Për studiues/media miratuar me vendim nr. 491, datë 24.09.2020”, 
pika 3.5.1, dhe 3.5.2, Autoriteti për Informimin mbi Dokumentet e ish - Sigurimit të Shtetit:  
 

 
 



V E N D O S I: 
 

1. Të informojë shtetasin Gj. B., për sa kërkohet në shkresën, me nr. prot. 1613, datë 
19.10.2021, se mbi bazën e verifikimeve të kryera deri tani, në arkivat e ish-Sigurimit 
të Shtetit, lidhur me objektin e kërkesës janë identifikuara dokumentet e sipërcituara. 
 

2. T’i vihen në dispozicion të shtetasit Gj. B. dokumentet dublikatë në CD, si më poshtë:  
 
Për shtetasin A. K. Dokumente nga Fondi 1, Hetimor –Gjyqësor, dosje nr.12740 në     

ngarkim të shtetasit A. K. 
 
a) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 1 (12740) prej 193 faqe. 

 
b) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 2 (12740) prej 266 faqe. 

 
c) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 3 (12740) prej 298 faqe. 

 
d) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 4 (12740) prej 201 faqe. 

 
e) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 5 (12740) prej 248 faqe. 

 
f) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 6 (12740) prej 259 faqe. 

 
g) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 7 (12740) prej 224 faqe. 

 
h) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 8 (12740) prej 203 faqe. 

 
i) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 9 (12740) prej 127 faqe. 

 
j) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 10 (12740) prej 108 faqe. 

 
k) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 11 (12740) prej 127 faqe. 

 
l) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 12 (12740) prej 184 faqe. 

 
m) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 13 (12740) prej 179 faqe. 

 
n) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 14 (12740) prej 184 faqe. 

 
o) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 15 (12740) prej 102 faqe. 
p) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 16 (12740) prej 260 faqe. 

 
q) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 17 (12740) prej 158 faqe. 

 
r) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 18 (12740) prej 202 faqe; 



 
s) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 19 (12740) prej 181 faqe. 

 
t) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 20 (12740) prej 217 faqe. 

 
u) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 21 (12740) prej 263 faqe. 

 
v) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 22 (12740) prej 206 faqe. 

 
w) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 23 (12740) prej 283 faqe. 

 
x) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 24 (12740) prej 371 faqe. 

 
y) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 25 (12740) prej 230 faqe. 

 
z) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 26 (12740) prej 196 faqe. 

 
aa) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 27 (12740) prej 217 faqe. 

 
bb) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 28 (12740) prej 133 faqe. 

 
cc) Dokumente nga Fondi 1, Hetimor-Gjyqësor, Dosje nr. 29 (12740) prej 159 faqe. 

 
dd) Fotografi nga gjyqi i A. K. në Fondin Hetimor –Gjyqësor, Dosje nr. 12740, 24 

foto; 
 

ee) Dokumente nga Fondi 4, dosje nr.99, viti 1977; Propozime për falje të shtetasit A. 
K., 11 faqe; 

ff) Dokumente nga Fondi 4, Dosje nr. 191, viti 1977; Dorëshkrime, të A. K., 237 
faqe; 
 

gg) Dokumente nga Fondi 4, dosje nr.192, viti 1977; Dorëshkrime e korresponenca 
zyrtare të A. K., 299 faqe. për shtetasin Xh. T. 

 
hh) Dokumente nga Fondi 1, hetimor-gjyqësor dosje nr.2094, në ngarkim të Xh. T., 

126 faqe 
 

3.T’i vihen në dispozicion për konsultim, në zyrat e Autoritetit, dokumentet si më poshtë:  
 

a) Dokumente nga dosje e problemit të centralizuar nr.1080 "Debit" në ngarkim të A. 
K., etj. Prej 374 faqe. 
 

b) Dokumente nga Fondi Rezervë, Dosje formularë nr.1962, në ngarkim të A. K. prej 
148 faqe. 

 



c) Dokumente nga dosje nr.125, viti 1952, për Xh. T., dokumenta dhe korrespondencë, 
prej 26 faqe. 

