KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

PËR PERIUDHËN 2012 - 2017

Pasqyra e lëndës
HYRJE ..................................................................................................................................................................5
1. VIZIONI ......................................................................................................................................................................6
2. MISIONI......................................................................................................................................................................6
3. QËLLIMET SPECIFIKE TË STRATEGJISË SË TIK-SË: ................................................................................................7
4. STRATEGJIA E TIK-SË ................................................................................................................................................9

SHTYLLA 1: Korniza ligjore dhe politike ..........................................................................................................10
PROGRAMI STRATEGJIK 1.1: Inicimi i ndryshimeve legjislative të nevojshme për vënien e
suksesshme në përdorim të TIK-së në gjyqësorin e Kosovës..................................................................................10
PROGRAMI STRATEGJIK 1.2: Ndërmarrja e ndryshimeve rregullatore në kuadër të përgjegjësive të KGjK-së....11
PROGRAMI STRATEGJIK 1.3: Krijimi i kornizës dhe procedurave rregullatore për sigurimin e
zhvillimit të nismave testuese....................................................................................................................................11

SHTYLLA 2: Sponsorimi dhe mbështetja e vendimmarrjes ..........................................................................13
PROGRAMI STRATEGJIK 2.1: Ofrimi i mbështetjes së vazhdueshme, me kohë dhe të plotë për
operacionet nëpërmjet monitorimit të zbatimit të Strategjisë së TIK-së ................................................................13
PROGRAMI STRATEGJIK 2.2: Sigurimi i fondeve adekuate për përmbarimin e kësaj Strategjie të TIK-së
nëpërmjet ngritjeve në buxhetin e KGjKs-ë dhe në asistencën e donatorëve........................................................14
PROGRAMI STRATEGJIK 2.3: Sigurimi i bashkërendimit të projekteve të donatorëve ..........................................15
PROGRAMI STRATEGJIK 2.4: Angazhimi në bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rajonal ......................................16
PROGRAMI STRATEGJIK 2.5: Krijimi dhe dhënia e një mandati një Grupi të Përdoruesve ..................................16

SHTYLLA 3: Infrastruktura harduerike e besueshme ....................................................................................17
PROGRAMI STRATEGJIK 3.1: Krijimi i një dhome adekuate për serverë qendrorë ................................................17
PROGRAMI STRATEGJIK 3.2: Ofrimi i lidhjeve adekuate midis të gjitha lokacioneve të gjyqësorit ......................18
PROGRAMI STRATEGJIK 3.3: Ofrimi i infrastrukturës adekuate për server ............................................................18
PROGRAMI STRATEGJIK 3.4: Krijimi i kapaciteteve për rikthim në rast të fatkeqësive ........................................19
PROGRAMI STRATEGJIK 3.5: Sigurimi i kompjuterëve adekuatë të tavolinës ........................................................20
PROGRAMI STRATEGJIK 3.6: Migrimi nga sistemi operativ WIN XP në WIN 7........................................................20
PROGRAMI STRATEGJIK 3.7: Zbatimi i UPS-së qendrore në çdo lokacion të gjyqësorit ........................................20
PROGRAMI STRATEGJIK 3.8: Zbatimi i sistemeve të audio incizimit ......................................................................21
PROGRAMI STRATEGJIK 3.9: Zbatimi i sistemeve të mbrojtjes së dëshmitarëve ..................................................21

SHTYLLA 4: Platformat dhe veglat softuerike adekuate ................................................................................22
PROGRAM STRATEGJIK 4.1: Zgjedhja e mjedisit adekuat për zhvillimin e softuerëve ..........................................22
PROGRAMI STRATEGJIK 4.2: Zgjedhja e sistemit adekuat për bazën e të dhënave..............................................23

SHTYLLA 5: Siguria e sistemeve të TIK-së ......................................................................................................24
PROGRAMI STRATEGJIK 5.1: Zbatimi i procesit të menaxhimit të rrezikut ndaj sigurisë ......................................24
PROGRAMI STRATEGJIK 5.2: Zbatimi i vlerësimit të cenueshmërisë......................................................................25
PROGRAMI STRATEGJIK 5.3: Zbatimi i forcimit të sistemit ......................................................................................25
PROGRAMI STRATEGJIK 5.4: Zbatimi i menaxhimit të ditarit ..................................................................................25
PROGRAMI STRATEGJIK 5.5: Zhvillimi i politikave ....................................................................................................26
PROGRAMI STRATEGJIK 5.6: Zhvillimi i trajnimeve për siguri të personelit / vetëdijesim ....................................26
PROGRAMI STRATEGJIK 5.7: Zbatimi i Rrjet Access Control (NAC) [Kontrollimit të Qasjes në Rrjet] ....................27
PROGRAMI STRATEGJIK 5.8: Sigurimi i sigurisë fizike në dhomat e serverëve......................................................27
PROGRAMI STRATEGJIK 5.9: Mbajtja e inventarit të azhurnuar të pajisjeve të instaluara dhe shërbimeve........28
PROGRAMI STRATEGJIK 5.10: Krijimi i dokumentimit të sistemit ..........................................................................29

3

PËR PERIUDHËN 2012 - 2017

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

SHTYLLA 6: Analitika, zhvillimi dhe zbatimi i metodologjive ..........................................................................30
PROGRAMI STRATEGJIK 6.1: Përcaktimi i procedurave të analizimit të punës ......................................................31
PROGRAMI STRATEGJIK 6.2: Zhvillimi i aplikacioneve softuerike në përputhje me standardet teknike..............32
PROGRAMI STRATEGJIK 6.3: Sigurimi i metodologjive adekuate të testimit dhe pranimit....................................32
PROGRAMI STRATEGJIK 6.4: Ofrimi i trajnimeve për shkathtësitë themelore dhe të avancuara të
TIK-së për të gjithë përdoruesit e fundit....................................................................................................................33
PROGRAMI STRATEGJIK 6.5: Përcaktimi i metodologjive të zbatimit të cilat u përshtaten nevojave
të KGjK-së, gjykatave dhe punonjësve të gjykatave ................................................................................................33
PROGRAMI STRATEGJIK 6.6: Sigurimi i funksionimit të ndërsjellë me sistemet e tjera të TIK-së të
Kosovës dhe të BE-së në planin afatgjatë ................................................................................................................34
PROGRAMI STRATEGJIK 6.7: Krijimi i shërbimeve të internetit për qasje publike (portali i internetit) ................34
PROGRAMI STRATEGJIK 6.8: Ofrimi i qasjes on-line në aktvendime dhe legjislacion (qendra e
dokumentimit) ............................................................................................................................................................35
PROGRAMI STRATEGJIK 6.9: Vënia në përdorim dhe përdorimi i një poste elektronike zyrtar në
gjyqësorin e Kosovës ..................................................................................................................................................35
PROGRAMI STRATEGJIK 6.10: Përdorimi i “nënshkrimit digjital”, posa të vihet në dispozicion në Kosovë ........36

SHTYLLA 7: Burimet njerëzore adekuate ........................................................................................................37
PROGRAMI STRATEGJIK 7.1: Krijimi dhe ruajtja e menaxhimit dhe organizimit të fuqishëm të projektit ............38
PROGRAMI STRATEGJIK 7.2: Krijimi dhe ruajtja e burimeve të brendshme të fuqishme për TIK ........................38
PROGRAMI STRATEGJIK 7.3: Krijimi dhe analizimi i burimeve të procesit të punës ..............................................39
PROGRAMI STRATEGJIK 7.4: Ndërtimi i burimeve për trajnim ................................................................................39
PROGRAMI STRATEGJIK 7.5: Punësimi i zyrtarëve vendorë për TIK........................................................................40
PROGRAMI STRATEGJIK 7.6: Krijimi gradual i shërbimeve të ndihmës në zyrë ....................................................40
PROGRAMI STRATEGJIK 7.7: Ofrimi i trajnimeve për stafin e KGjK-së ....................................................................40

SHTYLLA 8: Burimet dhe aftësitë për statistika dhe menaxhim ..................................................................42
PROGRAMI STRATEGJIK 8.1: Ngritja e konsiderueshme e aftësisë raportuese të KGjK-së ..................................42
PROGRAMI STRATEGJIK 8.2: Avancimi i aftësisë së KGjK-së për ta menaxhuar sistemin gjyqësor ....................43
PROGRAMI STRATEGJIK 8.3: Përmbushja e standardeve të CEPEJ-it dhe e standardeve të
tjera ndërkombëtare të raportimit ............................................................................................................................43
ANEKSI ........................................................................................................................................................................45
Aneksi I - Përmbledhje ekzekutive ............................................................................................................................46
Aneksi II – Grupi Punues për Përgatitjen e Planit Strategjikë për TIK ..................................................................52
Aneksi III – Specifikat e dhomës së Server-it ..........................................................................................................53
Annex IV – Akronimet e përdorura ............................................................................................................................55

4

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

PËR PERIUDHËN 2012 - 2017

Hyrje
Sundimi i ligjit dhe mbrojtja e të drejtave të
njeriut janë jetike për një shoqëri të lirë,
demokratike. Një gjyqësor i pavarur,
transparent në proceset e vendimmarrjes
dhe llogaridhënës për punën e tij, është
esencial për ta garantuar sundimin e ligjit
dhe mbrojtjen e të drejtave të njeriut.1

KGJK ka ka pranuar një ndihmë shumë të
rëndësishme për përgatitjen e Strategjisë
së TIK-ut nga KE dhe Norvegjia. EK ka
ofruar dy ekspert përmes mekanizmit të
TAIEX-it. Në mënyrë që të sigurohet
transferi i njohurive dhe përvojave
regjionale, Norvegjia ka financuar
udhëheqësin e ekipit nga Bosnia dhe
Hercegovina. Norvegjia gjithashtu ka ofruar
për konferencat dhe seminaret gjatë
përgatijes së strategjisë, si dhe pnintimit të
strategjisë në tre gjuhë.

Informatat e sakta, me kohë dhe precize që
zbatohen drejt gjatë procedurave gjyqësore
përbëjnë parakusht për aktvendimet me
kohë dhe të ligjshme, të cilat janë garanci
për paanësi dhe drejtësi. Vënia në
përdorim e teknologjisë së informimit dhe
komunikimit (TIK-së) në gjyqësor vë në
dispozicion më mirë se kurdoherë
informata për të gjitha strukturat gjyqësore
dhe punonjësit e gjykatave.

Si aktivitet përgatitor për hartimin e
Strategjisë së TIK-së, përpjekjet që janë
bërë në të kaluarën dhe gjendja aktuale sa
i përket vënies në përdorim të TIK-së në
gjyqësorin e Kosovës janë përmbledhur në
raportin e vlerësimit.

Plani Strategjik i Këshillit Gjyqësor të
Kosovës (KGjK-së) për periudhën 2007 –
2012 ka shënjuar vënien në përdorim të
TIK-së në gjyqësorin e Kosovës, si një nga
parakushtet kryesore për përmbushjen e
detyrave dhe obligimeve të KGjK-së.

Strategjia e TIK-së është produkt final i një
procesi të planifikimit strategjik, në të cilin
kanë marrë pjesë një grup punues i KGjKsë si dhe përfaqësues nga EULEX-i dhe
projektet e USAID-së.

Në mënyrë që t’i vazhdojë në një mënyrë të
organizuar dhe sistematike përpjekjet e tij
për TIK në të ardhmen, KGjK-ja ka kërkuar
asistencë teknike nga programi TAIEX i
Komisionit Evropian dhe nga Qeveria e
Norvegjisë në përgatitjen e Strategjisë së
TIK-së për periudhën 2012 – 2017.

1

Kjo Strategji e TIK-së përfaqëson planin e
KGjK-së për mënyrën e vënies në përdorim
të TIK-së në gjyqësorin e Kosovës gjatë
pesë viteve të ardhshme.

Plani Strategjik për Gjyqësorin e Kosovës 2007 – 2012, Parathënia – faqe i
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1. VIZIONI
Teknologjia e informimit dhe komunikimit e
vënë në përdorim të plotë dhe e dobishme
në mbështetje të vizionit të Këshillit
Gjyqësor të Kosovës për ta krijuar një
sistem gjyqësor që është efikas,
transparent, llogaridhënës për punën e tij
dhe i qasshëm për të gjithë.

2. MISIONI
Të shtohen dukshëm informatat në
dispozicion për lëndët gjyqësore dhe punën
e gjykatave nëpërmjet vënies së plotë në
përdorim të TIK-së si dhe shtimit të
mundësive për KGjK-në, kryetarët e
gjykatave, gjyqtarët dhe stafin mbështetës
që t’i kryejnë detyrat e tyre në mënyrë
efektive dhe efikase, duke i kontribuar
kështu shtimit të përgjithshëm të
efikasitetit dhe transparencës së sistemit
gjyqësor.
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3. QËLLIMET SPECIFIKE TË
STRATEGJISË SË TIK-SË:
Nëpërmjet zbatimit të Strategjisë së TIK-së,
KGjK-ja do të orientohet kah realizimi i
qëllimeve specifike si vijon:
Qëllimi (et) specifik (e):

Indikatori (ët) e suksesit:

a. Transformimi i gjykatave të Kosovës në gjykata
elektronike, të cilat do ta përdorin një bazë
qendrore të të dhënave dhe një infrastrukturë
adekuate të TIK-së dhe do t’i këmbejnë të dhënat
dhe shkresat në formë elektronikë brenda sistemit
gjyqësor të Kosovës, si dhe me sistemet e tjera
përkatëse të TIK-së në Kosovë dhe jashtë vendit;

1. Është themeluar baza qendrore e të dhënave
2. SIML 2013 është funksional dhe zbatohet në të
gjitha gjykatat
3. Është garantuar besueshmëria e
infrastrukturës dhe komponentëve harduerikë në
shkallë prej 99%
4. Të dhënat me regjistrat e tjerë këmbehen aty
për aty

b. Menaxhimi proaktiv i gjykatave bazuar në të
dhënat dhe raportet e atypëratyshme;

1. KGjK-ja i rishikon raportet gjithëpërfshirëse për
punën e gjykatave çdo muaj, kryen analiza dhe
vendime të duhura apo nxjerr udhëzime të duhura
2. Kryetarët e gjykatave e vlerësojnë punën e
gjykatave dhe të punonjësve të tyre çdo muaj,
kryen analiza dhe vendime të duhura apo nxjerr
udhëzime të duhura

c. Disponueshmëria e shërbimeve on-line për
qytetarë, përmes krijimit të një ueb portali të
gjyqësorit

1. Ueb portali që i përmban ueb faqet e çdo
gjykate të azhurnuara dhe në dispozicion 24/7
2. Numri unik i ‘klikimeve’ në ueb faqe
3. Sondazhet për cilësinë dhe disponueshmërinë
e të dhënave dhe shërbimeve për qytetarë

d. Krijimi i burimeve njerëzore përbrenda KGjK-së
që i posedojnë njohuritë dhe shkathtësitë e
nevojshme për realizimin e kësaj Strategjie, si dhe
ofrimi i trajnimeve adekuate dhe pajisjeve
harduerike për stafin e gjykatave për përdorim të
përditshëm dhe të papenguar të programeve
kompjuterike, postës elektronike dhe internetit të
KGjK-së;

1. Burimet njerëzore të KGjK-së janë në gjendje t’i
përdorin aplikacionet softuerike, ta mirëmbajnë
sistemin kompjuterik dhe të ofrojnë mbështetje që
u përshtaten përdoruesve të fundit
2. Infrastruktura harduerike është instaluar dhe
mirëmbahet për ta garantuar punën e papenguar
të gjykatave dhe punonjësve të gjykatave
3. Qasja në postë elektronike, internet, aplikacione
të gjyqësorit, në ueb portal dhe në qendrën e
shkresave garantohet në shkallë prej 99%
4. Trajnime themelore dhe të avancuara për TIK-të u
ofrohen të gjithë përdoruesve të fundit në terren
dhe në një periudhë kohore të zgjatur, çfarë rezulton
në futjen e të dhënave të rregullta dhe të pastra
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e. Bashkëpunimi i gjerë me sistemet gjyqësore të
tjera në përdorimin e TIK-së në gjyqësor si në
rajonal, ashtu edhe në nivel ndërkombëtar;

1. Numri i ngjarjeve ndërkombëtare/rajonale që
kanë të bëjnë me TIK-në dhe të cilave u ka
kontribuuar KGjK-ja
2. Numri i marrëveshjeve rajonale/bilaterale që
kanë të bëjnë me TIK-në dhe që i ka lidhur KGjK-ja

f. Përpjekjet e mëdha për të siguruar fonde për
realizimin e Strategjisë së TIK-së nëpërmjet
financimit si nga qeveria e Kosovës, ashtu edhe
nga donatorët

1. Buxheti i shtuar i KGjK-së për investime në TIK
2. Donatorët ndërkombëtarë ndihmojnë në
financimin e Strategjisë së TIK-së nëpërmjet
fazave të “zgjerimit”
3. Sigurimi i financimit stabil për punët e KGjK-së
në TIK në fazën e “mirëmbajtjes”
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4. STRATEGJIA E TIK-SË
Strategjia e TIK-së do ta arrijë qëllimin e saj
dhe t’ia bëjë të mundur KGjK-së që t’i arrijë
qëllimet strategjike të tij nëpërmjet tetë
grupeve parimore të aktiviteteve relevante.

