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PËR MIRATIMIN E SHTESËS SË KONTRATËS ‘‘PËR PRODHIMIN DHE
SHPËRNDARJEN E KARTAVE TË IDENTITETIT DHE TË PASAPORTAVE

ELEKTRONIKE” NDËRMJET MINISTRISË SË BRENDSHME TË REPUBLIKËS
SË SHQIPËRISË DHE GRUPIMIT MORPHO DHE FONDIT SHQIPTARO-

AMERIKAN TË NDËRMARRJEVE
Në mbështetje të neneve 78, 83, pika 1, të Kushtetutës, me propozimin e Këshillit të

Ministrave,
KUVENDI

I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
VENDOSI:

Neni 1
Miratohet shtesa e kontratës ‘‘Për prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të

pasaportave elektronike’’ ndërmjet Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë dhe
Grupimit Morpho dhe Fondit Shqiptaro-Amerikan të Ndërmarrjeve, e cila i bashkëlidhet këtij
ligji.

Neni 2
Ky ligj hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në Fletoren Zyrtare.
Miratuar në datën 22.2.2021
Shpallur me dekretin nr. 11988, datë 4.3.2021, të Presidentit të Republikës së

Shqipërisë, Ilir Meta.

SHTESË E KONTRATËS SË KONCESIONIT
PËR PRODHIMIN DHE SHPËRNDARJEN E KARTAVE TË IDENTITETIT DHE TË

PASAPORTAVE ELEKTRONIKE”, DATË 21 KORRIK 2008, E NDRYSHUAR,
NDËRMJET MINISTRISË SË BRENDSHME TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE
SHOQËRISË KONCESIONARE ALEAT SHPK, E NËNSHKRUAR NË TIRANË MË

24.12.2020
Pasqyra e lëndës
1. Shtesa e kontratës së koncesionit
2. Shtojcat
- Shtojca 23 (Procesi i aplikimit i përmirësuar nëpërmjet Shërbimeve Digjitale të Verifikimit të

Identitetit e-Aleat)
- Shtojca 24 (Karta e identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç)
Kjo shtesë (në vijim e referuar si ‘‘Shtesa e Kontratës’’) e Kontratës së Koncesionit (në vijim e

referuar si ‘‘Kontrata’’) lidhet më 24.12.2020, në Tiranë, Shqipëri, ndërmjet:
Ministrisë së Brendshme të Republikës së Shqipërisë (në vijim e referuar si ‘‘Autoriteti’’) e

përfaqësuar me tagra të plota nga ministri i Brendshëm z. Bledar Çuçi,



dhe
Shoqërisë koncesionarë ‘‘ALEAT’’ sh.p.k. (në vijim e referuar si ‘‘ALEAT’’ ose ‘‘Shoqëria

Koncesionare’’), një shoqëri me përgjegjësi të kufizuara, e themeluar dhe që vepron në përputhje
me ligjin shqiptar, e regjistruar në Qendrën Kombëtare të Regjistrimit më datë 18.8.2008, me
numrin unik të identifikimit të subjektit NUIS K82018015V, me seli në adresën rruga ‘‘Xhanfize
Keko’’, Tiranë, Shqipëri, e përfaqësuar me tagra të plota në këtë Shtesë Kontrate nga z. Jean-
Alain Jouan, në cilësinë e drejtorit të përgjithshëm të Shoqërisë Koncesionare

Duke pasur parasysh se:
A. Autoriteti ka lidhur me Koncesionarin (grupimi i subjekteve i përbërë nga ‘‘Idemia Identity &

Security’’, France, dhe Fondi Shqiptaro-Amerikan i Ndërmarrjeve) Kontratën e koncesionit ‘‘Për
prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe të pasaportave elektronike’’ (në vijim e
referuar si ‘‘Koncesioni’’ ose ‘‘Kontrata e Koncesionit’’), e ratifikuar me ligjin nr. 9972, datë
28.7.2008, e ndryshuar më datë 13 korrik 2010 dhe e ratifikuar me ligjin nr. 10322, datë
23.9.2010, dhe më pas e ndryshuar më datë 19 mars 2013 dhe e miratuar me ligjin nr. 129/2013,
datë 25.4.2013.

