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FORMULAR APLIKIMI
PËR INFORMIM TË INDIVIDËVE
AUTORITETI PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT (AIDSSH)
HAPËSIRË E REZERVUAR VETËM PËR PUNONJËSIT E AUTORITETIT PËR INFORMIMIN MBI DOKUMENTET E ISH-SIGURIMIT TË SHTETIT

Nëse keni pyetje, lutemi kontaktoni:
E-mail: info@autoritetidosjeve.gov.al
Web: www. autoritetidosjeve.gov.al
Shënim: Ju lutem plotësoni me kujdes dhe qartë
informacionin e kërkuar në fushat më poshtë,
ME GËRMA KAPITALE DHE NË NGJYRË BLU.

SEKSIONI A: INFORMACION MBI APLIKANTIN
1. Emri

2. Mbiemri

3. Emri i Babait

4. NID

Nr. i identifikimit
personal

5. Gjinia

Mashkull

Femër

7. Vendlindja

6. Datëlindja

Data

Muaji

Viti

Data

Muaji

Viti

8. Shtetësia

9. Adresa
10. Qyteti

11. Rrethi

12. Kodi Postar

13. E-mail

14. Nr. Tel. Celular

15. Nr. Tel. Fiks

SEKSIONI B: INFORMACION MBI KËRKUESIN
Nëse Aplikanti dhe Kërkuesi janë i njëjti person, kalo në plotësimin e Seksionit C
16. Emri

17. Mbiemri

18. Emri i Babait

19. NID

Nr. i identifikimit
personal

20. Gjinia

Mashkull

Femër

22. Vendlindja

21. Datëlindja
23. Shtetësia

24. Adresa
25. Qyteti

26. Rrethi

SEKSIONI C: INFORMACION SPECIFIK MBI KËRKUESIN
27. Kërkuesi

Jeton

Nuk jeton

28. Emra të tjerë

1.

2.

3.

30. Mbiemri i babait

1.

2.

3.

Nëse ka

Të tjerë nëse ka

32. Mbiemri i nënës

31. Emri i nënës
33. Shtetësi të tjera

Përpara martese

1.

2.

3.

Nëse ka
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34. Kërkuesi paraqet kërkesë për Informacion në cilësinë e
Të prekurit

Të bashkëpunëtorit të ish sigurimit të shtetit

Të palës së tretë

Të favorizuarit nga ish sigurimi i shtetit

Të afërmit të të vdekurve apo të zhdukurve

Tjetër:

35. Arsyeja e paraqitjes së kërkesës për informimin mbi dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit
Për marrjen e informacionit nëse kam qënë ndonjëherë i survejuar nga ish-sigurimi i shtetit dhe nëse ka dokument për mua në
arkivat e ish sigurimit të shtetit
Për rehabilitimin e të vdekur apo të zhdukur
Për ruajtjen e të drejtave të personalitetit të të vdekurve apo të zhdukurve, në veçanti për sqarimin e akuzës së bashkëpunimit me
ish-Sigurimin e Shtetit
Për të qartësuar fatin e të vdekurve apo të të zhdukurve
Për të vërtetuar që nuk keni qenë bashkëpunëtor
Për të vërtetuar që nuk keni qenë i favorizuar
Për dokumenta që ekzistojnë dhe që janë përgatitur për bashkëpuntorët
Për raportet e përpiluara e të përgatitura nga vetë bashkëpunëtorët
Tjetër:
36. Trajtimi i kërkesës
Me përparësi

Me procedurë të zakonshme
37. Argumentimi i trajtimit të kërkesës me përparësi
Për rehabilitim

Për dëmshpërblim

Për shmangie të cënimit të jetës private
apo dëmit moral

Për vërtetimin e faktit të mosbashkëpunimit me ish sigurimin e shtetit

38. Të dhëna për lehtësimin e identifikimit të dokumentacionit arkivor.
Të përcaktohet: i) vendi ku ka ndodhur ngjarja; ii) Koha kur ka ndodhur ngjarja, data, muaji, viti; iii) procesi politik dhe dënimi; iv) vendi i
ekzekutimit të dënimit; v) vendi i ekzekutimit të dëbim/internimit; si dhe çdo detaj apo e dhënë tjetër që lehtëson kërkimin e të dhënave
(të bashkëlidhen dokumentacion shoqërues nëse ka.

SEKSIONI D: DOKUMENTACIONI I PARAQITUR
Fotokopje e kartës së identitetit.
Prokurë, kur aplikimi paraqitet nga një përfaqësues i autorizuar.
Dokument, që vërteton lidhjen familjare (dëshmi trashëgimie/certifikatë, etj).
E drejta e kërkimit për informimin dhe vënia në dispozicion e dokumentave sipas ligjit nr. 45/2015“Për të Drejtën e Informimit për Dokumentet e Ish-sigurimit
të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, ushtrohet nga kërkuesit individëve, duke ju drejtuar Autoritetit për Informimin mbi Dokumentet e
Ish-Sigurimit të Shtetit nëpërmjet shërbimit postar ose pranë zyrës së informimit të Autoritetit.

Nënshkrimi i Aplikantit
Data
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Muaji

Viti

30-01-2017