Achievement of the ICT Strategy’s overall
results will require simultaneous and
synchronized build up of all Pillars.
Build up of individual Pillars and
achievement of the Strategic Goal(s) for
each Pillar, KJC will achieve through
implementation of specific Strategic
Programs.

Në këtë Strategji të TIK-së, këto grupe të
aktiviteteve relevante janë paramenduar
dhe paraqitur si ‘shtylla’.
Për ta mbështetur Strategjinë e TIK-së të
KGjK-së, janë përcaktuar tetë shtyllat në
vijim:

9

FOR THE
PERIOD 2012
2012 -- 2017
2017
PËR
PERIUDHËN

KOSOVO
JUDICIAL
COUNCIL
KËSHILLI
GJYQËSOR
I KOSOVËS

SHTYLLA 1: Korniza ligjore dhe rregullative
QËLLIMI STRATEGJIK 1:
Përmirësimi i kornizës ligjore dhe
rregullatore, e cila mundëson përdorimin
efektiv dhe efikas të TIK-së në gjyqësorin e
Kosovës
Vënia e plotë në përdorim e TIK-s në
sistemin gjyqësor të Kosovës do të përbëjë
ndryshim rrënjësor në mënyrën se si
kryhen punët në gjykatat tona. Tani për
tani, të gjitha solucionet legjislative dhe
rregullatore krijohen për t’i mbështetur
sistemet e vjetra manuale (me “letër dhe
stilolaps”).

1.1. Inicimi i ndryshimeve legjislative të
nevojshme për vënien e suksesshme
në përdorim të TIK-së në gjyqësorin e
Kosovës
1.2. Ndërmarrja e ndryshimeve rregullatore
në kuadër të përgjegjësive të KGjK-së
1.3. Krijimi i kornizës dhe procedurave
rregullatore për sigurimin e zhvillimit të
nismave testuese

Për ta bërë të mundur përdorimin e plotë të
solucioneve të TIK-së në gjyqësorin e
Kosovës, gjatë zbatimit të Strategjisë së
TIK-së do të jetë e nevojshme që të
ndërmerren aktivitete në ndryshimin e
ligjeve, akteve nënligjore, politikave dhe
procedurave.

PROGRAMI STRATEGJIK 1.1: Inicimi i
ndryshimeve legjislative të nevojshme për
vënien e suksesshme në përdorim të TIK-së
në gjyqësorin e Kosovës

KGjK-ja do t’i iniciojë ndryshimet legjislative
të nevojshme dhe do të punojë së bashku
me qeverinë dhe institucionet shtetërore të
tjera relevante në to. Në kuadër të
përgjegjësive të saj, KGjK-ja do t’i
ndërmarrë aktivitetet teknike dhe do t’i
miratojë aktet nënligjore, politikat dhe
procedurat e nevojshme.

Me anë të një procedure legjislative të
duhur, KGjK-ja do ta iniciojë dhe propozojë
ndryshimin e ligjeve në fuqi, për ta
mundësuar: kornizën institucionale të
duhur, përshtatjen e ligjeve procedurale
dhe krijimin e burimeve njerëzore adekuate
për zhvillimin e operacioneve të TIK-së.

KGjK-ja do ta sigurojë shpalljen e
sinkronizuar dhe me kohë të
amendamenteve dhe/ose rregulloreve, për
ta mundësuar realizimin e Strategjisë së
TIK-së në përputhje me kornizat legjislative
dhe rregullatore në fuqi.

Për ta siguruar autoritetin edhe
përgjegjësinë e KGjK-së për realizimin,
bashkërendimin dhe mbikëqyrjen e vënies
së njëtrajtshme në përdorim të TIK-së në
gjyqësorin e Kosovës, KGjK-ja do t’ia
dorëzojë amendamentet e Ligjit për
Këshillin Gjyqësor të Kosovës. Krahas
kësaj, KGjK-ja do ta kërkojë një autorizim
për të marrë dhe menaxhuar fonde direkte
për projektet e TIK-së në gjyqësor.

Për ta ndërtuar këtë shtyllë dhe për ta
realizuar qëllimin strategjik numër 1, KGjKja do t’i iniciojë dhe realizojë programet
strategjike në vijim:
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Për ta mundësuar përdorimin efektiv dhe
efikas të TIK-së gjatë procedurave
gjyqësore, KGjK-ja do t’i iniciojë ndryshime
legjislative në ligjet procedurale. Shërbimi
elektronik për procedimin, përdorimin e
shkresave elektronike, pranimin dhe
dërgimin e tyre, përdorimin e nënshkrimeve
digjitale dhe çështjet e ngjashme do të jenë
vetëm disa nga çështjet që do të trajtohen
dhe, kësisoj, të mbështeten nga ligjet, në
mënyrë që të zbatohen gjatë procedurave
gjyqësore. Aktivitet i përhershëm i KGjK-së
do të jetë monitorimi i përmirësimeve të
mundshme që TIK-ja mund t’ua sjellë
gjykatave dhe qytetarëve si dhe marrja me
kohë e iniciativave për ndryshimin e
legjislacionit përkatës.

përsëritshme. KGjK-ja do t’i shfrytëzojë
këto përmirësime për t’i bartur dhe caktuar
sërish burimet në kuadër të organizimit
aktual të gjykatave, në mënyrë që t’u ofrojë
qytetarëve shërbime më të mira dhe ta
shtojë efikasitetin e gjykatave.
KGjK-ja do t’i shqyrtojë aktet nënligjore
aktuale, rregullat dhe procedurat që e
rregullojnë punën e gjykatave, operacionet
dhe sistematizimin e posteve dhe t’i bëjë
ndryshimet e duhura. KGjK-ja po ashtu do
të miratojë akte, rregullore dhe procedura
të reja që nuk kanë ekzistuar më parë, në
mënyrë që ta rregullojë zbatimin dhe
përdorimin e pajisjeve të TIK-së, sigurinë e
TIK-së, internetin, postën elektronike e
kështu me radhë.

Për të siguruar burime njerëzore që mund
të ofrojnë mbështetje operative të duhur
për Strategjinë e TIK-së dhe për të arriturat
e tij në të ardhmen, KGjK-ja do të
bashkëpunojë me qeverinë për të gjetur
mënyra për tërheqjen dhe mbajtjen e
specialistëve, të cilët duhet të punësohen
në përputhje me ligjet që e rregullojnë
punësimin e shërbyesve civilë.

Meqë shumica e këtyre çështjeve
rregullatore hyjnë në kuadër të
përgjegjësive të këshillave gjyqësorë të
shteteve evropiane, KGjK-ja do të përpiqet
të bashkëpunojë me këshillat gjyqësorë të
tjerë në nivel rajonal dhe ndërkombëtar.

PROGRAMI STRATEGJIK 1.3: Krijimi i
kornizës dhe procedurave rregullatore për
sigurimin e zhvillimit të nismave testuese

PROGRAMI STRATEGJIK 1.2: Ndërmarrja e
ndryshimeve rregullatore në kuadër të
përgjegjësive të KGjK-së
Ndonëse kjo Strategji e TIK-së është shumë
entuziaste dhe duhet ndikojë në arritjen e
rezultateve pozitive afatgjate për gjyqësorin
e Kosovës, KGjK-ja do të sigurojë që
zgjidhjet apo ndryshimet e TIK-së në
proceset e punës të testohen mirë dhe në
hollësi para se të zbatohen plotësisht në të
gjitha gjykatat.

KGjK-ja pret që vënia e TIK-së në përdorim
të plotë në gjykatat e Kosovës do të çojë në
një organizim të ri të proceseve të punës në
gjykata. Proceset si: procesmbajtja dhe
menaxhimi i procesverbaleve, rrjedha e
lëndëve, caktimi i lëndëve, monitorimi i
punës, afatet kohore për aktivitetet e
planifikuara të parapara me ligj dhe atyre
të ngjashme do të jenë vetëm disa nga
aktivitetet që do të realizohen ndryshe nga
sistemi manual aktual.

Për ta mundësuar, por edhe për ta nxitur
eksperimentimin me ide të reja, si pjesë e
pashmangshme e të arriturave të reja,
KGjK-ja do ta miratojë një rregullore për
zhvillimin e koncepteve testuese. Sipas një
procedure të përcaktuar, një gjykatë e
përzgjedhur testuese do të lirohet nga
zbatimi i një nëngrupi të rregullave, në
mënyrë që të vërtetohet sjellja dhe zbatimi i
ideve të reja në jetën e përditshme, në një
mjedis real në gjykatë.

Vënia në përdorim e TIK-së, e mbështetur
nga dizajnimi i serishëm i një projekti
përkatës të punës, do t’i bëjë aktivitet që e
rëndojnë punën në gjykata më të më të
shpejta dhe më të lehta, përderisa do të
përshpejtohen edhe veprimet e
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Procedura që do të përcaktohet për
zbatimin, aprovimin dhe realizimin e
koncepteve testuese si dhe zbatimin e tyre
në gjykatat testuese, duhet të jetë e
shpejtë dhe e thjeshtë, por, njëkohësisht,
duhet të përfshijë edhe mekanizma të
fuqishëm për monitorim dhe vleftësim.
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SHTYLLA 2: Sponsorimi dhe mbështetja e vendimmarrjes
QËLLIMI STRATEGJIK 2:
KGjK-ja të përfshihet aktivisht në aspektet
financiare të TIKs-së, në monitorimin e
rezultateve të TIK-së dhe në sigurimin e
mbështetjes me kohë për nivelin operativ në
kuadër të përgjegjësive dhe autorizimeve të tij
Me miratimin e Strategjisë së TIK-së, KGjK-ja
përcakton objektiva të qarta dhe parasheh
se çfarë përmirësimesh mund të priten dhe
se sa mund të shtohet transparenca.

tolerohet asnjë përpjekje e paarsyeshme për
t’i vënë në rrezik qëllimet e kësaj Strategjie.
Programet strategjike specifike që do të
iniciohen në kuadër të kësaj shtylle janë:

Kjo strategji dhe ky vizion i KGjK-së nuk do të
mund të realizohet pa financim të
konsiderueshëm. KGjK-së do t’i duhet të bëjë
shumë përpjekje që të marrë fonde për
përmbarimin e kësaj Strategjie dhe të
demonstrojë se rezultate po arrihen gjatë
tërë procesit të zbatimit të saj.

2.1. Ofrimi i mbështetjes së vazhdueshme,
me kohë dhe të plotë për operacionet
nëpërmjet monitorimit të zbatimit të
Strategjisë së TIK-së
2.2. Sigurimi i fondeve adekuate për
përmbarimin e kësaj Strategjie të TIKsë nëpërmjet ngritjeve në buxhetin e
KGjKs-ë dhe në asistencën e
donatorëve

Për t’i realizuar këto qëllime ambicioze,
KGjK-së do t’i duhet ta sigurojë mbështetjen
dhe bashkëpunimin e stafit të gjykatave, të
cilët, fundja, duhet të përfitojnë më së
shumti nga vënia në përdorim e TIK-së. KGjKja do t’i promovojë strategjinë dhe qëllimet e
saj përmes krijimit të një Grupi të
Përdoruesve, të cilët do t’i përfaqësojnë
interesat e kryetarëve të gjykatave,
gjyqtarëve dhe punëtorëve të gjykatave. Ky
Grup i Përdoruesve do ta vleftësojë çdo
solucion softuerik para se ai të zbatohet në
gjykata. KGjK-ja do të kërkojë që anëtarët e
këtij grupi që t’i promovojnë aktivisht
përpjekjet e KGjK-së në lëmin e TIK-së në
radhët e kolegëve të tyre në gjyqësor.

2.3. Sigurimi i bashkërendimit të projekteve
të donatorëve
2.4. Angazhimi në bashkëpunimin
ndërkombëtar dhe rajonal
2.5. Krijimi dhe dhënia e një mandati një
Grupi të Përdoruesve
PROGRAMI STRATEGJIK 2.1: Ofrimi i
mbështetjes së vazhdueshme, me kohë dhe të
plotë për operacionet nëpërmjet monitorimit
të zbatimit të Strategjisë së TIK-së.

KGjK-ja do të jetë përherë e hapur për
sugjerimet e ardhshme të përdoruesve të
fundit dhe për përmirësimet në procesin e
zbatimit, por, në të njëjtën kohë, KGjK-ja do
ta bëjë të ditur synimin e saj të fuqishëm për
t’i realizuar qëllimet dhe se nuk do të

Mbështetja e KGjK-së për zbatimin e
Strategjisë së TIK-së nuk do të jetë vetëm
deklarative. Kjo strategji, e cila përfaqëson
nevojat reale të gjyqësorit të Kosovës dhe
mënyrën e realizimit të qëllimeve të tij, ka
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rëndësi themelore si për qytetarët, ashtu
edhe për Republikën e Kosovës. Për shkak
të rëndësisë së saj, KGjK-ja do të ofrojë
mbështetje të vazhdueshme, me kohë dhe
të plotë për përmbarimin e Strategjisë së
TIK-së.

ndonjë mosmarrëveshje me rëndësi, të
diskutohen raportet e progresit dhe
zgjidhen çështjet e rëndësishme që
shkaktojnë pengesa në zbatimin e
strategjisë.
Mbledhjet e PSB-s duhet të mbahen çdo tre
(3) muaj gjatë vitit (apo nëse nevojitet më
shpesh, duhet bërë kërkesë) dhe ato duhet
të kenë për bazë një agjendë të
përhershme e dakorduar paraprakisht nga
pjesëmarrësitë e mbledhjeve te tilla.
Mbledhja inaguruese duhet të mbahet
menjëherë pas miratimit të strategjisë nga
ana e KGJK-ës.

Duke e miratuar këtë strategji, KGjK-ja e
tregon qartë vendosmërinë e saj për ta
ndryshuar dhe modernizuar gjyqësorin e
Kosovës.
KGJK-ja duhet të formoj një mekanizëm për
të mbikqyrur zbatimin e strategjisë së TIKut. Ky mekanizëm duhet krijoj mundësi
KGJK-s që në mënyrë periodike të bëjë
vlerësimin e progresit të arritur në zbatimin
e strategjise së TIK-ut, shpenzimet,
mungesën e mjeteve financiare dhe
çështjet tjera që mund të pasqyrojnë sfidat
dhe mundësitë për zbatimin e strategjisë
në fjalë. KGJK-ja duhet ta shqyrtoj
rezultatet e arritura së paku çdo tre muaj
dhe në kuadër të komtencave të tij duhet të
nxjerrë vendime të duhura me qëllim që t’i
zvogloj rreziqet dhe heqë pengesat.
Gjithashtu, anëtarët e këshillit bëjnë vizita
në teren në mënyrë që të demostrohet
vendosmëria e Këshillit, të kuptohen
çështjet dhe dëgjohen propozimet e
përdoruesve të fundit në gjykata. KGJK-ja
duhet të siguroj se janë duke u shfrytëzuar
praktikat më të mira të mundshme kur
është fjala për mënyrën e qeverisjes së
programit strategjik. Kjo do të thot se
menjëherë pas aprovimit formal të
strategjisë nga KGJK-ja, me vendim të vet
KGJK-s do të caktohet një bord drejtues i
programit (PSB).

PSB-ja i raporton KGJK-ës së paku dy herë
në vit. Në raport duhet të përfshihet
progresi i çdo projekti veç e veç, raportet e
grupit të përdoruesve të TIK-ut, raportet e
buxhetit dhe ato ad-hoc.
Drejtori i Sekretariatit të KGJK-ës siguron
përkrahje të duhur administrative PSB-ës
dhe emëron menaxherin e programit të
KGJK-ës përgjegjës për të siguruar
koordinim më të gjithë akterët relevant dhe
ekspertizës teknike për vet PSB-ën.
PROGRAMI STRATEGJIK 2.2: Sigurimi i
fondeve adekuate për përmbarimin e kësaj
Strategjie të TIK-së nëpërmjet ngritjeve në
buxhetin e KGjKs-ë dhe në asistencën e
donatorëve
KGjK-ja është e vetëdijshme se për
realizimin e qëllimeve të përgjithshme të
Strategjisë së TIK-së nevojiten fonde të
konsiderueshme, por, në anën tjetër, është
e pamundur që të shtohet efikasiteti në
punën e gjykatave, të shtohet transparenca
e aktiviteteve dhe të arrihen standardet
evropiane pa investuar në TIK.

Ky bord do të përbëhet nga një anëtarë i
KGJK-s, të deleguarit nga menaxhmentit i
lartë i Sekretariatit të KGJK-ës,
përfaqësues nga sektori i donatorve dhe
palët e interesuara përfshirë këtu edhe
EULEX-in. Mandati i PSB-ës do të jet që
rregullisht të bëhet shqyrtimi i progresit të
arritur në zbatimin e strategjisë dhe të
siguroj një koordinim që nëmes tjerash; të
rishikohen aktivitetet programore
përkundrejt planit të saj, buxhetet e
programit vs. shpenzimeve aktuale (me
qëllim të identifikimit dhe zgjidhjes së

Strategjia e TIK-ut ka për qëllim
përfundimtar që jo vetëm ta modernizojë
punën në gjykatat e gjykatave, por edhe ta
përforcojë sundimin e ligjit dhe, në këtë
mënyrë, ta shtojë besimin e qytetarëve dhe
të investuesve.
KGjK-ja do t’ia prezantojë strategjinë e TIKsë qeverisë së Kosovës dhe do ta kërkojë
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mbështetjen e saj. Përgjigje pozitive nga
qeveria pritet në formë të një buxheti më të
madh për investimet kapitale të KGjK-së
dhe për burimet njerëzore të TIK-së në
vazhdimësi gjatë disa viteve të ardhshme.