B. Në përputhje me Kontratën e Koncesionit, Koncesionare ka themeluar shoqërinë
koncesionarë ‘‘ALEAT’’ sh.p.k., e cila zbaton Kontratën e Koncesionit, të ndryshuar;

C. Me qëllim përmirësimin e Shërbimeve nëpërmjet Platformës e-Trust, Palët bien dakord të
përdorin Shërbimet Digjitale për Verifikimin e Identitetit në procesin e aplikimit për dokumentet
e identitetit, në përputhje me ligjin nr. 9880, datë 25.2.2008, ‘‘Për nënshkrimin elektronik’’, të
ndryshuar, dhe specifikimet e shtojcës 23 (Procesi i aplikimit i përmirësuar nëpërmjet
Shërbimeve Digjitale për Verifikimin e Identitetit e-Aleat), e cila do të bëhet pjesë përbërëse e
Kontratës së Koncesionit.

D. Gjithashtu, Parlamenti shqiptar ka miratuar ligjin nr. 89/2020, datë 9.7.2020, ‘‘Për një
shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, ‘Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë, të
ndryshuar’’’, i cili parashikon se karta e identitetit lëshohet pa afat për shtetasit që mbushin
moshën 75 vjeç.

E. Autoriteti i ka kërkuar Shoqërisë Koncesionare të zbatojë ligjin nr. 89/2020, datë 9.7.2020
‘‘Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, ‘‘Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve
shqiptarë, të ndryshuar’’, si edhe në vijim të takimeve dhe të komunikimeve të vazhdueshme mes
Palëve, nëpërmjet shkresës datë 15.10.2020, nr. prot. JAJ/ 20-0948, Shoqëria Koncesionare i ka
paraqitur autoritetit dy zgjidhje teknike të ndryshme (një zgjidhje të shpejtë dhe një zgjidhje
komplekse që kërkon kohë, angazhim teknik dhe financiar), duke konsideruar se sistemi është
projektuar dhe zbatuar për të prodhuar një dokument identiteti prej polikarbonati (i skalitur me
lazer dhe me çip të brendshëm) me një jetëgjatësi të kufizuar për një periudhë maksimale deri në
10 vjet dhe nuk ka zgjidhje teknike dhe teknologji të realizueshme që mundëson lëshimin e një
karte identiteti biometrike me certifikatë të kualifikuar dhe të besueshme (për një periudhë
kohore të pakufizuar), në përputhje, gjithashtu, edhe me standardet ndërkombëtare të industrisë
dhe zgjidhjet teknike të zbatuara në vendet e tjera të BE-së.

F. Autoriteti ka rënë dakord të zbatojë një zgjidhje të shpejtë që konsiston vetëm në një
ndryshim vizual të afatit të vlefshmërisë të kartave të identitetit që do të lëshohen për shtetasit që
mbushin moshën 75 vjeç, sipas korrespondencës që përmendet në paragrafin E të këtyre
parashtresave, e pasqyruar në këtë Shtesë Kontrate dhe në shtojcën e re 24 (karta e identitetit për
shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç), e cila do të bëhet pjesë përbërëse dhe thelbësore e
Kontratës së Koncesionit.

Për sa më sipër, Palët bien dakord si më poshtë vijon:
Neni 1

1.1 Neni 1.5 i Kontratës së Koncesionit ndryshohet si më poshtë vijon:



‘‘1.5 Për shmangien e çdo dyshimi, nëse ka ndonjë kontradiktë ndërmjet neneve dhe shtojcave
apo dokumenteve të tjera të referuara në këtë Marrëveshje, kontradikta do të zgjidhet duke i
dhënë gjithmonë përparësi neneve, shtojcës 1 (Përkufizimet), shtojcës 4 (Përmirësime të
miratuara te shtojca 2 dhe shtojca 3), shtojcës 11 (Aspektet financiare), shtojcës 23 (Procesi i
aplikimit i përmirësuar nëpërmjet Shërbimeve Digjitale për Verifikimin e Identitetit e-Aleat) dhe
shtojcës 24 (Karta e identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç).”.

1.2 Shtojca 23 (Procesi i aplikimit i përmirësuar nëpërmjet Shërbimeve Digjitale për
Verifikimin e Identitetit e-Aleat) dhe shtojca 24 (Karta e identitetit për shtetasit që mbushin
moshën 75 vjeç) shtohen si shtojca të reja të Kontratës së Koncesionit.