 

d) Dokumente nga Fondi Drejtoria e Punëve të Brendshme, dosje nr.6877, për 
shtetasin Xh. T., 106 faqe. 
 

e) Dokumente nga Fondi 4, dosje nr.4, viti 1945 për Xh. T., korrespondencë me të 
vëllain, 23 faqe. 

 
1.Të informojë shtetasin Gj. B. që për shtetaset Q. T. dhe S. T.(B) nga kërkimet e arkivit nuk 

janë identifikuar dokumente. 
 

2.Baza ditore për konsultimin e dokumenteve është 200 faqe; 
 

Ky vendim është i ankimueshëm sipas legjislacionit në fuqi. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VENDIME TË ORGANIZIMIT TË BRENDSHËM TË AUTORITETIT 

 

Vendim me nr. 468, datë 06.10.2022 (i shkurtuar) 
 

Ligji 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”,  
 

V E N D O S I: 
 

1- Të miratojë termat e referencës për ekspertin/këshilltarin që do të hartojë Planin 
Strategjik 2022-2027 të Autoritetit, (Aneks “Për Kontraktimin e ekspertit të jashtëm 
për hartimin e planit strategjik të AIDSSH për periudhën 2022-2027”, 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. 187, datë 08.03.2017, në masën e përcaktuar. Pagesa e Ekspertit/këshilltarit 
do të mbulohet plotësisht nga buxheti i Autoritetit për vitin 2022; 
 

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

5- Ky vendim është i vlefshëm dhe për kontraktimin e ekspertëve/këshilltarëve që do ti 
nevojiten Autoritetit në të ardhmen në fusha të ndryshme.   
 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Anëtar në detyrën e Kryetarit: Dr. Gentiana Sula 
Anëtarë: Dr.Albert Nikolla, Altin Hoxha, Gjergj Marku, Skënder Vrioni. 

 

 

 



BIBLIOGRAFIA E INFORMACIONIT TË DEKLASIFIKUAR NË AIDSSH 

 

Bibliografia e informacionit të deklasifikuar në AIDSSH me vendim nr. 26 datë 13.10.2022 

Vendim me nr. 26, datë 13.10.2022 (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. 26, datë 
13.10.2022si më poshtë:   

 

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

 

I. Deklasifikoi plotësisht informacionet e mëposhtme: 
 

1. Dosje agjenturale nr. 4640 “Maska e Vjetër”, me 134 (njëqind e tridhjetë e katër) fletë 
ndër të cilat 2 (dy) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 
18 (tetëmbëdhjetë) dokumente me 30 (tridhjetë) fletë janë të klasifiuara me nivelin e 
klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Operativ. 
 

2. Dosje formulare nr. 4096 në ngarkim të M. Xh., me 20 (njëzet) fletë ndër të cilat 5 (pesë) 
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 Emigrantët Ekonomik.  

 
3. Dosje formulare nr. 2189 në ngarkim të N. Sh., me 46 (dyzet e gjashtë) fletë ndër të cilat 

4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 9 (nëntë) 
fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dosja i përket Fondit Dega e 
Punëve të Brendshme Korçë.  
 

4. Dosje Përpunimi nr. 2370 në ngarkim të Th. B., me 106 (njëqind e gjashtë) fletë ndër të 
cilat 4 (katër) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret” dhe 49 
(dyzet e nëntë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. Dokumentet në 



dosje datojnë në vitet 1972-1991. Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme 
Lushnje.  

 
5. Dosje Fashikullore nr 2751 në ngarkim të N. Gj., me 5 (pesë) fletë ndër të cilat 2 (dy) 

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 Emigrantët Ekonomik. 

  
6. Dosje Personale nr. 2328 në ngarkim të I. F., me 15 (pesëmbëdhjetë) fletë ndër të cilat 1 

(një) fletë është e klasifikuar me nivelin e klasifikimit “Tepër Sekret”. Dosja i përket Fondit 
Operativ.  
 

7. Dosje Përpunimi nr. 1631 në ngarkim të S. Ç., me 62 (gjashtëdhjetë e dy) fletë ndër të 
cilat 55 (pesëdhjetë e pesë) fletë janë të klasifikuara me nivelin e klasifikimit “Sekret”. 
Dosja i përket Fondit Dega e Punëve të Brendshme Sarandë.   

 
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 
 

Kryetar i KDZH: Dr. Gentiana Sula 

 