PROGRAMI STRATEGJIK 2.3: Sigurimi i
bashkërendimit të projekteve të donatorëve

Në të njëjtën kohë, KGjK-ja është realiste
sa i përket nivelit të financimit që qeveria e
Kosovës mund ta sigurojë për këtë qëllim
dhe po ashtu është e vetëdijshme se fonde
duhet të kërkohen edhe nga burimet e
tjera.

Në Republikën e Kosovës ka një prezencë
të fuqishme të organizatave dhe
donatorëve ndërkombëtarë. Në shumë
raste, ata janë përgjegjës për zbatimin e
projekteve specifike në gjyqësorin e
Kosovës. KGjK-ja i çmon lart këto përpjekje
dhe e shpreh synimin e saj që të vazhdojë
të bashkëpunojë me të gjithë donatorët e
mundshëm. KGjK-ja deklaron se financimi i
kësaj Strategjie nga donatorët do të jetë i
domosdoshëm për përmbarimin e saj.

Fondet që mungojnë mund të mbulohen
nga donatorët ndërkombëtarë, të cilët për
vite të tëra e kanë ndihmuar edhe shtetin,
edhe gjyqësorin e Kosovës. Për
përmbarimin e Strategjisë së TIK-së, KGjKja do të hartojë projekte për shpenzimet e
përgjithshme për zbatimin e TIK-së në
gjyqësorin e Kosovës. Këto projekte do t’i
prezantohen qeverisë dhe bashkësisë së
donatorëve. KGjK-ja pret që edhe qeveria,
edhe bashkësia e donatorëve të
kontribuojnë, duke i përzgjedhur aktivitetet
ose grupet e aktiviteteve për të cilat ata
mund të ofrojnë fonde. Buxheti i
përgjithshëm për bashkëfinancim do të
hartohet në fund të këtij procesi dhe do t’u
prezantohet të gjithë kontribuuesve.

Për t’i siguruar efektet maksimale të këtyre
projekteve dhe ndikimin e tyre në
gjyqësorin e Kosovës, KGjK-ja do të ketë një
rol më aktiv në sinkronizimin e këtyre
projekteve dhe do të përpiqet ta sigurojë
kthimin maksimal të investimeve si për
donatorët, ashtu edhe për gjyqësorin e
Kosovës.
Meqë kjo strategji e TIK-së është hartuar
me ndihmën e ZNKE /TAIEX-it dhe qeverisë
së Norvegjisë, përderisa të përfshirë në
hartimin e saj kanë qenë edhe
përfaqësuesit e EULEX-it dhe të USAID-së e
projekteve të saj, KGjK-ja beson fuqimisht
se kjo strategji duhet të shërbejë si
platformë e përbashkët për veprim, si për
donatorët, ashtu edhe për KGjK-në. Çdo
donator i ri duhet t’ua përshtat përpjekjet e
tij në çështjet që kanë të bëjnë TIK-në
qëllimeve dhe aktiviteteve që do të
zhvillohen sipas kësaj Strategjie.

Sa të jetë e mundur, KGjK-ja do të jetë
përgjegjëse për përmbarimin e buxhetit të
bashkëfinancuar dhe për t’i raportuar
secilit kontribuues si për përparimin e
përgjithshëm në zbatimin e Strategjisë së
TIK-së, ashtu edhe për shpenzimet e
detajuara për donator përkatës brenda
sferës së kontributit të tij.
Një buxhet i përbashkët i bashkëfinancuar,
së bashku me këtë strategji, do të
shërbejnë si bazë për t’i identifikuar
donatorët e rinj dhe si mundësi për ta për
të marrë pjesë. KGjK-ja do të kërkojë
aktivisht burime financimi shtesë gjatë tërë
periudhës së zbatimit të kësaj Strategjie.

Gjatë zbatimit të strategjisë së TIK-ut,
KGJK-ja do të organizojë, përmes PSB-ës
mbledhje të rregullta koordinuese lidhur
me zbatimin e kësaj strategjie me
organizatat e donatorëve. Në kuadër të
këtyre takimeve, duhet zënë vend edhe
ndarja e aktiviteteve, përfshirë planifikimin
e përbashkët për ndërmarrjen e
aktiviteteve sinkronizuese gjithashtu.
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KGJK-ja do të formoj një grup përdoruesish
që do të jetë përgjegjës për sigurimin e
ekspertizës së përdoruesve, aprovimin e
ndryshimeve/modifikimeve/ përmirësimin
e zgjidhjeve të propozuara të TIK-ut para se
të zbatohen ato në për gjykata. Ky grup
formalisht përmes PSB-ës i raporton KGJKës dhe siguron formalisht informatat e
fundit të punës së tij në mbledhjet e
rregullta apo ad-hoc të PSB-ës nëse
nevojitet. Numri dhe shkalla e përfaqësimit
ne grupin e përdoruesve do të caktohet me
një vendim të KGJK-ës. Të gjithë anëtarët e
këtij grupi duhet të jenë të gatshëm dhe
shumë të interesuar për të ndihmuar
zbatimin e strategjisë dhe duhet të
posedojnë kredibilitet dhe të tregojnë
besim në mesin e kolegëve të tyre në
gjyqësorin e Kosovës. Njohuritë
gjithëpërfshirëse rreth TIK-ut nuk do të jetë
kriter vendimtar për përzgjedhje. Drejtori i
Sekretariatit të KGJK-ës dhe menaxheri i
programit duhet të jenë anëtarë të grupit të
cekur më lartë sikur edhe përfaqësuesi i
EULEX-it gjithashtu. Aksionarët tjerë
ndërkombëtar mund t’ju thuhet që të
caktojnë një përfaqësues për grupin e
përdorueseve.

PROGRAMI STRATEGJIK 2.4: Angazhimi në
bashkëpunimin ndërkombëtar dhe rajonal

KGjK-ja është plotësisht e vetëdijshme se
në fillim të përmbarimit të kësaj strategji i
mungon shumë përvoja sa i përket vënies
në përdorim të TIK-së në krahasim me disa
sisteme gjyqësore të tjera të avancuara.
KGjK-ja do të kërkojë, iniciojë dhe
mbështesë çfarëdo lloj bashkëpunimi
ndërkombëtar dhe rajonal që mund t’i
ndihmojë këmbimit të njohurive, ideve dhe
përvojave. Për t’i realizuar qëllimet
ambicioze të kësaj Strategjie, KGjK-ja
pranon se edukimi i stafit të saj dhe
pjesëmarrja e tyre në konferenca dhe
seminare ndërkombëtare do të jenë të
domosdoshme.
Sekretariati i KGJK-ës dhe projekti
përgjegjës për zbatimin e kësaj strategjie
do të ngarkohen me identifikimin e
sistemeve të avancuara gjyqësore për
shfrytëzimin e TIK-ut dhe krijimin e
mundshëm të koordinimit bilateral me ta.
KGJK-ja gjithashtu do të angazhohet për
këmbimin e eksperiencave dhe praktikat
më të mira me sistemet tjera gjyqësore.

Drejtori i Sekretariatit duhet t’i siguroj
përkrahje të duhur administrative grupit të
përdoruesve i cili do të punoj në
bashkëpunim të ngushtë me menaxherët e
projektit të secilit projekt veç e veç të
formuar për zbatimin e strategjisë.
Menaxheri përkatës i projektit do ta
angazhojë këtë grup në çdo hap të zbatimit
të projektit dhe informon atë rreth planeve,
ekzekutimit dhe çështjeve përkatëse në
nivel operimi përmes mbledhjeve të grupit
në fjalë të cilat do të mbahen se paku
njëherë në muaj.

PROGRAMI STRATEGJIK 2.5: Krijimi dhe
dhënia e një mandati një Grupi të Përdoruesve

Për të siguruar se kjo strategji:
-

po i përmbush objektivat e saj në nivel
operativ;

-

po ua mundëson përdoruesve të fundit
që të kenë ndikim në zhvillimin dhe
zbatimin e solucioneve të TIK në
gjyqësorin e Kosovës; dhe

-

po krijon një urë komunikimi midis
përdoruesve të fundit dhe stafit të
KGjK-së përgjegjës për përmbarimin
operativ të kësaj Strategjie,

KGJK-ja duhet të siguroj që grupi i
përdoruesve është i njohur për tërë
personelin e gjyqësorit të Kosovës. Duhet
përgatitur një procedurë për përcjelljen e
ankesave, sugjerimeve dhe propozimeve që
përdoruesit e fundit i dërgojnë këtij grupi.
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SHTYLLA 3: Infrastruktura harduerike e besueshme
QËLLIMI STRATEGJIK 3:
Të krijohet dhe mirëmbahet një
infrastrukturë harduerike e besueshme si
parakusht për vënien në përdorim të
solucioneve softuerike në gjyqësorin e
Kosovës
Në përpjekjet e mëparshme për TIK në
gjyqësorin e Kosovës, investime të
konsiderueshme janë orientuar kah blerja e
harduerëve. Aktualisht, disa nga këta
harduerë janë plotësisht funksionalë, siç
janë Wide Area Rrjet (WAN) dhe Local Area
Networks (LANs), përderisa disa pajisje të
tjera janë vjetërsuar.

3.5. Sigurimi i kompjuterëve adekuatë të
tavolinës

Në periudhën në vijim, KGjK-së do t’i duhet
të sigurojë që të gjitha pajisjet që mungojnë
të blihen dhe dorëzohen në mënyrë të
sinkronizuar dhe paralelisht me përpjekjet
e tjera që bëhen për TIK.

3.9. Zbatimi i sistemeve të mbrojtjes së
dëshmitarëve

3.6. Migrimi nga sistemi operativ WIN XP në
WIN 7
3.7. Zbatimi i UPS-së qendrore gjenerator të
rrymës në lokacionet e gjyqësorit
3.8. Zbatimi i sistemeve të audio incizimit

PROGRAMI STRATEGJIK 3.1: Krijimi i një
dhome adekuate për serverë qendrorë

Për ta siguruar stabilitetin e infrastrukturës
së sistemit, KGjK-së do t’i duhet të
planifikojë që t’i zëvendësojë pajisjet
ekzistuese sipas periudhave kohore që
janë paraparë me standardet teknike dhe
praktikat e mira.

Prioriteti i parë i KGjK-së për krijimin e
kushteve adekuate për pajisjet e TIK-së
është që ta krijojë një dhomë të sigurte dhe
efikase për serverë.

Për ta realizuar qëllimin strategjik 3, KGjKja do të angazhohet në programet
strategjike në vijim:

Dhoma për serverë do të dizajnohet ashtu
që të funksionojë si hapësirë e kontrolluar
me kujdes. Gjatë tërë punëve në
dizajnimin, krijimin dhe mirëmbajtjen e
dhomës së serverëve duhet të zbatohen të
gjitha standardet e vlefshme teknike dhe të
sigurisë si dhe praktikat e mira të
inxhinierisë. Zgjedhja e lokacionit,
hapësirës së kërkuar dhe kërkesave
relevante të energjisë janë faktorë të

3.1. Krijimi i një dhome adekuate për
server qendror
3.2. Ofrimi i lidhjeve adekuate midis të
gjitha lokacioneve të gjyqësorit
3.3. Ofrimi i infrastrukturës adekuate për
server
3.4. Krijimi i kapaciteteve për rikthim në
rast të fatkeqësive
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rëndësishëm të cilëve do t’u kushtohet
kujdes.

qasja e paautorizuar. Kabllot e rrjetit do të
aranzhohen dhe etiketohen si duhet.

KGjK-ja do ta lokalizojë dhe ndërtojë
dhomën e serverit kryesor të saj në Pallatin
e Drejtësisë. Derisa Pallati i Drejtësisë të
jetë në fazën e ndërtimit, KGjK-ja do të
përpiqet që përkohësisht ta krijojë dhomën
e serverit të saj brenda dhomës së serverit
të qeverisë së Kosovës.

KGjK do të ofrojë për çdo rrethojë/kabinet
të rrjetit një UPS adekuat apo një lidhje në
një sistem qendror të UPS-së.

PROGRAMI STRATEGJIK 3.3: Ofrimi i
infrastrukturës adekuate për server

PROGRAMI STRATEGJIK 3.2: Ofrimi i lidhjeve
adekuate midis të gjitha lokacioneve të
gjyqësorit

Infrastrukturë harduerike e serverëve do të
gjendet në një dhomë kryesore të
serverëve.
Për ndërtimin e platformës kompjuterike të
KGjK-së do të përdoret teknologjia “Blade”
[shqiptoje si “bllejd”, nga angl. “teh”] me
virtualizim. Të gjitha shërbimet që duhet të
ofrohen nga kompjuterët e ndarë të serverit
do të ofrohen me anë të platformës
“blade”. KGjK-ja do të ndërtojë platforma
“blade” me mjaft kapacitet për t’i ofruar të
gjitha shërbimet për të gjithë përdoruesit e
fundit. Kapacitetet e teknologjisë ‘blade’ do
të jenë për rreth 2000 përdorues.

Si rezultat i përpjekjeve të mëparshme në
lëmin e TIK-së, KGjK-ja posedon rrjete
funksionale të zonës lokale (LAN) dhe të
zonës së gjerë (WAN). Të gjitha lokacionet e
gjyqësorit janë të lidhura në një rrjet.
Qëllimi i KGjK-së është që t’i lidhë të gjitha
lokacionet e gjyqësorit me anë të një rrjeti
optik që do të ndërtohet nga Ministria e
Administratës Publike dhe të krijojë lidhje
për ruajtje rezervë të shkresave me linjat e
marra me qira nga kompanitë komerciale.

Platforma “Blade” përmes virtualizimit do
t’i ofrojë të gjitha shërbimet e nevojshme
për funksionimin e TIK-së në gjyqësorin e
Kosovës. Serverët kryesorë që do të
vendosen në platformën “Blade” janë :

Si rastin e pajisjeve të tjera të TIK-së,
pajisjet e rrjetit aktiv (siç janë ruterët,
ndërprerësit, etj.) kanë jetëgjatësi të
kufizuar. KGjK-së do t’i duhet t’i
zëvendësojë këto pajisje sipas një plani
kohor (çdo pajisje të zëvendësohet pas tri
viteve) dhe në mënyrë të sinkronizuar (një e
treta e pajisjeve të zëvendësohen çdo vit).

-

Kontrolluesi i domenit 1 (DC, DHCP,
DNS, AD,…)

-

Serveri i skedarëve /shtypit

-

Serveri i aplikacioneve

-

Qendra virtuale (veglat e menaxhimit
për mjedis virtual)

-

Qendra e sistemit (menaxheri i
konfigurimit, menaxheri operativ)

-

Siguria / Antivirusi (Forefront Endpoint
Protection, Forefront for Exchange, etj.),
WSUS

-

Serveri i postës elektronike

-

Baza e të dhënave

-

Shërbimet e informatave nga interneti

-

Backup-i [ruajtja e skedarëve rezervë]

Rrethoja/kabineti i rrjetit
KGjK-së i duhet të ketë rrethoja /kabinete
të rrjetit që mundësojnë menaxhimin,
mbrojtjen dhe shfaqjen e rrjetit duke i
kombinuar estetikën dhe sigurinë e një
kabineti me qasje në një raft të hapur.
KGjK-ja do ta krijojë së paku një
rrethojë/kabinet të rrjetit për çdo objekt me
LAN. Të gjitha rrethojat/kabinetet do të
instalohen dhe lokalizohen sipas standardeve
teknike të vlefshme dhe do të mbrohen nga

18

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

PËR PERIUDHËN 2012 - 2017

Shpenzimet për TI do të reduktohen me
virtualizimin e infrastrukturës së TI-së. Në
të njëjtën kohë, kjo do ta shtojë efikasitetin,
përdorimin dhe fleksibilitetin e aseteve
ekzistuese.

virtual; i pari për kutitë postare elektronike,
ndërsa i dyti për bartjen e porosive
elektronike. Si klient i postës do të përdoret
programi Microsoft Outlook, i cili është
pjesë e Microsoft Office-it.
MS Exchange [këmbimi i shërbimit të
postës elektronike] varet nga AD [adresari
aktiv] dhe ky varet nga DNS [serveri i emrit
të domenit]. Për këtë arsye, Domain
Controller [kontrolluesi i domenit] dhe AD
[adresari aktiv] janë të tepërt. Kjo varësi
mund të shihet në figurën e mëposhtme.

Shërbimi i postës elektronike
KGjK-ja do ta krijojë shërbimin e tij të
postës elektronike duke e përdorur
Microsoft Exchange Server 2010. Në një
mjedis virtual, do të krijohen dy serverë

KGjK-ja do ta zbatojë strategjinë për
mbrojtjen e të dhënave the data: “skedarë
rezervë që krijohen në diskun e brendshëm
dhe që automatikisht kopjohen në diskun e
jashtëm, apo që krijohen drejtpërdrejt në
diskun e jashtëm”.