Neni 2
2.1 Palët bien dakord se, në përputhje me termat dhe kushtet e Kontratës së Koncesionit dhe

të shtojcave të saj, qëllimi i kësaj shtese të Kontratës është:
2.1.1 Të përmirësojë procesin e aplikimit për prodhimin dhe lëshimin e dokumenteve të

identitetit nëpërmjet përdorimit të dokumentit elektronik dhe Shërbimit të Nënshkrimit
Elektronik të Kualifikuar, si pjesë e Shërbimeve Digjitale për Verifikimin e Identitetit të ofruara
nga Shoqëria Koncesionare, sipas Koncesionit, në përputhje me specifikimet e shtojcës 23
(Procesi i aplikimit i përmirësuar nëpërmjet Shërbimeve Digjitale për Verifikimin e Identitetit e-
Aleat);

2.1.2 Të adaptojë një zgjidhje teknike dhe ligjore të realizueshme për zbatimin e ligjit nr.
89/2020, datë 9.7.2020, ‘‘Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, ‘Për letërnjoftimin
elektronik të shtetasve shqiptarë, të ndryshuar’’, siç detajohet në shtojcën 24 (Karta e identitetit
për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç).

Neni 3
Hyrja në fuqi dhe Data Efektive

3.1 Kjo Shtesë Kontrate do të hyjë në fuqi me hyrjen në fuqi të ligjit të Parlamentit të
Republikës së Shqipërisë që e miraton atë.

3.2 Në rast se Data Efektive nuk ndodh brenda një periudhe prej 120 (njëqind e njëzet) ditëve
pune nga data e nënshkrimit të kësaj Shtese Kontrate nga Palët, secila Palë ka të drejtë të zgjidhë
këtë Shtesë Kontrate duke i dhënë një njoftim për përfundim Palës tjetër të paktën 5 (pesë) ditë
pune përpara. Pas marrjes së këtij njoftimi për përfundim, Palët nuk do të kenë të drejta apo
detyrime të tjera, sipas kësaj Shtese Kontrate, përveç të drejtave dhe detyrimeve që shprehimisht
njihen dhe respektohen edhe pas zgjidhjes së kësaj Shtese Kontrate.

3.3 Palët bien dakord se parashikimet e kësaj Shtese Kontrate dhe e shtojcave të saj do të kenë
epërsi, në rast se do të ketë mospërputhjeje mes këtyre dokumenteve dhe parashikimeve të
Kontratës së Koncesionit.

3.4 Për çdo çështje tjetër që nuk rregullohet nga kjo Shtesë Kontrate dhe shtojcat e saj do të
zbatohen dispozitat përkatëse të Kontratës së Koncesionit.

Për sa më sipër, Palët dhe përfaqësuesit përkatës të tyre e nënshkruajnë rregullisht këtë Shtesë
Kontrate.

Për Ministrinë e Brendshme të Republikës së Shqipërisë:
Z. Bledar Çuçi
Ministër
Për Shoqërinë Koncesionare
‘‘ALEAT’’ sh.p.k.
Z. Jean-Alain Jouan
Drejtor i përgjithshëm



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
PRODHIMI DHE SHPËRNDARJA E KARTAVE TË IDENTITETIT DHE E

PASAPORTAVE BIOMETRIKE
PËRMIRËSIMI I PROCESIT TË REGJISTRIMIT PËRMES SHËRBIMEVE DIGJITALE

TË IDENTITETIT e-ALEAT
TABELA E LËNDËS
1. HYRJE
1.1 Përkufizime
1.2 Qëllimi projektit
1.3 Shërbimet që do të përdoren për projektin: Shërbime e-ALEAT
1.4 Vlefshmëria e dokumenteve të nënshkruara me nënshkrim elektronik të kualifikuar
2. PROCESI I REGJISTRIMIT DHE INTEGRIMI ME E-SERVICE
2.1 Procesi aktual i regjistrimit
2.1.1 Faza e regjistrimit
2.1.2 Produkti
2.1.3 Transferimi
2.2 Procesi i përmirësuar i regjistrimit
2.2.1 Faza e regjistrimit (e pandryshuar)
2.2.2 Produkti
2.2.3 Transferimi
2.2.4 Ndryshimet kryesore dhe pikat e rëndësishme
2.2.5 Impaktet operative
2.3 Plani i implementimit
1. HYRJE
1.1 Përkufizime
Forma e Aplikimit: Marrëveshja ligjore (letër) ndërmjet qytetarit, ALEAT dhe përfaqësuesit të

autoritetit.
Zyra aplikimit: Zyra e gjendjes civile ose zyra konsullore.
Autoriteti: Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë.
Përfaqësuesi i autoritetit: Zyrtar i gjendjes civile ose përfaqësuesi i konsullatës CSO: Zyra e

gjendjes civile.
Nënshkrimi digjital ose nënshkrimi digjital i kualifikua: Nënshkrimi i dokumentit elektronik nga

platformat e-ALEAT.
e-Service: Shërbimet elektronike e-ALEAT ose platforma e-TIS: Platforma për të siguruar

