
VENDIM 

Nr. 81, Datë 28.01.2008 

PËR  

PËRCAKTIMIN E KRITEREVE DHE TË PROCEDURAVE PËR ASGJËSIMIN E  

INFORMACIONIT TË KLASIFIKUAR "SEKRET SHTETËROR” 

(Ndryshuar me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

(I përditësuar) 

Në mbështetje të nenit 100, të Kushtetutës dhe të nenit 25, të ligjit Nr.8457, Datë 11.02.1999 

"Për informacionin e klasifikuar "Sekret shtetëror"", të ndryshuar, me propozimin e 

Zëvendëskryeministrit, Këshilli i Ministrave 

V E N D O S I: 

1. Krijimin dhe funksionimin, në çdo institucion shtetëror, i cili prodhon dhe administron 

informacion të klasifikuar "Sekret Shtetëror", të komisioneve për shqyrtimin dhe asgjësimin 

e informacionit të klasifikuar "Sekret Shtetëror", sipas kritereve dhe procedurave të 

përcaktuara në këtë vendim. (Shtuar fjalët “dhe asgjësimin” me vendimin Nr. 190, Datë  

4.03.2015) (Zëvendësimi me fjalën “komisioneve”, me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

 

2. Komisionet për shqyrtimin dhe asgjësimin e informacionit të klasifikuar "Sekret shtetëror" 

krijohen nga titullari i institucionit ose i autorizuari prej tij dhe përbëhet nga jo më pak se 5 

anëtarë. Kryetari i komisionit është titullari i institucionit ose i autorizuari prej tij, që ka në 

zotërim informacionin e klasifikuar. Anëtarët e komisionit duhet të jenë të pajisur me 

"Certifikatë Sigurie", të përshtatshme. (Shtuar fjalët “ose i autorizuari prej tij” me vendimin 

Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

 

3. Komisionet shqyrtojnë dhe vendosin për asgjësimin e informacioneve të klasifikuara "Sekret 

Shtetëror", në zotërim të institucionit. Kur informacionet u janë përcjellë institucioneve të 

tjera, ato vihen në dijeni, me shkrim dhe në vijim, institucionet marrëse bëjnë shkatërrimin e 

këtij informacioni, brenda 30 ditëve nga data e njoftimit. (Zëvendësimi me fjalën 

“komisioneve”, me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

 

4. Në rastet kur komisionet për shqyrtimin dhe asgjësimin e informacionit të klasifikuar "Sekret 

shtetëror" marrin në shqyrtim informacionin e klasifikuar, të ardhur nga institucionet e tjera, 

në komisionet merr pjesë edhe një përfaqësues i këtyre institucioneve. (Zëvendësimi me 

fjalën “komisioneve”, me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

 



5.  Komisionet shqyrtojnë dhe vendosin për asgjësimin e informacionit të klasifikuar "Sekret    

Shtetëror", kur ky informacion nuk ka vlerë për ruajtje të mëtejshme dhe nuk duhet të 

deklasifikohet. (Hequr fjalët “…me përjashtim të rasteve kur informacionet  bëjnë fjalë për 

persona fizikë, juridikë, privatë apo publik”, me vendimin Nr. 190, Datë  4.03.2015) 

 

6. Informacioni i klasifikuar "Sekret Shtetëror", që ndodhet apo dorëzohet në arkivin e 

institucionit, nuk asgjësohet, por deklasifikohet a zhvlerësohet nga komisionet për 

deklasifikimin dhe zhvlerësimin e informacionit të klasifikuar "Sekret Shtetëror". 

7. Për informacionet e klasifikuara "Sekret Shtetëror", që propozohen për asgjësim, vihen në 

dijeni, me shkrim, komisionet për shqyrtimin e asgjësimin e informacionit të klasifikuar 

"Sekret Shtetëror", nëpërmjet një relacioni, të nënshkruar nga përfaqësuesi i strukturës, që i 

zotëron këto informacione, kur shpjegohen edhe arsyet përse duhen asgjësuar. (Zëvendësimi 

me fjalën “komisioneve”, me vendimin Nr. 190, Datë  4.03.2015) 

 

8. Për asgjësimin e informacionit të klasifikuar "Sekret Shtetëror" komisionet marrin vendimin 

përkatës, ku pasqyrohen, saktë dhe qartë, elementet identifikuese të çdo informacioni, 

përmbajtja e shkurtër dhe arsyet përse u vendos për asgjësim. 

Asgjësimi i informacionit të klasifikuar kombëtar për personat fizikë, juridikë, privatë apo 

publikë, të bëhet i plotë, përfshirë edhe të gjitha bazat e të dhënave që disponon institucioni 

(fizike apo elektronike), ku figurojnë të regjistruar. Atje ku nuk është e mundur (në regjistra 

ku ka të dhëna edhe për persona të tjerë, që nuk mund të asgjësohen), duhet të pasqyrohet 

saktësisht arsyeja e asgjësimit. (Shtuar paragrafi me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

 

9. Kur komisionet vendosin për mosasgjësimin e informacionit të klasifikuar "Sekret Shtetëror", 

ai i nënshtrohet rishikimit sistematik, sipas procedurave të përcaktuara në këtë vendim. . 