Shërbimet e internetit
Të gjitha aplikacionet që do t’u ofrojnë të
dhëna përdoruesve të internetit do të
punojnë në një server, i cili është i ndarë
nga serverët e tjerë të KGjK-së. Ky server
do të jetë në DMZ [zonën e menaxhimit të
të dhënave]. Qëllimi i DMZ-së është që të
shtohet edhe një shtresë e sigurisë në
rrjetin e zonës lokale të KGjK-së.

Pajisja për backup [ruajtje rezervë] (serveri
virtual me softuer për ruajtje rezervë) në
lokacionin primar (në dhomën e serverit
kryesor) do të krijojë kopje rezervë të të
gjitha të dhënave nga të gjithë serverët në
disqet e tij (sistemet e ruajtjes) dhe
automatikisht do ta kopjojë përmbajtjen e
tij në një lokacion sekondar përmes WAN-it
[rrjetit të zonës së gjerë]. Lokacioni
sekondar duhet të jetë së paku 40 km larg
nga lokacioni primar.

PROGRAMI STRATEGJIK 3.4: Krijimi i
kapaciteteve për rikthim në rast të
fatkeqësive

Fillimisht, KGjK-ja do ta krijojë një qendër
për përtëritje në rast të fatkeqësive me
kapacitet të kufizuar. Kapacitetet e qendrës
për përtëritje në rast të fatkeqësive do të
shtohen dhe përmirësohen me ngritjen e
buxheteve në dispozicion.

KGjK-ja do ta themelojë një kornizë për
rikthim në rast të fatkeqësive, i cili do të
konsistojë në procese, politika dhe
procedura për t’u përgatitur për përtëritjen
ose vazhdimin e infrastrukturës kritike të
teknologjisë në rast të ndonjë fatkeqësie
natyrore apo të shkaktuar nga njeriu.
Në fokus kryesor të KGjK-së do të jetë
planifikimi i përtëritjes në rast të
fatkeqësive kur kemi të bëjmë me
mbrojtjen e të dhënave.
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Meqë faza e “Mainstream Support” për
Windows XP SP3 nuk është më në
dispozicion, ndërsa nuk janë nënshkruar
marrëveshjet e nevojshme për “Extended
support”, KGjK-do të kalojë në sistemin
operativ Windows 7. Licencat e WIN 7 për
KGjK-në do të sigurohen përmes qeverisë
së Kosovës, në të njëjtën mënyrë si në
rastin e Win XP.

PROGRAMI STRATEGJIK 3.5: Sigurimi i
kompjuterëve adekuatë të tavolinës

Qëllimi i Strategjisë së TIK-së do të
realizohet vetëm nëse të gjithë përdoruesit
e fundit kanë qasje funksionale dhe të
papenguar në sistemet e TIK-së që
përdoren në gjyqësorin e Kosovës.

PROGRAMI STRATEGJIK 3.7: Zbatimi i UPSsë qendrore gjenerator të rrymës në
lokacionet e gjyqësorit

Çdo përdorues i fundit do ta ketë
kompjuterin e tij/të saj të tavolinës të lidhur
me rrjetin e KGjK-së. Konfigurim i
përshtatshëm i kompjuterit të tavolinës
është ai që funksionon normalisht me WIN
7, dhe ka monitor adekuat, tastierë, maus
dhe printer dhe qasje në printer të rrjetit.

Furnizimi me energji elektrike në Kosovë
është tejet i pasigurt. Variacionet në
furnizimin me energji elektrike paraqesin
rrezik të konsiderueshëm për pajisjet e TIKsë, siç janë kompjuterët, monitorët,
serverët, etj. Në të njëjtën kohë, mungesa e
furnizimit me energji elektrike është
shkaktar i shqetësimeve të
konsiderueshme për përdoruesit e fundit
kur puna kryesore varet nga aplikacionet e
serverëve.

Tani për tani, KGjK ka vetëm 818
kompjuterë të tavolinës adekuatë për këtë
qëllim. KGjK-së do t’i duhet të gjejë fonde
për blerjen e së paku 600 kompjuterëve
shtesë për zbatimin e Strategjisë së TIK-së.
KGjK-ja do të përpiqet ta përcjellë praktikën
e mirë në menaxhimin e kompjuterëve të
tavolinës, e cila është që të zëvendësohen
të gjithë kompjuterët e tavolinës në një
cikël prej pesë vitesh. Kjo do to thotë se 1
nga 5 kompjuterë duhet të zëvendësohet
çdo vit.

Për ta parandaluar dhe zvogëluar këtë
rrezik, në kuadër të përpjekjeve të
mëparshme për TIK, KGjK-së i janë siguruar
gjeneratorë për objekte dhe nga një njësi të
furnizimit të pandërprerë me rrymë (UPS)
për të gjithë kompjuterët e tavolinës.

PROGRAMI STRATEGJIK 3.6: Migrimi nga
sistemi operativ WIN XP në WIN 7

Gjeneratorët me kapacitet të ulët dhe jo
automatikë dhe UPS-të për kompjuter nuk
janë zgjidhje optimale për mbrojtjen e
kompjuterëve nga ky rrezik. Ky solucion
është relativisht i shtrenjtë dhe jo edhe aq
efikas. Mirëmbajtja e të gjithë UPS-ve është
praktikisht e pamundur.

Ciklit të Win XP po i vjen fundi.
“Mainstream support” [mbështetja
themelore] nuk është më në dispozicion
për të gjitha edicionet e Windows XP
Service Pack 3. “Extended support”
[mbështetja e zgjeruar] do të jetë në
dispozicion vetëm deri në prill të vitit 2014.
Në “Patch Tuesday” (8 prill 2014), të gjitha
edicionet e Windows XP do të hiqen nga
përdorimi.

Meqë këto pajisje duhet të zëvendësohen
me kalimin e kohës, KGjK-ja do ta shqyrtojë
mundësinë e furnizimit me gjeneratorë
adekuatë dhe kalimin në një sistem
qendror të UPS-së në çdo objekt të
gjyqësorit. Ky hap do të sigurojë rrymë të
duhur për të gjitha pajisjet e tavolinës
(kompjuterët, monitorët dhe printerët).

Në shumicën e kompjuterëve të tavolinës
të KGjK-së është instaluar Microsoft
Windows XP SP3.
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Qëllimi i vënies në përdorim të kësaj TIK-je
do të jetë që dëshmitarët të mund t’i japin
dëshmitë e tyre nga largësia.
Shtrembërimet e audio dhe video
incizimeve do të përdoren për ta
parandaluar edhe më tej identifikimin e
paautorizuar të dëshmitarëve të mbrojtur.

PROGRAMI STRATEGJIK 3.8: Zbatimi i
sistemeve të audio incizimit

Nëpërmjet zbatimit të Strategjisë së TIK-së,
KGjK-ja do ta vazhdojë dhe kryejë
instalimin e sistemeve të audio incizimit në
të gjitha gjykatat në Kosovë.

Po ashtu, KGjK-së do t’i duhet të sigurojë
linja adekuate për video konferenca midis
gjykatave dhe institucioneve të tjera që
merren me sigurinë dhe me institucionet e
ngjashme jashtë vendit.

KGjK-ja është e vendosur t’i modernizojë
më tej gjykatat e Kosovës, duke siguruar
ruajtje të plotë digjitale të procesverbaleve
identike të seancave penale nëpërmjet
sigurimit të pajisjeve për audio incizim,
transkriptim dhe përkthim si
operacionalizimit të sistemit dhe trajnimit
të stafit.
Në kuadër të përpjekjeve të mëparshme
për TIK, gjyqësori i Kosovës është pajisur
me pajisje për audio incizim për nëntë
gjykata.
Gjatë përpjekjeve të ardhshme, KGjK-së do
t’i duhet të blejë pajisje për audio incizim të
cilat do t’i përshtaten madhësisë së
gjykatoreve në të cilat ato do të instalohen.
Në parim, do të nevojiten tri konfigurime
teknike të ndryshme: 12 për gjykatoret e
mëdha, 53 për të mesmet dhe 145 për të
voglat.

PROGRAMI STRATEGJIK 3.9: Zbatimi i
sistemeve të mbrojtjes së dëshmitarëve

Për ta siguruar mbrojtjen adekuate të
dëshmitarëve, por për të krijuar, në të
njëjtën kohë, mjedise të ligjshme për
gjykim, KGjK-ja do të bëjë përpjekje të
konsiderueshme për të hartuar dhe zbatuar
sisteme të mbrojtjes së dëshmitarëve.
Sa i përket riorganizimit të gjykatave në
Kosovë, shtatë gjykatat themelore që sapo
janë themeluar, në kuadër të
departamenteve të krimeve të rënda, do të
pajisen me audio dhe video teknologji
multimediale.
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SHTYLLA 4: Platformat dhe veglat softuerike adekuate
QËLLIMI STRATEGJIK 4:
Zgjidhja e platformave dhe veglave softuerike
adekuate sipas nevojave të gjyqësorit të
Kosovës
KGjK-së do t’i duhet t’i përzgjedhë
platformat dhe veglat softuerike adekuate
të cilat do t’u përshtaten nevojave të
gjyqësorit të Kosovës, duke i marrë
parasysh të gjitha përparësitë dhe të metat
e solucioneve të llojllojshme që janë në
dispozicion në treg.

PROGRAM STRATEGJIK 4.1: Zgjedhja e
mjedisit adekuat për zhvillimin e softuerëve

Në gjyqësorin e Kosovës do të krijohet një
gjeneratë e re e aplikacioneve softuerike
për platformat e zhvillimit të softuerëve, të
cilat do të krijojnë dhe përdorin aplikacione
të punës të shpejta dhe inteligjente.

Për shkak të rëndësisë dhe kompleksitetit
të sistemit informativ të gjyqësorit të
Kosovës, preferencë e fuqishme e KGjK-së
do të jetë që t’i përzgjedhë platformat dhe
veglat që janë dëshmuar të besueshme
dhe për të cilat ka në dispozicion
mbështetje teknike të fuqishme.

Niveli maksimal i efikasitetit të këtyre
aplikacioneve do të arrihet nëpërmjet
përputhjes së duhur të këtyre aplikacioneve
me përdorimin e plotë të arkitekturave
bashkëkohore harduerike dhe softuerike.

Në një pjesë të madhe, KGjK-ja do t’i
shfrytëzojë përvojat e sistemeve gjyqësore
të tjera për përzgjedhjen e platformave dhe
veglave softuerike të saj.

Teknologjia që përdoret si platformë për
zhvillimin e versionit aktual të SIML-së ka
një numër kufizimesh (siç janë: orientimet
“klient-server”, organizimi i decentralizuar i
bazës së të dhënave, përsëritja e të
dhënave në nivel qendror për qëllime të
raportimit, administrimi i bazës së të
dhënave me 72 baza të të dhënave, nevoja
e instalimit të serishëm të çfarëdo
modifikimi në SIML në të gjithë kompjuterët
në mënyrë manuale) dhe, si e tillë, nuk
mund ta mbështesë realizimin e vizionit
dhe qëllimeve specifike të Strategjisë së
TIK-së.

Dy programe strategjike kryesore do të
ndiqen për realizimin e këtij qëllimi
strategjik:
4.1. Zgjedhja e mjedisit adekuat për
zhvillimin e softuerëve
4.2. Zgjedhja e sistemit adekuat për bazën
e të dhënave

Vizioni dhe qëllimet specifike të Strategjisë
së TIK-së kërkojnë një ndryshim të
teknologjisë që përdoret për zhvillimin dhe
përdorimin e SIML-së.
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KGjK-ja do të përzgjedhë teknologji që
mbështet aplikacionet e “bazuara në
internet” dhe aplikacione që orientohen në
shërbime.
Veç kësaj, përmes ndryshimit të
teknologjisë, versioni i ri i SIML-së duhet të
përshtatet për ta mbështetur organizimin e
ri, hierarkinë dhe kompetencat e gjykatave
të cilat do të përcaktohen që nga viti 2013.
Versioni i SIML-së i cili do të zhvillohet në
teknologjinë e re do të quhet SIML 2013
dhe do të funksionojë në një mjedis
qendror dhe kështu do të quhet edhe në
pjesën tjetër të Strategjisë së TIK-së.

PROGRAMI STRATEGJIK 4.2: Zgjedhja e
sistemit adekuat për bazën e të dhënave

Termi “sistemi i bazës së të dhënave”
nënkupton se të dhënat menaxhohen në
nivele të caktuara të cilësisë (ato
vlerësohen në bazë të saktësisë,
disponueshmërisë, mundësisë së
përdorimit dhe qëndrueshmërisë) dhe kjo
në anën tjetër shpesh nënkupton
përdorimin e sistemit të menaxhimit të të
dhënave për qëllime të përgjithshme
(DBMS).
Një DBMS për qëllime të përgjithshme
është zakonisht sistem softuerik kompleks
i cili i plotëson shumë kushte të përdorimit.
Shumica e bazave të të dhënave që i
mirëmban një DBMS janë të mëdha dhe
komplekse.
KGjK-së do t’i duhet një DBMS i fortë, i
shkallëzueshëm dhe i besueshëm.
Varësisht nga buxhetet në dispozicion,
KGjK-ja do ta zgjedhë DBMS-në sipas hises
në treg të shitësve më të mëdhenj botërorë
si dhe duke u bazuar në përvojën e as
sistemeve të tjera gjyqësore të cilat i kanë
zbatuar me sukses DBMS-të e tyre.
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SHTYLLA 5: Siguria e sistemeve të TIK-së
QËLLIMI STRATEGJIK 5.1:
Ndërtimi i kapaciteteve për sigurimin e
informatave për KGjK-në
QËLLIMI STRATEGJIK 5.2:
Ndërtimi i kapaciteteve për shërbime të
sigurta të internetit
KGjK duhet të avancojë, mirëmbajë dhe
optimalizojë shërbime dhe burime të
sigurta të TI-së. Është e domosdoshme që
KGjK-ja të arrijë sa vijon:
•

5.4. Zbatimi i menaxhimit të ditarit
5.5. Zhvillimi i politikave
5.6. Mbajtja e trajnimeve për personel për
siguri / vetëdijesim

Krijimin e një arkitekture të rrjetit të
sigurt, të unifikuar dhe
gjithëpërfshirëse për këmbimin e
informatave në tërë KGjK-në,

•

Krijimin e aftësive për gatishmëri dhe
reagim në të rast të emergjencave.

•

Përforcimin e shkathtësisë dhe
qëndrueshmërisë së TI-së për t’i
mbështetur emergjencat, përtëritjen e
skedarëve në rast të fatkeqësive dhe
funksionimin e pandërprerë të TI-së
dhe komunikimeve,

•

Përmirësimin e komunikimit dhe
aftësive të TI-së për personelin e KGjKsë që punon në lokacione të largëta

•

Krijimin e aftësive për mbrojtje
kibernetike për shërbimet e internetit
të KGjK-së.

5.7. Zbatimi i Network Access Control (NAC)
[Kontrollimit të Qasjes në Rrjet]
5.8. Sigurimi i sigurisë fizike në dhomat e
serverëve
5.9. Mbajtja e inventarit të azhurnuar të
pajisjeve të instaluara dhe
shërbimeve
5.10. Krijimi i dokumentimit të sistemit
PROGRAMI STRATEGJIK 5.1: Zbatimi i
procesit të menaxhimit të rrezikut ndaj
sigurisë

Menaxhimi i rrezikut ndaj sigurisë do të jetë
pjesë përbërëse e definimit, përdorimit dhe
mirëmbajtjes së Sistemit të Komunikimit
dhe Informimit (SKI-së). Menaxhimi i
rrezikut (vlerësimi, trajtimi, pranimi dhe
komunikimi) do të zhvillohet si proces i
përsëritshëm bashkërisht nga
përfaqësuesit e pronarëve dhe zhvilluesit e
sistemit duke përdorur një sistem të
vlerësimit të rrezikut të dëshmuar,
transparent dhe plotësisht të kuptueshëm.

Programet strategjike të cilat do ta
mundësojnë realizimin e këtyre qëllimeve
janë:
5.1. Zbatimi i procesit të menaxhimit të
rrezikut ndaj sigurisë
5.2. Zbatimi i vlerësimit të cenueshmërisë
5.3. Zbatimi i forcimit të sistemit
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Shtrirja e SKI-së dhe asetet e tij do të
definohen qartë në fillim të procesit të
menaxhimit të rrezikut.

cenueshmërisë nuk i vërejnë
cenueshmëritë e panjohura apo më pak të
njohura në aplikacionet specifike të rrjetit.

Rreziku do të menaxhohet si proces. Ky
proces do të synojë t’i përcaktojë rreziqet e
njohura, t’i definojë masat e sigurisë për t’i
zvogëluar rreziqet e tilla në një nivel të
pranueshëm. Efektiviteti i masave të tilla do
të vlerësohet në vazhdimësi.

Në rast të zbulimit manual, eksperti që e
kryen vlerësimin ka për detyrë t’i analizojë
të dhënat që kthehen nga serveri dhe t’i
fusë dhe zbërthejë të dhënat që dërgohen
në server.
Për t’i ruajtur tiparet më të mira të të dyja
versioneve, një metodë hibride e zbulimit
është më e zakonshmja për vlerësimin e
cenueshmërisë së aplikacioneve të rrjetit të
internetit tani për tani.