Shërbime Digjitale Identiteti.
Dokumente Identiteti: Kartat e identitetit ose pasaportat biometrike.
MEFA: Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme.
MEVA: Aplikimi i verifikimit të regjistrimit MORPHO.
Mol: Ministria e Brendshme.
NCR: Regjistri Civil Kombëtar.
Dokumentet mbështetëse: Formulari i policisë, raporti i policisë për dokumentin e humbur/të`

vjedhur.
1.2 Qëllimi projektit
Aleat është Shoqëria Koncesionare e konsorciumit midis IDEMIA (Identitety & Security, më

parë Sagem Security) dhe Fondit Shqiptaro-Amerikane të Ndërmarrjeve (AAEF), që ofron
Shërbimet ‘‘Prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike” për
shtetasit shqiptarë.

Sipas kontratës për zgjatjen dhe përmirësimin e Kontratës së Koncesionit, ALEAT është



zotuar të implementojë disa teknologji të reja, në mënyrë që të përmirësojë procesin e prodhimit
dhe, në veçanti, të rimodelojë procesin e regjistrimit. Qëllimi i këtij upgrade është që të
përmirësojë procesin e punës, duke përdorur teknologjinë më të fundit digjitale.

Kjo teknologji e re (MEVA) është zhvilluar, testuar dhe certifikuar nga IDEMIA përgjatë vitit
2019.

Disa stacione pune MEVA janë instaluar si pilot dhe janë testuar nga ALEAT në disa CSO në
Shqipëri gjatë tremujorit të fundit të vitit 2019,

Hapi i fundit është implemetimi në të gjitha zyrat e aplikimeve në Shqipëri dhe jashtë vendit.
Para se ky proces i zgjeruar të implementohet, nënshkrimi digjital duhet të aprovohet për
regjistrim.

1.3 Shërbimet që do të përdoren për Projektin: Shërbime e-ALEAT
Shërbimet e-ALEAT janë shërbimet e reja për identitetin të ofruara nga ALEAT, përmes një

platforme të sigurt, që siguron besueshmërinë e identitetit për çdo transaksion elektronik.
Shërbimet e identitetit digjital e-ALEAT sigurojnë qeverinë dhe bizneset që shërbimet t’i
ofrohen personit të duhur, duke shtuar biometrinë si veçori të sigurisë së lartë dhe një PIN
personal të sigurt. Shërbimet e identitetit digjital të përdorura për regjistrim janë:

- Shërbimi i Identifikimit (autentifikimi dhe identifikimi);
- Shërbimi i Nënshkrimit Digjital të Kualifikuar (nënshkruan dokumente në mënyrë

elektronike dhe legale).
1.4 Vlefshmëria e dokumenteve të nënshkruara me nënshkrim elektronik të

kualifikuar
Shoqëria Koncesionare ka zbatuar platformën e-Trust dhe Shërbimin e Nënshkrimit

Elektronik të Kualifikuar, me qëllim përdorimin e dokumenteve elektronike të nënshkruara me
Nënshkrim Elektronik të Kualifikuar, të cilat kanë të njëjtën vlefshmëri ligjore me dokumentet e
nënshkruara në formë shkresore, në përputhje me kornizën ligjore në fuqi. Palët njohin dhe bien
dakord se e-Shërbimet, që përdoren në procesin e aplikimit mbështeten dhe bazohen në
vlefshmërinë e plotë ligjore të dokumentit elektronik të nënshkruar me nënshkrim elektronik të
kualifikuar, i cili ka të njëjtën vlefshmëri ligjore me dokumentin e nënshkruar në formë
shkresore, dhe çdo ndryshim në ligj që do të ndikojë në këtë vlefshmëri ligjore do të prekë
zbatimin e procesit të aplikimit nëpërmjet e-Shërbimeve deri në ndërprerjen e tyre, në rast se
dokumenti elektronik i nënshkruar me nënshkrim elektronik të kualifikuar nuk do të ketë të
njëjtën vlefshmëri ligjore me dokumentin e nënshkruar në formë shkresore.