(Zëvendësimi me fjalën “komisioneve”, me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

 

10. Shfuqizuar pika 10, me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015 

11. Vendimi i komisioneve për shqyrtimin dhe asgjësimin e informacionit të klasifikuar "Sekret 

Shtetëror", bazuar në nivelin e klasifikimit të informacionit, ruhet, si më poshtë vijon: 

a) për nivelin "Tepër sekret" 10 vjet; 

b) për nivelin "Sekret" 5 vjet; 

c) për nivelin "Konfidencial" 3 vjet; 

ç) për nivelin "I Kufizuar" 1 vit. 

Pas përfundimit të afateve të mësipërme vendimet trajtohen në përputhje me legjislacionin në 

fuqi për informacionin e klasifikuar "Sekret Shtetëror". 



12. Krijimin, me urdhër të titullarit të institucionit ose të autorizuarit prej tij, të komisioneve të 

shkatërrimit të informacionit të klasifikuar "Sekret Shtetëror", të caktuar për asgjësim, me 3 

(tre) anëtarë. Gjatë asgjësimit mbahet procesverbali përkatës. (Shtuar fjalët “ose i 

autorizuari prej tij” me vendimin Nr. 190, Datë  4.03.2015) 

13. Në procesverbalin e shkatërrimit shënohen: 

a) numri i procesverbalit të asgjësimit, i cili duhet të përputhet me numrin e vendimit për 

asgjësim; 

b) përshkrimi i shkurtër i vendimit për asgjësim; 

c) numri i protokollit dhe data; 

ç) emërtimi, lloji dhe niveli i klasifikimit të informacionit; 

d) numri i ekzemplarëve dhe sasia e fletëve; 

dh) mënyra e asgjësimit; 

e) vendi dhe data e asgjësimit; 

ë) nënshkrimi i të gjithë anëtarëve të komisionit. 

14. Shkatërrimi i informacionit të klasifikuar "Sekret Shtetëror" bëhet me mënyra, që nuk lejojnë 

rindërtimin, e plotë apo të pjesshëm, të tij. 

15. Anëtarët e komisioneve të shkatërrimit të informacionit të klasifikuar duhet të jenë të pajisur 

me "Certifikatë Sigurie", të përshtatshme. 

16. Shkatërrimi i informacionit të klasifikuar "Sekret shtetëror", kryhet brenda zonave të sigurisë. 

Titullari i institucionit ose i autorizuari prej tij, përcakton mënyrën dhe vendin e shkatërrimit 

të këtij informacioni. (Shtuar fjalët “ose i autorizuari prej tij” me vendimin Nr. 190, Datë  

4.03.2015) 

17. Shfuqizuar pika 17, me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015 

18. Dorëzimi i dokumenteve të klasifikuara "Sekret Shtetëror" të ministrive dhe institucioneve 

(nga zyrat e informacionit të klasifikuar) në arkivin përkatës të institucionit bëhet pas 10 

vjetësh nga koha e krijimit të tyre. Ky afat është i detyrueshëm për çdo informacion të 

klasifikuar. Zyrat e informacionit të klasifikuar, para dorëzimit të informacionit të 

klasifikuar "Sekret Shtetëror" në arkiv, bëjnë përpunimin e tyre. 

19. Asgjësimi dhe shkatërrimi i informacionit të klasifikuar të NATO-s bëhet në përputhje me 

politikën e sigurisë së NATO-s dhe me direktivat mbështetëse të saj. 



19/1. Asgjësimi dhe shkatërrimi i informacionit të klasifikuar të BE-së bëhet në përputhje me 

legjislacionin e Bashkimit Evropian. (Shtuar me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

20. Asgjësimi dhe shkatërrimi i informacionit të klasifikuar të shteteve apo organizatave të tjera 

ndërkombëtare bëhet në përputhje me marrëveshjet, për mbrojtjen e ndërsjellë të 

informacionit të klasifikuar, të shkëmbyer ose pas miratimit paraprak prej tyre. 

21. Drejtuesit e institucioneve shtetërore përcaktojnë, me urdhër të veçantë, kategoritë dhe llojet 

e informacioneve të klasifikuara "Sekret shtetëror", të cilat u nënshtrohen procedurave të 

asgjësimit. Një kopje e këtij urdhri i dërgohet Drejtorisë së Sigurimit të Informacionit të 

Klasifikuar. (Shtuar fjalia, me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

22. Drejtuesit e institucioneve shtetërore, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga hyrja në fuqi e këtij 

vendimi, të nxjerrin udhëzim për zbatimin e tij, një kopje e të cilit i dërgohet DSIK-së. 

(Ndryshuar me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

23. Ngarkohet Drejtoria e Sigurimit të Informacionit të Klasifikuar për kontrollin e zbatimit të 

këtij vendimi. (Ndryshuar me vendimin Nr. 190, Datë 4.03.2015) 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

KRYEMINISTRI 

 

 

 

 

 

 

 