Pa menaxhim të duhur të rrezikut ndaj
sigurisë masat e zbatuara të sigurisë nuk
do të jenë në baraspeshë me kërkesat për
përdorues, shpenzimet dhe rreziqet e tjera
të sigurisë. Për shkak të kësaj, zbatimi i
procesit të menaxhimit të sigurisë duhet të
jetë ndër gjërat e para që duhet të arrihen
nga KGjK-ja.

PROGRAMI STRATEGJIK 5.3: Zbatimi i
forcimit të sistemit

Zyra e TI-së në KGjK duhet të jetë e
vetëdijshme për rreziqet potenciale ndaj
SKI-së dhe të zhvillojë rregullisht vlerësime
të azhurnuara dhe të sakta të rreziqeve të
cilat e pasqyrojnë mjedisin operativ aktual.
Kjo zyrë po ashtu do të krijojë njohuri të
azhurnuara për cenueshmërinë dhe
periodikisht do ta rishikojë vlerësimin e
cenueshmërisë për t’u përballur me
mjedisin e ndryshueshëm të TI-së.

Qëllimi kryesor i forcimit të sistemit është
që të zvogëlohen rreziqet ndaj sigurisë sa
më shumë që të jetë e mundur.
Bazuar në rezultatin e zbatimit të procesit
të vlerësimit të rrezikut dhe të vlerësimit të
cenueshmërisë, forcimi i sistemit është
proces i konfigurimit të sigurt të sistemit
kundër qasjes së paautorizuar,
ndërhyrësve, hakerëve dhe cenueshmërive
të sigurisë. Forcimi i sistemit e bën sistemin
kompjuterik më të besueshëm, më të sigurt
dhe më efikas dhe mundëson funksionim
optimal. Sistemet kompjuterike janë
shpesh të cenueshme ndaj rreziqeve të
jashtme.

PROGRAMI STRATEGJIK 5.2: Zbatimi i
vlerësimit të cenueshmërisë

Vlerësimi i cenueshmërisë është proces që
zhvillohet në disa faza. Së pari, duhet të
vlerësohen sistemet dhe të identifikohen
cenueshmëritë dhe zbrazëtirat e sigurisë.
Rezultatet e vlerësimit duhet të mblidhen
në një raport të detajuar, i cili duhet ta
përmbajë planin e veprimit me masat
afatshkurta, afatmesme dhe afatgjata që
duhet të merren.

PROGRAMI STRATEGJIK 5.4: Zbatimi i
menaxhimit të ditarit

Me zbatimin e një sistemi të menaxhimit të
duhur të ditarit në sistem, anomalitë e
sistemit bëhen më të vërejtshme dhe mund
të trajtohen në mënyrë të duhur.

Shumica e skanerëve të cenueshmërisë që
janë në dispozicion në treg i shikojnë
cenueshmëritë e zakonshme dhe të
njohura dhe mostrat që kanë të bëjnë me
sigurinë e aplikacioneve të rrjetit të
internetit. Megjithatë, këta skanerë të

Menaxhimi i ditarit është proces afatgjatë.
TI-ja duhet ta mbulojë tërë ciklin jetësor të
trajtimit të informatave dhe procedimit të
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sistemit, mjet i fuqishëm ky për
mirëmbajtjen e sistemit dhe sigurinë e
informatave.

PROGRAMI STRATEGJIK 5.6: Zhvillimi i
trajnimeve për siguri të personelit /
vetëdijesim

Hapi i parë është që të zbatohet një sistem
i mbledhjes së informatave në ditar që
mund të ofrojë dhe procedojë pasqyra të
proceseve aty për aty. Në aplikacionet
bashkëkohore të menaxhimit të ditarëve
këta ditarë të atypëratyshëm ndërlidhen
me njëri tjetrin për t’i shfaqur „ishujt e
ditarit” që i pasqyrojnë anomalitë brenda
sistemit. Nga këta ditarë – me anë të një
analize më të thukët mund të përcaktohen
trendët e sjelljeve të sistemit – mund të
ofrohen statistika për ta mundësuar
analizimin e sjelljes së sistemit nga disa
aspekte, të cilat, për shembull, mund ta
krijojnë bazën e sigurisë për të ardhmen, si
dhe projekte të dizajnit të sistemit, meqë
statistikat e ditarëve ofrojnë një pasqyrë të
qartë të sjelljes afatshkurtër e madje edhe
afatgjatë të sistemit. Mund të analizohen
edhe mostrat e sistemit.

Siguria e personelit nënkupton zbatimin e
masave për t’u siguruar se qasje në TIK të
KGjK-së u ofrohet vetëm individëve që:
•

kanë nevojë për të ditur;

•

janë informuar për rregullat dhe
procedurat e sigurisë dhe i kanë
pranuar përgjegjësitë e tyre.

Përgjegjësia duhet të ndahet midis të gjithë
individëve që marrin pjesë në trajtimin dhe
procedimin e informatave. Sigurisht, për
këtë përgjegjësi zbatohen masa të
ndryshme, dhe ekziston ende nevoja që
udhëheqësit ta marrin përgjegjësinë më të
lartë, por të gjithë njerëzit që marrin pjesë
në trajtimin dhe procedimin e informatave
duhet të jenë të vetëdijshëm për masat e
nevojshme të sigurisë dhe për
kundërmasat që mund të merren në rast se
informatat apo sistemi i procedimit të
informatave vihen në rrezik. Për këtë arsye,
njerëzit që marrin pjesë në trajtimin dhe
procedimin e informatave duhet të kenë
vetëdije për sigurinë e informatave.

Me të gjitha këto së bashku,
administratorëve të sistemit mund t’u
ofrohet një pasqyrë e vërtetë për atë se si
sillet teknologjia informative e tyre në rast
të sulmeve kibernetike.

Përdoruesit e një sistemi duhet të jenë të
edukuar për atë se si t’i përdorin pajisjet e
tyre si duhet dhe si t’i përdorin pajisjet e
tyre në mënyrë të sigurt.

PROGRAMI STRATEGJIK 5.5: Zhvillimi i
politikave

Të gjithë individët të cilëve u është ofruar
qasje në TIK të KGjK-së do ta pranojnë me
shkrim se i kanë kuptuar obligimet e tyre sa
i përket mbrojtjes së TIK-së dhe pasojat
nëse TIK vihet në rrezik. Zyra e TI-së do ta
mbajë një regjistër të pranimeve të tilla me
shkrim.

KGjK-ja duhet të hartojë dhe miratojë një
varg politikash dhe udhëzimesh për
zbatimin, mirëmbajtjen dhe shfrytëzimin e
resurseve të TI-së. Këto politika duhet të
përpunohen për t’i bërë përdoruesit që të
sillen në mënyrë të sigurt, por duhet të jenë
edhe reale dhe në përputhje me rrjedhën e
procedimit të qëndrueshëm të informatave.

Të gjithë individëve që janë autorizuar për
të pasur qasje në TIK të KGjK-së fillimisht
do t’u bëhen me dije, dhe herë pas here, do
të informohen për rreziqet ndaj sigurisë
dhe duhet t’i raportojnë menjëherë Zyrës
së TI-së për çfarëdo qasjeje apo aktiviteti
që ata e konsiderojnë të dyshimtë apo të
pazakonshëm.

Masat e sigurisë që zbatohen në TIK të
KGjK-së duhet të harmonizohen me Ligjin
kombëtar 03/L-172 për mbrojtjen e të
dhënave personale.
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Vetëdija për rreziqet dhe për masat e
sigurisë në dispozicion është vija e parë e
mbrojtjes për sigurinë e SKI-së. Në veçanti,
i tërë personeli i përfshirë në ciklin jetësor
të SKI-së, përfshirë përdoruesit, do ta
kuptojnë:
a.

se dështimet e sigurisë mund ta
dëmtojnë seriozisht SKI-në;

b.

dëmin potencial që u shkaktohet të
tjerëve nga ndërkonektiviteti dhe
ndërvarësia; dhe

c.

përgjegjësinë individuale dhe
llogaridhënien e tyre për SKI-në sipas
roleve të tyre në kuadër të sistemit dhe
proceseve.

Me një NAC të zbatuar si duhet, kompjuterit
që lidhet në një rrjet kompjuterësh nuk i
lejohet qasje në asgjë, përveç nëse TI është
në përputhje me politikën e definuar të
punës, përfshirë nivelin e mbrojtësve kundër
viruseve, nivelin e sistemit të azhurnimit dhe
konfigurimin. Përderisa kompjuteri
kontrollohet nga një mjet softuerik i
instaluar paraprakisht, një TI mund të ketë
qasje vetëm në burimet që mund t’i ndreqin
(zgjidhin apo azhurnojnë) problemet e
ndryshme. Posa të jenë plotësuar politikat,
kompjuteri do të ketë qasje në burimet e
rrjetit dhe në internet, në kuadër të
politikave të përkufizuara brenda sistemit
NAC. NAC shërben kryesisht për qasje sipas
detyrave. Qasje në rrjet do të ofrohet sipas
profilit të personit. Për shembull, në ndonjë
ndërmarrje, departamenti i burimeve
njerëzore mund të ketë qasje vetëm në
skedarët e burimeve njerëzore.

Për t’u siguruar se përgjegjësitë janë
kuptuar, trajnimi për edukim dhe vetëdije
për sigurinë e informatave do të jetë i
detyrueshëm për tërë personelin,
përfshirë menaxherët e lartë dhe
përdoruesit e SKI-së.

PROGRAMI STRATEGJIK 5.8: Sigurimi i
sigurisë fizike në dhomat e serverëve

PROGRAMI STRATEGJIK 5.7: Zbatimi i Rrjet
Access Control (NAC) [Kontrollimit të
Qasjes në Rrjet]

Siguria fizike nënkupton zbatimin e masave
të mbrojtjes fizike dhe teknike për
parandalimin e qasjes së paautorizuar në
dhomat e serverëve të TIK-së.

Kontrollimi i qasjes në rrjet të TIK-së
zbatohet për ta kontrolluar qasjen në rrjet
përmes politikave, përfshirë kontrollet e
politikave të sigurisë para pranimit dhe
kontrollet pas pranimit lidhur me atë se kur
përdoruesit dhe pajisjet mund të hyjnë në
një rrjet dhe çfarë mund të bëjnë ato.

Masat e sigurisë fizike do të dizajnohen:

Pa e zbatuar NAC-në, nuk mund të ketë
ndonjë proces automatik të ndreqjes
(ndreqjes së nyjave jo kompatibile para se
të lejohet qasja) në sistemet e rrjetit, që ua
mundëson komponentëve të
infrastrukturës së rrjetit, siç janë ruterët,
ndërprerësit dhe muret e sigurisë, që të
funksionojnë së bashku me anë të
serverëve të pasmë të zyrës dhe pajisjeve
komunikuese të përdoruesve të fundit për
t’u siguruar se sistemi informativ
funksionon në mënyrë të sigurt para se të
lejohen operacionet e ndërsjella.

•

për ta refuzuar hyrjen e fshehtë apo me
forcë nga ndonjë ndërhyrës,

•

për t’i prapësuar, penguar dhe vërejtur
veprimet e paautorizuara dhe

•

për ta mundësuar veçimin e anëtarëve
të personelit sa i përket qasjes së tyre
në dhomat e serverit duke u bazuar në
nevojën për të ditur.

Masat e tilla to të përcaktohen duke u bazuar
në një proces të menaxhimit të rrezikut.
Serverët do të përkufizohen si zona të
siguruara dhe do të aprovohen nga Zyra e
TI-së.
Për zonat e siguruara do të përcaktohet një
perimetër i dukshëm, i përkufizuar dhe i
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mbrojtur, përmes të cilit hyrja dhe dalja do
të kontrollohet me anë të një sistemi të
kalimit apo njohjes personale.

Për t’i menaxhuar me efektivitet
konfigurimet dinamike të pikës së fundit,
për organizimin e TI-së duhet të shikohet
përtej funksioneve tradicionale dhe suitave
të mbrojtjes, për të fituar dukshmëri, dije
dhe kontroll. Fitimi i njohurive për atë se
çfarë ka në pikat e juaja të fundit – tërë
kohën - është hapi i parë që duhet ta
ndërmerrni për rimarrjen e kontrollit.

Zyra e TI-së, duke e zbatuar konceptin e
mbrojtjes së thellë, do ta përcaktojë
kombinimin e duhur të masave të sigurisë
fizike që duhet të zbatohen. Këtu mund të
bëjnë pjesë njëra apo më shumë nga
masat si vijon: një pengesë perimetri,
sistemet e detektimit të ndërhyrjes (IDS),
kontrollimi i qasjes, CCTV [video kamerat e
fshehura].

Një kompjuter i zakonshëm i Windows-it i ka
15,000 skedarë të ekzekutueshëm. Është
vështirë që integriteti dhe besueshmëria e
këtyre skedarëve të validohen në një sistem
të vetëm dhe dukshëm më e vështirë në një
rrjet me mijëra kompjuterë.

PROGRAMI STRATEGJIK 5.9: Mbajtja e
inventarit të azhurnuar të pajisjeve të
instaluara dhe shërbimeve

Sfida që rezulton nga softueri i
pamenaxhuar dhe i panjohur mund të
ndikojë që kompjuteri të korruptohet apo të
infektohet nga programet e dëmshme.
Keylogger-ët mund të çojnë në rrjedhjen e të
dhënave. Çdo softuerë që nuk mund të
identifikohet pozitivisht mbart me vete
potencialin për dëmtim.

Për detektimin e pajisjeve të paaprovuara
në TIK të KGjK-së Zyra e TI-së do ta zbatojë
një kontroll të rregullt. Kontroll i njëjtë duhet
të bëhet për të gjitha shërbimet që janë
instaluar për TIK të KGjK-së.

Solucionet softuerike të automatizuara
mund t’i shikojnë skedarët duke përdorur
një grup komponentësh të skedarit përmes
shërbimeve të sigurta të internetit ose duke
e liferuar një pamje të shpejtë lokale të
bazës së të dhënave që azhurnohet
periodikisht. Rezultatet e shikimit të
komponentëve të skedarit përfshijnë një
varg të të dhënave gjithëpërfshirëse për
skedarin, siç janë produkti, publikuesi,
rezultatet e skanimit për programe të
dëmshme, niveli e rrezikut, përhapja,
vjetërsia, kategoria e kështu me radhë.

Parimi i minimalitetit dhe privilegjit më të
ulët:
Do të zbatohen vetëm funksionalitetet,
pajisjet dhe shërbimet esenciale, për t’i
përmbushur kërkesat operative dhe për t’i
evituar rreziqet e panevojshme.
Përdoruesve të SKI-së dhe proceseve të
automatizuara do t’i jepet vetëm qasja,
privilegjet he autorizimet e nevojshme për t’i
kryer detyrat e tyre, në mënyrë që të
kufizohet çfarëdo dëmi që rezulton nga
aksidentet, gabimet apo përdorimi i
paautorizuar i burimeve të SKI-së.

Vegla automatike që zbatohet duhet të jetë
në gjendje t’i ofrojë shërbimet në vijim:

Pajisjet e paaprovuara, siç janë ruterët pa
tela, mund ta cenojnë seriozisht sigurinë e
sistemit. Zyra e TI-së do të duhej të krijonte
një listë të të gjitha pajisjeve në sistem si
bazë për testimet e mëvonshme. Kontrolli i
rregullt mund të bëhet përmes veglave të
kërkimit automatik, me ç’rast lista e
komponentëve aktivë mund të krahasohet
me listën e aprovuar. Lista e aprovuar do të
azhurnohet sa herë që të bëhet ndonjë
modifikim në sistem.
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a.

t’i identifikojë të gjithë softuerët në të
gjitha sistemet në çdo kohë

b.

të jetë në gjendje ta identifikojë praninë
e çdo softueri në cilëndo pikë të fundit

c.

t’i përcjellë ndryshimet softuerike dhe
të konfigurimit në kohën kur ato
ndodhin

d.

t’i krahasojë konfigurimet me kufizimet
e aprovuara
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and implementation acting hand-in-hand
with hardware and software specialists will
be a new formula which will be applied for
implementation of this Strategy.

PROGRAMI STRATEGJIK 5.10: Krijimi i
dokumentimit të sistemit

In addition, strong project management
skills will be indispensable.

Dokumentacioni i sigurisë për TIK-në do të
evoluojë gjatë ciklit jetësor të tij si pjesë
përbërëse e procesit të menaxhimit të
ndryshimit dhe konfigurimit.

Input of statistics experts, involvement of
knowledge management skills as well as
other specialties will enrich the process
and produce wanted results and help
achieve goals set up in this Strategy.

Deklarata e kërkesave të sigurisë së
sistemit (SSRS) definon se çfarë do të thotë
për sistemet që të jenë të sigurta dhe
përcakton si duhet të arrihet, menaxhohet
dhe monitorohet siguria.

The human resources are a precondition.
Proper methodology, procedures and their
application is a way to organize human
resources and lead them to the wanted
results.