Çdo dokument elektronik, përfshirë formularin e aplikimit dhe dokumentacionin shoqërues, i
nënshkruar me nënshkrim elektronik të kualifikuar do të ketë të njëjtën vlefshmëri ligjore me
dokumentin e nënshkruar në formë shkresore dhe do të përbëjë provë të plotë përpara çdo
autoriteti publik, institucioni, organizate, gjykate, prokurori, autoritet e policisë dhe çdo autoriteti
tjetër, subjekte juridike private apo individë, dhe do të zëvendësojë dokumentet shkresore, në
përputhje me specifikimet e shtojcës 23 (Procesi i aplikimit i përmirësuar nëpërmjet Shërbimeve
Digjitale për Verifikimin e Identitetit e-ALEAT) e Kontratës së Koncesionit.

Palët bien dakord se procesi i aplikimit i përmirësuar përmes Shërbimeve të Identitetit Digjital
e-ALEAT kryhet në përputhje me shtojcën 4 (Përmirësimet e rëna dakord në shtojcat 2 dhe 3)
dhe shtojcën 11 (Aspektet financiare) të Kontratës së Koncesionit të ndryshuar. Palët bien
dakord se ALEAT do të përballojë kostot në lidhje me mirëmbajtjen e platformës e-Trust, në
mënyrë që të sigurojë procesin e regjistrimit të përmirësuar përmes Shërbimeve të Identitetit
Digjital e-Aleat, në përputhje me Kontratën e Koncesionit.

2. PROCESI REGJISTRIMIT DHE INTEGRIMI ME e-SERVICE
2.1 Procesi aktual i regjistrimit
Procesi i prodhimit të dokumenteve të identifikimit është vendosur në të gjitha zyrat e

aplikimit në Shqipëri dhe jashtë vendit dhe ofron kartat e identitetit, pasaportat biometrike dhe
shërbimet elektronike për qytetarët shqiptarë, sipas Kontratës së Koncesionit dhe
amendamenteve të saj. Faza e regjistrimit, pjesë e procesit të prodhimit, përshkruhet më poshtë.



2.1.1 Faza e regjistrimit
Faza e regjistrimit konsiston në mbledhjen e të dhënave vijuese:
a) të dhëna alfanumerike të verifikuara nga përfaqësuesi i autoritetit dhe importuar nga NCR-

ja;
b) të dhënat biometrike (gjurmët e gishtit, portreti, nënshkrimi elektronik ...);
c) dokumentet e mëparshme të identitetit (bandë MRZ e pasaportës së mëparshme, kartën e

identitetit të shënjuar) ose dokumentet mbështetëse.
2.1.2 Produkti:
a) Formulari i aplikimit (letra) e nënshkruar dhe vulosur nga përfaqësuesi i autoritetit dhe

qytetari;
b) skedari digjital që përmban të dhëna alfanumerike dhe biometrike;
c) dokumente identifikimi të pavlefshme ose dokumente mbështetëse.
2.1.3 Transferimi:
a) formulari i aplikimit, me postë (ALEAT për CSO-në ose konsull i përgjithshëm i

Ambasadës për Zyrën e Konsullatës);
b) të dhënat elektronike të koduara: online (ALEAT për CSO) ose offline me CD të dërguar me

postë (konsulli i përgjithshëm i Ambasadës për Zyrën e Konsullatës);
c) dokumente identiteti të pavlefshme ose dokumente mbështetëse, me postë (ALEAT për

CSO ose Konsull i Përgjithshëm i Ambasadës për Zyrën e Konsullatës).
2.2 Procesi i përmirësuar i regjistrimit
2.2.1 Faza e regjistrimit (e pandryshuar)
Faza e Regjistrimit konsiston në mbledhjen e të dhënave vijuese:
a) të dhëna alfanumerike të verifikuara nga përfaqësuesi i autoritetit dhe importuar nga NCR-

ja;
b) të dhënat biometrike (gjurmët e gishtit, portreti, nënshkrimi elektronik ...);
c) dokumentet e mëparshme të identitetit (bandë MRZ e pasaportës së mëparshme, kartën e

identitetit të shënjuar) ose dokumentet mbështetëse.
2.2.2 Produkti:
a) formulari i aplikimit (letra) e nënshkruar dhe vulosur nga përfaqësuesi i autoritetit dhe

qytetari (*);
b) skedari digjital që përmban të dhëna alfanumerike dhe biometrike;
c) dokumente identifikimi të pavlefshme ose dokumente mbështetëse (*).
Shënim (*). Formulari i aplikimit dhe dokumenti bashkëngjitur e tij do të skanohen dhe i