Prandaj, kjo deklaratë luan një rol të
rëndësishëm në strategjinë e përgjithshme
të aprovimit të Zyrës së TI-së apo në ndonjë
strategji specifike të projektit. Ajo bazohet
në politikën e sigurisë të KGjK-së dhe në
vlerësimin e rrezikut, ose vendoset sipas
parametrave që mbulojnë mjedisin operativ.
Kjo deklaratë mund të marrë një apo më
shumë forma, varësisht nga natyra dhe
ndërlikueshmëria e sistemit të TI-së apo të
rrjetit (apo rrjetit të rrjeteve).

Development and implementation of the
future software solutions in the Kosovo
judiciary will be done in accordance with
the process presented on the graph:

Procedurat operative të sigurisë (POS-të)
janë përshkrime të sakta për zbatimin e
kërkesës së sigurisë që u definua më lartë,
për procedurat operative që duhet të
ndiqen dhe për përgjegjësitë e personelit, të
një SISTEMI specifik. Ky përshkrim i
operacioneve të propozuara (p.sh. i
mënyrave, shërbimeve që duhet të ofrohen)
do ta përfshijë një përshkrim të veçorive të
SISTEMIT të sigurisë të cilat përbëjnë bazën
për aprovim.
KJC has noticed that in the past certain
stages of development, training and
implementation of CMIS were missing or
they were inadequately performed.
Consequently, KJC will look for a new
approach in the future ICT efforts, and also,
that additional set of skills and knowledge
be put in and around ICT efforts.
KJC’s sponsorship, involvement of the end
court users and strong representation of
legal knowledge in development, training
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SHTYLLA 6: Analitika, zhvillimi dhe zbatimi i metodologjive
QËLLIMI STRATEGJIK 6:
Solucionet e TIK-së, para zbatimit të plotë të
tyre, analizohen në mënyrë të thukët,
dizajnohen dhe testohen nga nivele të
ndryshme të stafit teknik dhe nga
përfaqësuesit e përdoruesve të fundit.
Përdoruesve të fundit u ofrohen trajnime
adekuate dhe me kohë.
KGjK-ja ka vërejtur se në të kaluarën kanë
munguar apo nuk janë kryer si duhet disa
faza të zhvillimit, trajnimit dhe zbatimit të
SIML-së. Rrjedhimisht, KGjK-ja do ta
kërkojë një qasje të re në të përpjekjet e
ardhshme në lëmin e TIK-së, dhe, po ashtu,
që të investohen një varg shkathtësish e
njohurish shtesë në përpjekjet që do të
bëhen në lëmin e TIK-së.

zbatimi i tyre përbëjnë mënyrën e duhur për
t’i organizuar burimet njerëzore dhe për t’i
orientuar ato kah arritja e rezultateve të
dëshiruara.
Zhvillimi dhe zbatimi e solucioneve
softuerike të ardhshme në gjyqësorin e
Kosovës do të bëhet në përputhje me
procesin e paraqitur në skicë:

Sponsorimi i KGjK-së, përfshirja e
përdoruesve të fundit të gjykatave dhe
përfaqësimi i fuqishëm i njohurive ligjore
në zhvillim, trajnim dhe zbatim, duke
vepruar krah për krahë me specialistët e
harduerëve dhe softuerëve, do të jetë
formulë e re, e cila do të përdoret për
zbatimin e kësaj Strategjie.
Krahas kësaj, njohuritë e fuqishme nga
menaxhimi i projekteve do të jenë të
domosdoshme.
Kontributi i ekspertëve të statistikës,
përdorimi i shkathtësive në menaxhimin e
njohurive dhe i specialiteteve të tjera do ta
pasurojnë procesin, do të ndikojnë në
arritjen e rezultateve të dëshiruara dhe do
të ndihmojnë në realizimin e qëllimeve që
janë përcaktuar në këtë strategji.
Burimet njerëzore janë parakusht.
Metodologjia e duhur, procedurat dhe
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Programet strategjike kryesore të cilat do të
ndihmojnë në krijimin e thelbit të
metodologjive të analizimit, zhvillimit dhe
zbatimit do të jenë:

PROGRAMI STRATEGJIK 6.1: Përcaktimi i
procedurave të analizimit të punës

6.1. Përcaktimi i procedurave të analizimit
të punës
Parakusht esencial për zhvillimin cilësor të
aplikacioneve softuerike është zhvillimi i
analizës së procesit të punës. KGjK-ja do
përkujdeset që analiza e procesit të punës
për solucionet e ardhshme softuerike të
bëhet nga burimet e brendshme të KGjK-së
dhe me përfshirjen e fuqishme të
përdoruesve të fundit përmes punës së
Grupit të Përdoruesve.

6.2. Zhvillimi i aplikacioneve softuerike në
përputhje me standardet teknike
6.3. Sigurimi i metodologjive adekuate të
testimit dhe pranimit
6.4. Ofrimi i trajnimeve për shkathtësitë
themelore dhe të avancuara të TIK-së për të
gjithë përdoruesit e fundit
6.5. Përcaktimi i metodologjive të zbatimit
të cilat u përshtaten nevojave të KGjK-së,
gjykatave dhe punonjësve të gjykatave

Analiza e procesit të punës do të jetë hapi i
parë në procedurën e ciklit të ri të zhvillimit
të cilin do ta përdor KGjK-ja. Analiza e
procesit të punës, në konsultim me Grupin
e Përdoruesve, do të ndihmojë në
identifikimin e problemeve, fyteve të
ngushta ose mjeteve në hapin e parë të
procesit të dizajnimit. Në hapin e
ardhshëm, duke punuar së bashku me
specialistët e zhvillimit të softuerëve, KGjKja do të jetë përgjegjëse për specifikacionet
funksionale që do të shërbejnë si
“urdhërkërkesë” për zhvilluesit dhe për
programim.

Programet e tjera strategjike në mbështetje
të programeve strategjike kryesore do të
jenë:
6.6. Sigurimi i funksionimit të ndërsjellë me
sistemet e tjera të TIK-së të Kosovës dhe të
BE-së në planin afatgjatë
6.7. Krijimi i shërbimeve të internetit për
qasje publike (ueb portali)
6.8. Ofrimi i qasjes on-line në aktvendime
dhe legjislacion (qendra e dokumentimit)

Krahas identifikimit të saktë të proceseve
aktuale të punës dhe interpretimit të drejtë
të tyre për programues, KGjK-ja pret që
analiza e procesit të punës të tregojë qartë
se çfarë mjetesh mund të përdoren gjatë

6.9. Vënia në përdorim dhe përdorimi i një
poste elektronike zyrtare në gjyqësorin e
Kosovës
6.10. Përdorimi i “nënshkrimit digjital”,
posa të vihet në dispozicion në Kosovë
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proceseve apo organizimeve në gjykata,
paralelisht me vënien në përdorim të TIKsë. Në rastet kur legjislacioni apo
rregulloret aktuale ndalojnë qartë futjen në
përdorim të solucioneve më efikase, KGjKja kërkon që të jetë e informuar dhe do ta
trajtojë çështjen në fjalë sipas
kompetencave të saj.

PROGRAMI STRATEGJIK 6.3: Sigurimi i
metodologjive adekuate të testimit dhe
pranimit
Në përpjekjet e ardhshme për vënien në
përdorim të TIK-së në gjyqësorin e Kosovës,
testimi duhet të ndodhë në mënyrë
progresive në vazhdën e zhvillimit të
aplikacioneve.

PROGRAMI STRATEGJIK 6.2: Zhvillimi i
aplikacioneve softuerike në përputhje me
standardet teknike

Krahas testimit rutinor që zhvilluesit e
bëjnë rregullisht në fazën e zhvillimit, faza
tjetër e procesit të testimit duhet të jetë
testimi nga ana e analistëve të procesit të
punës të cilat i kanë përcaktuar
specifikacionet funksionale.

I tërë procesi i zhvillimit të softuerëve në
Kosovë në të ardhmen duhet të bëhet duke
u bazuar në specifikacionet funksionale që
zhvillohen nga analistët e proceseve të
punës dhe që aprovohen nga Grupi i
Përdoruesve. Para se të fillohet procesi i
zhvillimit, duhet të përcaktohen planet
kohore dhe afatet përfundimtare të disa
apo të gjitha funksionaliteteve.

Pas testimit përfundimtar që do të bëhet
nga analistët e procesit të punës,
komponenti i zbatimit (trajnerët) duhet ta
testojnë softuerin e zhvilluar sipas disa
udhëzimeve minimale, në mënyrë që të
identifikohen gabimet themelore të cilat ka
qenë e vështirë të parashihen apo
zbulohen në fazat e mëparshme. Nëse
identifikohet ndonjë pengesë e re, softueri
duhet të kthehet për t’u modifikuar.

Zhvillimi i softuerëve duhet të bëhet në
përputhje me praktikat e mira të
inxhinierisë dhe me veglat e aprovuara të
zhvillimit të softuerëve. Menaxheri i TIK-së
duhet të sigurojë se zhvillimi i softuerëve
bëhet në çdo moment në përputhje me
standardet e zhvillimit dhe të sigurisë. Këtu
hyjnë dokumentet e sakta dhe shpjegimet
për zhvillimin dhe teknikën kryesore që
përdoret dhe e cila mund të mundësojë
bartjen e menjëhershme të punës tek
zhvilluesit e tjerë në rast të ndryshimeve në
burimet njerëzore.

Pasi ekipi i projektit të jetë i kënaqur që
është zhvilluar një version i vlefshëm dhe i
besueshëm i softuerit, ai duhet t’ia
demonstrojë atë Grupit të Përdoruesve.
Grupi i Përdoruesve duhet ta aprovojë
zbatimin e tij mjedisin testues, ndërsa më
vonë, pasi të ketë përfunduar testimi, Grupi
i Përdoruesve duhet ta aprovojë përdorimin
e tij në tërë gjyqësorin e Kosovës.
Metodologjia e testimit dhe pranimit duhet
të shkruhet dhe aprovohet zyrtarisht nga
Grupi i Përdoruesve në fazat e hershme të
zbatimit operativ të Strategjisë së TIK-së.

Menaxheri i TIK-së, në bashkëpunim me
specialistin për menaxhimin e
dokumentacionit / njohurive, do të sigurojë
që dokumentacion i plotë dhe i kompletuar
të jetë në dispozicion në çdo kohë dhe në
secilin hap të zhvillimit të softuerit.
Një kopje e kodit burimor [angl. source
code] të çdo aplikacioni në përdorim në
gjyqësorin e Kosovës duhet të ruhet jashtë
lokacionit në përputhje me standardet e
sigurisë së TIK-së.
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nga Grupi i Përdoruesve gjatë një faze të
duhur të zbatimit operativ të Strategjisë së
TIK-së.

PROGRAMI STRATEGJIK 6.4: Ofrimi i
trajnimeve për shkathtësitë themelore dhe
të avancuara të TIK-së për të gjithë
përdoruesit e fundit

PROGRAMI STRATEGJIK 6.5: Përcaktimi i
metodologjive të zbatimit të cilat u
përshtaten nevojave të KGjK-së, gjykatave
dhe punonjësve të gjykatave

Një nga aktivitetet e para sa i përket
zbatimit të Strategjisë së TIK-së do të
orientohet kah një “inventar” i shkathtësive
themelore të TIK-së në gjyqësorin e
Kosovës. Bazuar në rezultatet, një
metodologji e trajnimit do të zhvillohet dhe
përmbarohet në tërë gjyqësorin e Kosovës.
Trajnim themelor në TIK do t’i ofrohet çdo
individi që ka nevojë për të. Testimi final do
të jetë i pavarur dhe i obligueshëm për çdo
nëpunës në gjyqësorin e Kosovës. Dhënia
me sukses e testit të TIK-së do të paraqesë
bazë për përshtatjen e një individi për t’iu
ofruar trajnime të specializuara për TIK-në
në të ardhmen dhe, kësisoj, për aftësinë e
tij për të punuar në mjedisin krejtësisht të
automatizuar në gjykatat e Kosovës.

Mjetet e përdorimit duhet të nënkuptojnë
shumë më shumë se një trajnim të
thjeshtë. Trajnimi është shumë i
rëndësishëm, por përbën vetëm njërin
element të zbatimit të suksesshëm.
Zbatimi i TIK-së dhe aplikacioneve të reja
në gjyqësorin e Kosovës do ta nënkuptojë
një proces të zgjatur, përmes të cilit
përdoruesit e fundit do ta kenë rastin ta
shohin dhe përjetojnë përdorimin e
solucioneve të reja mjaft kohë para se të
vijë koha t’i përdorin ato (për shembull,
përmes vizitave studimore në gjykatat
testuese /modeleve brenda Kosovës).

Përmirësimi i shkathtësive themelore të
TIK-së duhet ta përfshijë përmirësimin e
shkathtësive të të shtypurit për të gjithë
përdoruesit e ardhshëm të SIML 2013,
përfshirë të gjithë gjyqtarët dhe kryetarët e
gjykatave.

Përmes këtij procesi do të synohet që
përdoruesit të edukohen dhe t’u hiqet frika
që mund të shkaktohet nga refuzimi i
paarsyeshëm. Blerja, dorëzimi dhe instalimi
me kohë i pajisjeve po ashtu do të jetë
pjesë e përpjekjeve të sinkronizuara për
zbatim. Dorëzimi i pajisjeve duhet të jetë
tejet i sinkronizuar me aktivitetet e
trajnimit. Në rastet kur ka nevojë për
punime në ndërtim apo infrastrukturë, këto
aktivitete duhet të ndodhin me kohë dhe të
kryhen në atë mënyrë që të mos e
pengojnë ndonjë trajnim apo përpjekje
tjetër për dhe zbatim.

Sa i përket trajnimit të specializuar për
përdorimin e SIML 2013, duhet të krijohet
metodologji e re e trajnimit dhe mjete të
reja për trajnim. Përpjekjet që janë bërë më
parë në gjyqësorin e Kosovës sa u përket
trajnimeve kanë qenë jo adekuate dhe, në
masë të madhe, arsye për mospranimin e
duhur të përpjekjeve që janë bërë në lëmin
e TIK-së. Metodologjia e re e trajnimit duhet
të bazohet në qasjen e ofrimit të trajnimit
“praktik”, në vendin ku punojnë punonjësit
dhe në një afat kohor adekuat.

Ekipit të projektit përgjegjës për zbatimin e
kësaj Strategjie do t’i duhet ta zhvillojë
metodologjinë e zbatimit dhe ta kontrollojë
efektivitetin e saj gjatë fazave testuese të
zbatimit dhe gjatë atyre të bazuara në
modele. Do të kërkohet edhe kontributi i
Grupit të Përdoruesve në këtë metodologji.

KGjK-ja nuk do ta tolerojë përshpejtimin e
procesit të trajnimit vetëm sa për t’i
realizuar planet kohore të projektit si dhe
refuzimin e paarsyeshëm të përdoruesve
për ta pranuar trajnimin dhe përmirësimin
e shkathtësive të tyre.

Pavarësisht nga numri i hapave të
nevojshëm për zbatim, sinkronizimi i
aktivitete është me rëndësi jetike për
metodologjinë e zbatimit. Po ashtu duhet të

Metodat dhe metodologjia e trajnimit duhet
të shkruhen dhe të aprovohen zyrtarisht
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definohet qartë cilat aktivitete duhet të
paraprijnë, e cilat duhet të zhvillohen më
pas. Afati kohor dhe afatet përfundimtare
për çdo aktivitet duhet të përcaktohen për
çdo lokacion të zbatimit. Ekipi i zbatimit
përgjegjës për një lokacion të veçantë
duhet ta monitorojë punën në çdo hap
përgatitor dhe të sigurojë që këta hapa të
bëhen në mënyrë korrekte. Në rast të
devijimeve nga plani i zbatimit, duhet
ndërmerren veprime korrigjuese. Asnjë
aktivitet i zbatimit nuk duhet të
anashkalohet, improvizohet apo
ndryshohet në asnjë rast në çfarëdo
mënyre tjetër.

informatave, një aktivitet paralel në
kornizën ligjore do të duhet të ndërmerret
me kohë. Sfidë tjetër do të jetë
disponueshmëria e regjistrave të
nevojshëm në Kosovë.
Ekipi operativ duhet ta zhvillojë një inventar
të të gjithë regjistrave elektronikë publikë
të besueshëm në Kosovë. Në versionin
SIML 2013 duhet të sigurohet së paku
këmbimi i informatave me disa nga këta
regjistra (p.sh. qytetarët dhe personat
juridikë). Në rast se nuk arrihen këto
këmbime minimale, kjo do të shpie
padyshim në të dhënat “e papastra” dhe të
dhënat e gabuara statistikore, çfarë mund
ta rrezikojë në masë të konsiderueshme
dhe të drejtpërdrejtë integritetin e SIML
2013.

Përkundrazi, element kyç i suksesit në
zbatim është të shihet si mund të bëhet
puna më mirë dhe si përdoruesit mund të
përfitojnë më shumë. Në rastet kur vërehen
mundësi për përmirësimin e metodologjisë
së zbatimit, ato mundësi duhet të
inkorporohen në mënyrë sistematike në
metodologjinë e zbatimit. Të gjitha ekipet e
zbatimit duhet të trajnohen për hapat e
zbatimit të avancuar dhe t’i zbatojnë ata në
mënyrë të njëtrajtshme në të gjitha
gjykatat.

Në versionin e mëvonshëm dhe të
avancuar të SIML 2013, të gjithë regjistrat
publikë në dispozicion në Kosovë duhet t’i
këmbejnë informatat në mënyrë
elektronike me sistemin informativ të
gjyqësorit. Po ashtu, sistemi informativ i
gjyqësorit duhet të nisë t’i këmbejë të
dhënat e tij me regjistrat publikë relevantë
(p.sh. me policinë, regjistrin e bizneseve,
kadastrën, etj.)

Metodologjia e zbatimit do t’i duhet të be
shkruhet dhe të aprovohet zyrtarisht nga
Grupi i Përdoruesve në një fazë të
përshtatshme të zbatimit të Strategjisë së
TIK-së.

Në planin afatgjatë, sistemit informativ të
gjyqësorit të Kosovës duhet t’i këmbejë të
dhënat me sistemet informative relevante
të BE-së. Analiza e këtyre kërkesave dhe
mundësimi i “këndeve të hapura” brenda
sistemit të ri të menaxhimit të lëndëve
duhet të ndodhë posa këtë ta lejojnë
aktivitet e tjera të zbatimit.

PROGRAMI STRATEGJIK 6.6: Sigurimi i
funksionimit të ndërsjellë me sistemet e
tjera të TIK-së të Kosovës dhe të BE-së në
planin afatgjatë

PROGRAMI STRATEGJIK 6.7: Krijimi i
shërbimeve të internetit për qasje publike
(portali i internetit)

Sistemit informativ të Gjyqësorit të Kosovës
do t’i duhet t’i këmbejë informatat me të
gjitha sistemet relevante të TI-së në
Kosovë. Këmbimi i informatave do të jetë i
dyanshëm – brenda dhe jashtë sistemit
informativ të gjyqësorit. Në pjesë të madhe,
këmbimi elektronik i informatave dhe të
dhënave dhe vlefshmëria e tyre do të varet
shumë nga të arriturat në kuadër të qëllimit
1 të kësaj Strategjie. Në mënyrë që të
mundësohet ana teknike e këmbimit të

Portali i internetit i gjyqësorit të Kosovës do
ta paraqesë produktin kryesor në kuadër të
kësaj Strategjie kur kemi të bëjmë me
qasjen e qytetarëve në gjyqësor.
Ekipit të zbatimit për këtë Strategji do t’i
duhet të mbajë mend përherë se të gjitha

34

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

PËR PERIUDHËN 2012 - 2017

solucionet që zbatohen në gjyqësorin e
Kosovës duhet që, në fund, t’u shërbejnë
qytetarëve, qasjes së tyre në drejtësi dhe
shtimit të përgjithshëm të transparencës
në punën që bëhet në gjykata.

zbatimit të Strategjisë së TIK-së.
Si pjesë e ndarë e ueb portalit, do të
krijohet një qendër e dokumentacionit me
qasje të kufizuar. Në këtë qendër të
dokumentacionit do të ofrohen vendimet
gjyqësore relevante, klasifikimi dhe
indeksimi i tyre, i tërë legjislacioni i
azhurnuar dhe rregulloret relevante në
Kosovë, si dhe aktgjykimet e rëndësishme
të gjykatave ndërkombëtare dhe standardet
e konventat ndërkombëtare të tjera. Të
gjithë gjyqtarët në Kosovë do të kenë qasje
në këtë qendër të dokumentacionit on-line
(nga vendi i punës apo nga ndonjë vend
tjetër).

Qasja e qytetarëve në informata përmes
ueb portalit do të mundësohet në tri faza
kryesore.
Në fazën e parë, një ueb portal do të
krijohet me ueb faqe të ndara për të gjitha
gjykatat në Kosovë bazuar në menaxhimin
e një përmbajtjeje të vetme. Në këtë fazë,
të gjitha informatat themelore për çdo
gjykatë duhet të jenë në dispozicion të
qytetarëve të Kosovës. Informatat në
dispozicion në këtë fazë do të jenë të
natyrës “statike” ose do të
ngarkohen/azhurnohen manualisht.

Në mënyrë që të krijohet, mirëmbahet dhe
azhurnohet përmbajtja e qendrës së
dokumentacionit dhe të ruhet vlera e saj për
gjyqtarët, për këtë detyrë do të punësohet
një grup i punëtorëve, në kuadër të
përpjekjeve të përgjithshme për ta zbatuar
këtë strategji. Një grup i veçantë i gjyqtarëve
të spikatur do të emërohen për t’i rishikuar
dhe aprovuar aktgjykimet dhe përmbajtjet e
tjera që do të ngarkohen. Do të zbatohet
fshehja e të dhënave personale dhe e të
dhënave të tjera të ndaluara në aktvendimet
e publikuara dhe standarde të tjera.

Faza e dytë do të mundësohet pas zbatimit
të SIML 2013 në të gjitha gjykatat në
Kosovë. Në këtë fazë, të gjitha informatat
“dinamike” për gjykatat dhe lëndët duhet të
vihen në dispozicion të qytetarëve
automatikisht, posa të nxirren në gjykata
(oraret e seancave, të dhënat e lëndës dhe
ndryshimet në lëndë).
Në fazën e tretë do të jepen njoftime
elektronike dhe do të mundësohet skedimi
elektronik. Kjo fazë do të kushtëzohet
paraprakisht nga disponueshmëria e
nënshkrimit digjital dhe gatishmëria e
përgjithshme e qytetarëve të Kosovës për
ta përdorur postën elektronike dhe
internetin. Kjo fazë duhet të realizohet në
planin afatgjatë.

Për ta bërë këtë qendër të dokumentacionit
funksionale dhe në nivel me standardet
ndërkombëtare, KGjK-ja do ta shqyrtojë
mundësinë e bashkëpunimit bilateral,
rajonal ose ndërkombëtar me ndonjë
sistem gjyqësor që e ka themeluar mirë
këtë komponent.

PROGRAMI STRATEGJIK 6.8: Ofrimi i qasjes
on-line në aktvendime dhe legjislacion
(qendra e dokumentimit)

PROGRAMI STRATEGJIK 6.9: Vënia në
përdorim dhe përdorimi i një poste
elektronike zyrtar në gjyqësorin e Kosovës

Duhet të krijohet sistemi i postës
elektronike për gjyqësorin e Kosovës,
përdoruesit e fundit të trajnohen dhe posta
elektronike të jetë në përdorim zyrtar, sa
më shpejt që të jetë e mundur.

KGjK-ja pranon se një nga nevojat më të
mëdha të gjyqtarëve të Kosovës është
disponueshmëria e vendimeve gjyqësore,
praktikave të marrjes së aktgjykimeve,
legjislacionit dhe standardeve e konventave
ndërkombëtare. KGjK-ja synon të ndihmojë
në plotësimin e kësaj nevoje nëpërmjet

KGjK-ja konsideron se mospasja e një
poste elektronike në dispozicion të të gjithë

35

PËR PERIUDHËN 2012 - 2017

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

punonjësve të gjyqësorit të Kosovës nuk
është e pranueshme. Shpenzimet e
komunikimit që bëhen duke i përdorur
mjetet konvencionale të komunikimit janë
të mëdha dhe jo aq efikase sa mund të jetë
posta elektronike.
Gjyqësori i Kosovës dhe të gjithë punonjësit
e tij duhet të kenë në dispozicion llogari të
postës elektronike në domenin e gjyqësorit
të Kosovës. Bashkë me krijimin e llogarive
të postës elektronike duhet të ofrohet edhe
trajnim adekuat.
Përmes politikave të tij, KGjK-ja do të
sigurojë që posta elektronike të përdoret
çdo ditë dhe ta paraqesë mjetin e
komunikimit zyrtar brenda gjyqësorit të
Kosovës.

PROGRAMI STRATEGJIK 6.10: Përdorimi i
“nënshkrimit digjital”, posa të vihet në
dispozicion në Kosovë

Vënia në përdorim e nënshkrimit digjital në
Kosovë është jashtë kompetencave të
KGjK-së, por KGjK-ja konsideron se
disponueshmëria e nënshkrimeve digjitale
është e një rëndësie të madhe për punën e
gjykatave dhe për funksionalitetet e
aplikuara të SIML 2013 dhe të ueb portalit.
Në mënyrë që sigurohen investime
maksimale në TIK, KGjK-ja do t’i monitorojë
me kujdes zhvillimet që kanë të bëjnë me
disponueshmërinë e nënshkrimeve
digjitale. Posa legjislacioni dhe parakushtet
teknike të fillojnë të ekzistojnë në Kosovë,
ekipi i zbatimit për këtë strategji të TIK-së
duhet ta bëjë një ridizajnim të thukët të
procesit të punës dhe ta fusë në përdorim
nënshkrimin digjital në SIML 2013.
Disponueshmëria dhe përdorimi i
nënshkrimeve digjitale dhe dobitë e tyre
për gjyqësorin e Kosovës (në kohën e
shkrimit të kësaj Strategjie) konsiderohen
qëllim afatgjatë.
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SHTYLLA 7: Burimet njerëzore adekuate
QËLLIMI STRATEGJIK 7:
KGjK-ja do t’i krijojë burimet e brendshme e
besueshme të nevojshme për zbatimin e
Strategjisë së TIK-së
Në periudhën e mëparshme, KGjK-ja ka
përjetuar se zhvillimi dhe zbatimi i
solucioneve të TIK-së në gjyqësor është
mjaft kompleks. Në mënyrë që të zhvillojë
projekte të suksesshme të TIK-së në
gjyqësor, është e domosdoshme që gjatë të
gjithë ciklave jetësorë të projektit të
posedohen njohuri dhe shkathtësi të
llojllojshme në dispozicion. Krahas
ekspertizës në TIK (harduerë dhe softuerë),
gjatë përpjekjeve të ardhshme në lëmin e
TIK-së, KGjK-së do t’i duhet ekspertizë në

analizën e procesit ligjor/të punës, trajnim,
zbatim, statistika dhe menaxhim të
dokumentacionit/njohurive.
Në mënyrë që të bashkërendohet dhe
sinkronizohet e tërë kjo ekspertizë, por
edhe që të bashkërendohen aktivitetet me
aktorët e projektit, sponsorët dhe
përdoruesit e fundit, do të kërkohen edhe
shkathtësi të mëdha në menaxhimin e
projekteve.
KGjK-ja parasheh se organizimi i ardhshëm
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i nivelit operativ përgjegjës për
përmbarimin e kësaj Strategjie të TIK-së
duhet t’i përmbahet skemës organizative si
vijon:

të cilët do të angazhohen në projekt.
Menaxheri i projektit do t’i përgjigjet
drejtpërsëdrejti edhe e drejtorit të
Sekretariatit për planifikim dhe çështje
operative, edhe Kryetarit të Këshillit për
çështjet strategjike.

Për ta ndërtuar këtë shtyllë dhe për ta
realizuar qëllimin strategjik 7, KGjK-ja do t’i
iniciojë dhe zhvillojë programet strategjike
si vijon:

Krahas përpjekjeve të KGjK-së, menaxheri i
projektit do të angazhohet aktivisht në
gjetjen e mundësive të mëtejme për
financim në mesin e të gjithë aktorëve të
tjerë.

7.1. Krijimi dhe ruajtja e menaxhimit dhe
organizimit të fuqishëm të projektit
7.2. Krijimi dhe ruajtja e burimeve të
brendshme të fuqishme për TIK

PROGRAMI STRATEGJIK 7.2: Krijimi dhe
ruajtja e burimeve të brendshme të
fuqishme për TIK

7.3. Krijimi dhe analizimi i burimeve të
procesit të punës
7.4. Ndërtimi i burimeve për trajnim
7.5. Punësimi i zyrtarëve vendorë për TIK

Për zbatimin e Strategjisë së TIK-së, KGjKsë do t’i duhet një kombinim i njohurive të
brendshme dhe të angazhuara nga jashtë
dhe i ekspertizës në fushën e TIK-së. Për t’i
sinkronizuar aktivitetet e specialistëve të
ndryshëm të TIK-së si dhe për t’i kombinuar
burimet e brendshme dhe të angazhuara
nga jashtë, një person do të emërohet për
të qenë përgjegjës për komponentin e TIKsë. Ky person do t’i përgjigjet menaxherit
përgjegjës për përmbarimin e përgjithshëm
të Strategjisë së TIK-së.

7.6. Krijimi gradual i shërbimeve të
ndihmës në zyrë
7.7. Ofrimi i trajnimeve për stafin e KGjK-së

PROGRAMI STRATEGJIK 7.1: Krijimi dhe
ruajtja e menaxhimit dhe organizimit të
fuqishëm të projektit

KGjK-ja do ta emërojë një menaxher të
projektit, i cili do ta luajë rolin e një figure
qendrore përgjegjëse për nivelin operativ të
përmbarimit të Strategjisë së TIK-së.
Menaxheri i projektit do të jetë përgjegjës
për realizimin e qëllimeve të saktësuara në
Strategjinë e TIK-së duke i shfrytëzuar
burimet të cilat ai/ajo do të caktohet t’i
menaxhojë. Ai/ajo do ta sigurojë
bashkërendimin me përdoruesit e fundit,
Grupin e Përdoruesve dhe aktorët e
jashtëm.

Sa u përket burimeve të TIK-së, KGjK-së më
së shumti do t’i duhet ta gjejë një mënyrë të
për pasur në dispozicion të plotë zhvillues të
softuerëve të klasës së tregut. Meqë pagat
në treg për këtë kategori janë mjaft të larta,
KGjK-së do t’i duhet të kërkojë mënyra për
sigurimin e këtyre burimeve. Parakusht kritik
për zhvillimin dhe mirëmbajtjen e pastajme
të aplikacioneve softuerike në përdorim në
gjyqësorin e Kosovës është disponueshmëria
e plotë dhe e pakushtëzuar e këtyre
burimeve për KGjK-në.

Detyra e menaxherit të projektit do të jetë
që të hartojë plane operative të cilat do t’i
përshtatin operacionet me buxhetet në
dispozicion dhe t’i menaxhojë burimet në
mënyrë që rezultatet e kërkuara të arrihen
brenda afateve përfundimtare të caktuara.

Përveç zhvilluesve të softuerëve, KGjK-ja do
të ketë nevojë të njëjtë për administratorë
të sistemit/rrjetit, administrator (ë) të bazës
së të dhënave, zhvillues të ueb faqes dhe
specialist (ë) të sigurisë së TIK-së.

Menaxheri i projektit do të jetë i përfshirë
në procesin e përzgjedhjes së ekspertëve

Për të gjitha këto profile ka kërkesë të
madhe në Kosovë, çfarë rrjedhimisht
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nënkupton se KGjK-ja do të hasë në
vështirësi të mëdha sa i përket punësimit
të stafit cilësor për TIK.

sistemit gjyqësor përmes vënies në
përdorim të TIK-së në gjyqësorin e Kosovës
dhe paralelisht me të.

KGjK-ja do të përpiqet t’i tërheqë dhe
mbajë këto burime përmes fondeve shtesë
nga donatorët (për një periudhë kohore të
kufizuar) dhe të investojë mjaft në trajnimin
dhe edukimin e tyre.

Preferencë e fuqishme e KGjK-së do të jetë
që këto burime të trajnohen përmes punës
praktike në Kosovë me konsulentë
ndërkombëtarë.

PROGRAMI STRATEGJIK 7.4: Ndërtimi i
burimeve për trajnim

PROGRAMI STRATEGJIK 7.3: Krijimi dhe
analizimi i burimeve të procesit të punës

Në mënyrë që pritjet për trajnim dhe
metodologjitë e zbatimit të përputhen siç
është paraparë me këtë strategji, KGjK-së
do t’i duhet të ndërtojë burime të
brendshme për trajnim.

Në mënyrë që të kryhen të gjitha detyrat e
specifikuara dhe të ofrohen udhëzime
sistematike dhe të organizuara që
programuesit të zhvillojnë aplikacione që u
përshtaten nevojave të gjyqësorit të
Kosovës, në projekte do të angazhohen
juristë me orar të plotë, të cilët do ta
zbatojnë këtë strategji të TIK-së.
Përgjegjësia e tyre do të jetë që t’i ruajnë
aplikacionet që përdoren në gjyqësorin e
Kosovës në pajtim të plotë me kërkesat
ligjore dhe rregullatore dhe që, sa më
shumë që jetë e mundur, të përkujdesen që
ato të mbesin në përputhje të plotë me
kërkesat e përdoruesit të fundit.

Burimet e trajnimit do të organizohen në
ekipe që do të ofrojnë trajnime “praktike”
në vendin e punës të secilit punonjës të
gjyqësorit të Kosovës.
Numri i ekipeve do të përcaktohet sipas
buxheteve në dispozicion dhe tempit të
dëshiruar të zbatimit. Numri më i madh u
anëtarëve të ekipit do të jenë juristë me
njohuri të mira për TIK-në. Krahas kësaj,
këtyre ekipeve do t’u shtohen individë me
përvojë në TIK. Të gjithë anëtarëve të ekipit
do t’u duhen shkathtësi në këmbimin e
njohurive.