gjithë dokumenti do të nënshkruhet elektronikisht me një nënshkrim të kualifikuar digjital.
2.2.3 Transferimi
a) të dhënat elektronike të koduara përmes një lidhjeje të sigurt në internet;
b) formulari i aplikimit me dokumentet e bashkëngjitur, nënshkruar elektronikisht, në internet

përmes një lidhjeje të sigurt.
2.2.4 Ndryshimet kryesore dhe pikat e rëndësishme
- ALEAT do të filloj prodhimin e dokumentit të ID-së pa marrë formularin e aplikimit në

letër dhe dokumentet e tjera të mëparshme të pavlefshme ose mbështetëse.- Dokumentet e skanuar të nënshkruara me nënshkrimin digjital të kualifikuar do të kenë të
njëjtën vlefshmëri si dokumentet origjinale në letër, ato do të bëhen një kopje e kualifikuar
elektronike, duke zëvendësuar origjinalin e nënshkruar elektronikisht nga një përfaqësues i
autoritetit.- Një lidhje e re e sigurt e instaluar midis secilës zyrë aplikimi dhe ALEAT-it. Kjo lidhje do të
sigurojë transferimin e të dhënave dhe format e nënshkruar elektronikisht në ALEAT.- Parakusht për t’u përmbushur: Letrën zyrtare nga autoriteti që identifikon përfaqësuesin e
autoritetit me kartat e vlefshme të identitetit (certifikatë të aktivizuar) për secilën zyrë të aplikimit
që do të ngarkohet në sistem.

2.2.5 Impaktet operative



- Formularët e aplikimit në letër dhe dokumentet e identifikimit të pavlefshme të tyre ose
dokumentet mbështetëse do të mbahen përkohësisht në zyrat e aplikimit.- Ruajtja e dokumenteve të lartpërmendura do të bëhet në zyrën e aplikimit dhe do të
shkatërrohet periodikisht në vend ose do të merret nga ALEAT për shkatërrim të sigurt fizik.- Në rast të problemeve operacionale, siç janë (interneti, software ose platforma jashtë
funksioni, lista nuk është gjithëpërfshirëse) do te kalohet nga mënyra online në atë offline dhe
regjistrimi mund të bëhet, pas marrëveshjes me ALEAT, sipas procesit aktual (§2.1), në mënyrë
që të vazhdojë të ofrohet shërbimi për qytetarin.

2.3 Plani i implementimit
Procesi i përmirësuar i regjistrimit përmes e-Tis platformës do të implementohet gradualisht

dhe do të vendoset sipas planit paraprak:
1. Implementimi i sistemit të ri (hardware dhe softwarer) në të gjitha ambasadat gjatë një

periudhe dymujore (2-mujore).
2. Një (1) muaj pas nënshkrimit të amendamentit të kontratës, testimi në një zyrë aplikimesh

(vendet kufitare - Selanik) do të kryhet gjatë një periudhe njëmujore (1-mujore).
3. Implementimi në të gjitha ambasadat në vendet kufitare gjatë një periudhe dymujore (2-

mujore).
4. Implementimi në të gjitha ambasadat e vendeve evropiane gjatë një periudhe katërmujore

(4-mujore).
5. Implementimi në të gjitha zyrat e tjera të aplikimit në Shqipëri gjatë një periudhe dymujore

(2-mujore).
REPUBLIKA E SHQIPËRISË
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TABELA E LËNDËS
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1.1 Përkufizime
1.2 Qëllimi i zgjidhjes për lëshimin e kartës së identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75

vjeç
2. ZBATIMI I ZGJIDHJES PËR LËSHIMIN E KARTAVE TË IDENTITETIT PËR

SHTETASIT QË MBUSHIN MOSHËN 75 VJEÇ
3. SPECIMENI I KARTËS SË IDENTITETIT PËR SHTETASIT QË MBUSHIN

MOSHËN 75 VJEÇ
1. HYRJE
1.1 Përkufizime
Forma e aplikimit: Marrëveshja ligjore (letër) ndërmjet qytetarit, ALEAT-it dhe përfaqësuesit të

autoritetit;
Zyra aplikimit: Zyra e gjendjes civile ose zyra konsullore.
Autoriteti: Ministria e Brendshme e Republikës së Shqipërisë.
Përfaqësuesi i autoritetit: Zyrtar i gjendjes civile ose përfaqësuesi i konsullatës.
CSO: Zyra e gjendjes civile.
Nënshkrimi digjital ose nënshkrimi digjital i kualifikuar: Nënshkrimi i dokumentit elektronik nga

platforma e-ALEAT.
e-Service: Shërbimet elektronike.
e-ALEAT ose platforma e-TIS: Platforma për të siguruar shërbime digjitale identiteti.
Dokumente identiteti: Kartat e identitetit ose pasaportat biometrike.



MEVA: Aplikimi i verifikimit të regjistrimit MORPHO.
Mol: Ministria e Brendshme.
NCR: Regjistri Civil Kombëtar.
Dokumentet mbështetëse: Formulari i policisë, raporti i policisë për dokumentin e humbur/

vjedhur.
1.2 Qëllimi i zgjidhjes për lëshimin e kartës së identitetit për shtetasit që mbushin

moshën 75 vjeç
Aleat është Shoqëria Koncesionare e konsorciumit midis IDEMIA (Identitety & Security, më

parë Sagem Security) dhe Fondit Shqiptaro-Amerikane të Ndërmarrjeve (AAEF), që ofron
Shërbimet ‘‘Prodhimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit dhe pasaportave biometrike” për
shtetasit shqiptarë. Parlamenti shqiptar ka miratuar ligjin nr. 89/2020, datë 9.7.2020, ‘‘Për një
shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, ‘‘Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë”,
të ndryshuar’’, i cili parashikon se karta e identitetit lëshohet pa afat për shtetasit që mbushin
moshën 75 vjeç. Me qëllim zbatimin e ligjit të sipërpërmendur, Palët kanë rënë dakord të
zbatojnë një zgjidhje të shpejtë që konsiston vetëm në një ndryshim vizual të afatit të
vlefshmërisë së kartës së identitetit që do të lëshohet për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç.

2. ZBATIMI I ZGJIDHJES PËR LËSHIMIN E KARTAVE TË IDENTITETIT PËR
SHTETASIT QË MBUSHIN MOSHËN 75 VJEÇ

2.1 Palët njohin dhe bien dakord, se në përputhje me parashikimet e Kontratës së Koncesionit
dhe të shtojcave të saj, sistemi është projektuar dhe zbatuar nga shoqëria koncesionare për të
prodhuar një dokument biometrik polikarbonati të skalitur me lazer (me çip të brendshëm që
përmban e-Certifikatat dhe të dhënat e tjera përkatëse) me një jetëgjatësi maksimale prej 10
(dhjetë) vjetësh, jetëgjatësi, e cila ndikon edhe vlefshmërinë e e-Certifikatave dhe MRZ-në e
kartave të identitetit. Për këtë arsye dhe duke marrë parasysh kufizimet teknologjike dhe teknike,
karta e identitetit që do të lëshohet për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç do të jetë objekt i
specifikimeve dhe i kushteve të detajuara në shtojcën 24 (karta e identitetit për shtetasit që
mbushin moshën 75 vjeç).

2.2 Autoriteti angazhohet që të informojë në mënyrën e duhur shtetasit dhe të fillojë një
fushatë ndërgjegjësimi për specifikat dhe përdorimin e kartës së identitetit që do të lëshohet për
shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç, përfshirë specifikimet dhe kushtet e kësaj karte, në
përputhje me parashikimet e kësaj shtese kontrate dhe të shtojcës së saj 24 (Karta e identitetit për
shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç).

2.3 Na përputhje me dispozitat e këtij skeduli, autoriteti merret ekskluzivisht me të gjitha
kërkesat, ankesat ose pretendimet eventuale, që mund të ngrihen nga qytetarët dhe/ose subjektet
e tjera në lidhje me modelin e rënë dakord (periudha e vlefshmërisë dhe rinovimi i letërnjoftimit
e lëshuar për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç), për sa i përket përputhshmërisë me
dispozitat ligjore në fuqi.

2.4 Palët bien dakord se vlefshmëria dhe zbatimi i kësaj shtese kontrate dhe i shtojcës së saj 24
(Karta e identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç) janë në çdo rast të lidhura dhe me
qëllim vënien në zbatim të parashikimeve të ligjit nr. 89/2020, datë 9.7.2020, ‘‘Për një shtesë në
ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, ‘‘Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë’’, të
ndryshuar’’. Çdo ndryshim i mundshëm në ligj që do të prekë parashikimet e ligjit nr. 89/2020,
datë 9.7.2020, ‘‘Për një shtesë në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, ‘‘Për letërnjoftimin elektronik të
shtetasve shqiptarë’’, të ndryshuar’’, do të ketë efekt përkatësisht edhe në parashikimet e kësaj
shtese kontrate dhe të shtojcës së saj 24 (Karta e identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75
vjeç) dhe do te jetë objekt i marrëveshjes me shkrim mes Palëve.

2.5 Palët bien dakord se duke deroguar shprehimisht parashikimet e Kontratës së Koncesionit
dhe të shtojcave të saj dhe me qëllim zbatimin e ligjit nr. 89/2020, datë 9.7.2020, ‘‘Për një shtesë
në ligjin nr. 8952, datë 10.10.2002, ‘Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë’, të
ndryshuar”, zgjidhja teknike dhe ligjore që do të vihet në zbatim nga shoqëria koncesionare
vetëm për lëshimin dhe shpërndarjen e kartave të identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75



vjeç do të jetë si më poshtë vijon:
2.5.1 Shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç dhe që do të rinovojnë kartën e tyre të identitetit

apo që do të aplikojnë për një kartë të re identiteti do të pajisen me një kartë identiteti që do të
ketë një afat vlefshmërie prej 50 (pesëdhjetë) vjetësh;

2.5.2 Karta e identitetit që do t’u lëshohet shtetasve që mbushin moshën 75 vjeç do të ketë
material përbërës, komponent, grafikë dhe strukturë të njëjtë me kartën e identitetit që
prodhohet dhe lëshohet nga Shoqëria Koncesionare sipas Kontratës së koncesionit dhe
shtojcave të saj dhe në çdo rast do të ketë një jetëgjatësi maksimale prej 10 (dhjetë) vjetësh. Një
specimen i kartës së identitetit që do të lëshohet për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç i
bashkëlidhet kësaj shtojce 24 (Karta e identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç) të
Kontratës së Koncesionit.

2.5.3 E-Certifikatat e vendosura në çipin e kartës së identitetit do të kenë një afat vlefshmërie
prej 10 (dhjetë) vjetësh, në përputhje me kërkesat e e-IDAS, pavarësisht se vlefshmëria e kartës së
identitetit do të jetë për 50 (pesëdhjetë) vjet. Çdo e-Shërbim që do të ofrohet në lidhje me kartën e
identitetit është i kushtëzuar me vlefshmërinë e e-Certifikatave. Me skadimin e e-Certifikatave,
shtetasit që kanë mbushur moshën 75 vjeç dhe që kërkojnë të përdorin e-Shërbimet do të aplikojnë
për një kartë të re identiteti. Nëse do të jetë e nevojshme, autoriteti do të përballojë ekskluzivisht
të gjitha kostot për rastet e shtetasve që kanë mbushur moshën 75 vjeç dhe që kanë riaplikuar
apo rinovuar kartë e tyre të identitetit, në përputhje me parashikimet e kësaj shtese kontrate dhe
të shtojcës 24 (Karta e identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç) të Kontratës së
Koncesionit.

2.5.4 Të dhënat elektrike që ndodhen në çipin e kartës së identitetit dhe MRZ-ja do të kenë
një afat maksimal vlefshmërie prej 10 (dhjetë) vjetësh, i cili nuk mund të zgjatet përtej kësaj
periudhe. Karta e identitetit nuk mund të përdoret si dokument udhëtimi pas 10 vjetësh nga data
e lëshimit dhe autoriteti do të informojë në mënyrën e duhur shtetasit se pas 10 vjetësh nga data
e lëshimit, Karta e identitetit nuk do të jetë e vlefshme për të përfituar e-Shërbimet, përfshirë
identifikimin elektronik, dhe as mund të përdoret si dokument ndërkombëtar udhëtimi, në
përputhje me parashikimet e kësaj shtese kontrate dhe të shtojcës 24 (Karta e identitetit për
shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç) të Kontratës së Koncesionit.

2.6 Palët bien dakord se karta e identitetit për shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç, në
përputhje me parashikimet e kësaj shtese kontrate dhe të shtojcës 24 (Karta e identitetit për
shtetasit që mbushin moshën 75 vjeç) të Kontratës së Koncesionit, do të vihet në zbatim brenda
2 (dy) muajve nga data efektive e shtesës së kontratës.



3. SPECIMENI I KARTËS SË IDENTITETIT PËR SHTETASIT QË MBUSHIN
MOSHËN 75 VJEÇ