KGjK-ja do të përpiqet ta krijojë një profil të
ri të juristëve për këtë detyrë, meqë
institucionet e arsimit në Kosovë nuk e
ofrojnë këtë kuadër specifik. Nëse është e
mundur, KGjK-ja do të gjejë juristë
mendjehapur që e kanë kaluar provimin e
jurisprudencës dhe që kanë njohuri të mira
për konceptet e TIK-së. KGjK-ja është e
vetëdijshme se do të ketë të nevojë të
investohet një nivel i konsiderueshëm i
mësimit dhe trajnimit në këto burime në
mënyrë që ata të aftësohen që të
prezantojnë koncepte të reja për orientimin
e rrjedhës së punës në gjykata dhe që, në
këtë mënyrë, të maksimalizohen investimet
në TIK.

Gjatë periudhave të pakësimit të
përpjekjeve për zbatim, anëtarët e ekipit
me përvojë ligjore do ta asistojnë
komponentin e procesit të punës / ligjor,
ndërsa individët me përvojë në TIK do të
vihen në dispozicion të komponentit të TIKsë. Pas përfundimit të zbatimeve në terren,
burime të trajnimit do të krijohen për të
ofruar ndihmë në zyrë dhe rajonale për TIK.

Qëllimi i përgjithshëm i këtyre burimeve do
të jetë që të kërkojnë solucione që do ta
shtojnë efikasitetin dhe transparencën e
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Posa të përfundojë vënia në përdorim e
TIK-së në gjyqësorin e Kosovës, çfarë
nënkupton se përdoruesit i kanë shtuar
mjaft shkathtësitë e tyre të TIK-së, njësia
që është krijuar me qëllim të ofrimit të
trajnimeve në terren do të shndërrohet në
një shërbim të ndihmës në zyrë.

PROGRAMI STRATEGJIK 7.5: Punësimi i
zyrtarëve vendorë për TIK

Realizimi i suksesshëm i kësaj Strategjie do
ta krijojë një realitet të ri në gjykatat e
Kosovës, në të cilin punët e gjykatave do të
jetë plotësisht të automatizuara dhe do të
varen në masë të madhe nga infrastruktura
funksionale e TIK-së.

Në parim, juristët nga ekipi i zbatimit duhet
t’i marrin postet e zyrtarëve të zyrës
ndihmëse në KGjK, ndërsa ekspertët e TIKsë nga ekipi i zbatimit duhet të
pozicionohen si zyrtarë rajonalë të TIK-së.

KGjK-ja pranon se për një mjedis kaq të
ndryshuar në gjykata do të lipset një nivel i
caktuar i mbështetjes së përhershme për
TIK-në në nivel të gjykatave. Për ta
plotësuar këtë kërkesë në mënyrë
proaktive, KGjK-ja do ta iniciojë një proces
të përshtatshëm, i cili duhet ta mundësojë
punësimin e zyrtarëve për TIK në çdo
gjykatë në Kosovë.

Në këtë stad të avancuar, në gjyqësorin e
Kosovës, niveli i parë i mbështetjes për
përdorues ende do të ofrohet nëpërmjet
zyrtarëve vendorë të TIK-së, ndërsa niveli i
dytë do të ofrohet përmes shërbimeve të
zyrës ndihmëse, kur kemi të bëjmë me
çështjet e aplikacioneve, dhe përmes
zyrtarëve rajonalë të TIK-së, kur kemi të
bëjmë me problemet e rënduara harduerike.

Të gjithë zyrtarët vendorë të TIK-së do të
nënrenditen dhe bashkërenditen nga niveli
operativ përgjegjës për zbatimin e
Strategjisë së TIK-së. Zyrtarët vendorë do të
jenë përgjegjës për mirëmbajtjen e
infrastrukturës së TIK-së sipas rendit
funksional, zbatimit të aplikacioneve,
trajnimit, përmbajtjes së ueb faqes dhe
audio/video incizimeve në nivel të
gjykatave individuale.

Në një plan më të afatgjatë mund të merren
në konsideratë vënia në përdorim e softuerit
për zyrën ndihmëse dhe përmirësimet e
mëtejme në organizimin e saj.

PROGRAMI STRATEGJIK 7.6: Krijimi gradual
i shërbimeve të ndihmës në zyrë

Në mënyrë që pajisjet dhe mjedisi i TIK-së të
funksionojë dhe të menaxhohet si duhet,
stafi i TIK-së i KGjK-së do të trajnohet në
vazhdimësi. I tërë stafi i TIK-së do të
trajnohet për teknologjitë që i përdor KGjK-ja
dhe teknologjitë që janë caktuar për t’u
përdorur në të ardhmen. Kryesisht, trajnimet
do të organizohen përmes programeve të
certifikuara të trajnimit.

PROGRAMI STRATEGJIK 7.7: Ofrimi i
trajnimeve për stafin e KGjK-së

Në fazën fillestare të zbatimit të Strategjisë
së TIK-së, KGjK-ja do të përqendrohet në
trajnimin e drejtpërdrejtë, në gjykata, dhe
në mbështetjen për përdoruesit e fundit.

Për të siguruar se janë kuptuar
përgjegjësitë, trajnimet edukuese për siguri
dhe vetëdijesim do të jenë të detyrueshme
për tërë personelin përgjegjës, përfshirë
menaxherët e lartë dhe stafin e KGjK-së.

Për këtë qëllim, do të mundësohen dy
nivele të mbështetjes. Nivelin e përbërë do
ta përbëjnë zyrtarët e TIK-së të punësuar
në gjykata, ndërsa nivelin e dytë do ta
përbëjë një njësi e trajnimit të specializuar,
e cila do të përbëhet nga juristë dhe
specialistë të TIK-së në nivel të KGjK-së.

Krahas trajnimit të stafit me përvojë në TIK,
stafit të përfshirë në zbatimin e procesit të
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punës/ligjor dhe në qendrën e
dokumentacionit duhet t’i ofrohet trajnime
gjithëpërfshirëse, sipas nevojës, me qëllim
të ata t’i kryejnë detyrat e tyre në mënyrë
efektive dhe t’i realizojnë qëllimet që janë
përcaktuar me këtë strategji.
Nivelit operativ për përmbarimin e
Strategjisë e TIK-së do t’i duhet ta zhvillojë
dhe përmbarojë një plan të hollësishëm të
trajnimit shumëvjeçar.
Një pjesë e konsiderueshme e strategjisë së
KGjK-së për t’i tërhequr burimet njerëzore të
pakta të TIK-së dhe për ta ndërtuar fuqinë
punëtore të brendshme të tij është bazuar
në investimin e konsiderueshëm në
edukimin e stafit të vetë KGjK-së.
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SHTYLLA 8: Burimet dhe aftësitë për statistika dhe menaxhim
QËLLIMI STRATEGJIK 8:
Raportet e sakta statistikore të bazuara në të
dhënat e atypëratyshme dhe në dispozicion
të KGjK-së, kryetarëve të gjykatave,
gjyqtarëve dhe administratorëve.
Aktualisht, mbledhja e të dhënave në
gjyqësorin e Kosovës është punë e
mundimshme dhe intensive, ndërsa
raportet statistikore janë të kufizuara në
sasi, cilësi dhe disponueshmëri.

8.1. Ngritja e konsiderueshme e aftësisë
raportuese të KGjK-së
8.2. Avancimi i aftësisë së KGjK-së për ta
menaxhuar sistemin gjyqësor
8.3. Përmbushja e standardeve të CEPEJ-it
dhe e standardeve të tjera ndërkombëtare
të raportimit

Një nga qëllimet kryesore të Strategjisë së
TIK-së është që ta ndryshojë situatën
aktuale. Të dhënat dhe raportet
statistikore duhet të vihen në dispozicion
të gjerë dhe të bazohen në të dhënat e
atypëratyshme. Parakusht për këtë do të
jetë zhvillimi dhe zbatimi i suksesshëm i
SIML 2013.

PROGRAMI STRATEGJIK 8.1: Ngritja e
konsiderueshme e aftësisë raportuese të
KGjK-së

KGjK-ja konsideron se është tejet e
rëndësishme që cilësia e të dhënave të
sigurohet gjatë tërë procesit të zbatimit të
SIML 2013. Në mënyrë që të sigurohet që
raportet statistikore të ardhshme të SIML
2013 të jenë të sakta, KGjK-ja do t’i
monitorojë aktivisht përpjekjet për zbatim
dhe do t’i ndërmarrë të gjithë hapat e
nevojshëm për ta monitoruar dhe siguruar
cilësinë e të dhënave dhe të raporteve
statistikore.

Në mënyrë që ta ketë një pasqyrë më të
mirë për gjyqësorin e Kosovës, KGjK-ja do të
përpiqet të sigurojë, përmes zhvillimit të
SIML 2013, që të mblidhen të gjitha të
dhënat e rëndësishme dhe relevante dhe të
jetë i mundur raportimi sipas një vargu
kriteresh të ndryshme për të dhënat e
mbledhura.
Mbledhja e të dhënave kryesore dhe
raportimi duhet të orientohen kah shpjegimi
i disa çështjeve të cilat KGjK-ja mund t’i
konsiderojë si fyte të ngushta apo si
probleme potenciale të sistemit gjyqësor.

KGjK-ja pret që një pasqyrë më e mirë e
situatës në gjykatat e Kosovës dhe e
aftësisë së KGjK-së për të reaguar me kohë
dhe në mënyrë proaktive me vendimet e saj
do të vihet në dispozicion me vënien në
përdorim të TIK-së në gjyqësorin e Kosovës.

KGjK-ja do të kërkojë që Grupi i Përdoruesve
i emëruar nga KGjK-ja ta marrë përsipër një
rol të fuqishëm në definimin e nevojave për
raportim dhe që, në këtë cilësi, t’ia ofrojë një
kontribut të rëndësishëm nivelit operativ në

Programet strategjike specifike që do të
iniciohen në kuadër të kësaj shtylle janë:
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përkufizimin e grupeve të të dhënave të cilat
duhet të mblidhen domosdo në kuadër të
SIML 2013.

ndërhyrjet dhe vendimet e KGjK-së. Duke
ndërhyrë dhe duke marrë vendime bazuar
në të dhënat e atypëratyshme, KGjK-ja do
ta marrë përsipër një rol aktiv në
menaxhimin e sistemit. Pa vënien në
përdorim të TIK-së, KGjK-ja është mjaft e
kufizuar sa u përket këtyre aftësive.

Në mënyrë që përmirësohet më tej aftësia
e KGjK-së për t’i analizuar të dhënat,
ekspertët e statistikës do të angazhohen
në analizimin e të dhënave dhe do të
sugjerojnë mënyra më të mira për
mbledhjen e të dhënave. Nga plani i
mesëm në atë afatgjatë, do të pritet që
ekspertët e statistikës t’ua ofrojnë
zhvilluesve të TIK-së ndihmën e tyre, duke
u bazuar në modelet dhe metodat e
avancuara të statistikave. Rezultat i këtij
procesi duhet të jetë që parashikimet
statistikore të avancuara dhe rrjedhat e
ardhshme të jenë në dispozicion si veçori
standarde e raportimit të SIML 2013.

KGjK-ja nuk do të jetë e vetmja që do t’i
përcjellë problemet e mundshme dhe që do
të përpiqet t’i zgjedhë vetë ato. KGjK-ja do
të kërkojë nga punonjësit e të gjitha
niveleve të gjyqësorit të Kosovës që ta
luajnë një rol aktiv në kryerjen e detyrave të
tyre. SIML 2013 do të duhet të zhvillohet
ashtu që t’u ofrojë mjaft të dhëna dhe
raporte punonjësve të të gjitha niveleve,
duke filluar nga kryetarët e gjykatave e deri
te zyrtarët e shkrimoreve. Nga çdo individ
në kuadër të hierarkisë së përcaktuar do të
pritet që t’i përcjellë shkaqet të cilat e vënë
apo mund të vënë në rrezik efikasitetin dhe
organizimin e tij në punë dhe të marrë
masa ose të kërkojë ndihmë në mënyrë
proaktive.

PROGRAMI STRATEGJIK 8.2: Avancimi i
aftësisë së KGjK-së për ta menaxhuar
sistemin gjyqësor

Qëllimi përfundimtar i KGjK-së është që ta
shtojë efektivitetin dhe efikasitetin e
gjykatave të Kosovës duke investuar në
vënien në përdorim të TIK-së. TIK-ja, në
vetvete, ofron mundësi të dukshme, por të
kufizuara, për ta shtuar efikasitetin. TIK-ja
do të ndihmojë në braktisjen e punëve të
dyfishta dhe në përshpejtimin e detyrave të
përsëritshme. Në këtë mënyrë, disa burime
të gjykatave do të lirohen dhe do të jetë e
mundur që ato të barten në operacione të
tjera të gjykatave në të cilat haset në fyte të
ngushta. Përmes vënies në përdorim të TIKsë, KGjK-ja synon shumë më shumë se kaq.

PROGRAMI STRATEGJIK 8.3: Përmbushja e
standardeve të CEPEJ-it dhe e standardeve
të tjera ndërkombëtare të raportimit

Mbledhja e të dhënave, analizat statistikore
dhe menaxhimi i gjyqësorit të Kosovës
është një nga nevojat që kërkon vënien në
përdorim të TIk-së në gjyqësorin e Kosovës.
Disponueshmëria e TIK-së në mbështetje të
mbledhjes së të dhënave dhe raportimit
pritet shumë nga organizatat
ndërkombëtare që merren me monitorimin
e efikasitetit të sistemeve gjyqësore
kombëtare.

Në mënyrë që ta menaxhojë sistemin
gjyqësor në mënyrë efektive, KGjK-së do t’i
duhen të dhëna dhe analiza që për cak
kanë problemet shumë specifike. Të
dhënat fillestare që merren nga sistemi
informativ i gjyqësorit të Kosovës do të
përdoren për ta përkufizuar një problem,
madhësinë, shtrirjen dhe seriozitetin e tij.

Meqë Kosova është e vendosur që t’i
bashkohet Bashkimit Evropian, KGjK-së po
ashtu do t’i duhet t’i përmbushë standardet
dhe kërkesat e përcaktuara. Sa i përket
raportimit, KGjK-së do t’i duhet t’i
mbikëqyrë dhe plotësojë kërkesat e CEPEJsë dhe agjencive të specializuara të tjera.

Për zgjidhjen e problemeve dhe
përmirësimin e sistemit do të kërkohen

Gjatë të gjitha fazave të zhvillimit të SIML
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2013, vëmendje e posaçme duhet t’i
kushtohet analizimit të këtyre kërkesave
dhe standardeve ndërkombëtare të
raportimit. SIML 2013 duhet të zhvillohet
në atë mënyrë që pas një periudhe kohore
të arsyeshme të mund t’i nxjerrë shumicën
e raporteve që kërkohen ndërkombëtarisht.
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Aneksi I - Përmbledhje ekzekutive
konkluzionet përkatëse të grupit të
vlerësimit.
Ekipi vlerësues ka identifikuar zhvillime
pozitive dhe negative në veprimet e
mëhershme të TIK në gjyqësorin e Kosovës.
Nga zhvillimet kryesore pozitive janë
ndryshimet që kanë ndodhur kohëve të
fundit në nivelin më të lartë autoritativ të
KGJK-së dhe si pasojë tani të gjitha
strukturat e KGJK-së ofrojnë mbështetje të
plotë për prezantimin e TIK në gjyqësorin e
Kosovës. Një nga arsyet kryesore për një
sukses të mangët në prezantimin e TIK në
periudhat e mëhershme pikërisht ka qenë
mbështetja e vogël nga nivelet më të larta.
Përveç kësaj, dhe pavarësisht të gjitha
gjërave që kanë ndodhur në lidhje me
futjen e TIK në gjyqësorin e Kosovës në
periudhat e mëhershme, ekipi vlerësues ka
arritur të identifikoj mjaftë punonjës të
KGJK-së dhe gjykatave ( të të gjitha
niveleve) që ende janë të gatshëm të
ndihmojnë në futjen e saktë të TIK.

Përmbledhje ekzekutive
Projekti “Ngritja e kapaciteteve të Këshillit
Gjyqësor të Kosovës në teknologjinë e
informimit është iniciuar nga Këshilli
Gjyqësor i Kosovës dhe është bashkë
financuar nga programi TAIEX i Komisionit
Evropian dhe Qeveria e Norvegjisë. Ky
projekt është planifikuar si një projekt tri
fazash Faza e parë duhet të sigurojë një
vlerësim të përpjekjeve të kaluara dhe
aktuale të gjyqësorit të Kosovës, faza e
dytë duhet të krijoj strategjinë e TIK për një
periudhë pesëvjeçare dhe faza e tretë
duhet të zhvilloj plane operative për
zbatimin e strategjisë së TIK.

Në anën tjetër, në të kaluarën, përpjekje jo
adekuate ishin ndërmarrë në fazat e
ndryshme të programit të SMIL-it, në fazat
testuese dhe të pranimit. Teknologjia e
zgjedhur për zhvillimin e SMIL, gjatë
periudhës së viteve dhe nën kushtet e
tregut, u vjetërsuan. Situatë e ngjashme
është me serverët, vend-punimet
(workstations) dhe disa pjesë të tjera
harduerike. Edhe pse blerë të reja, disa vite
më vonë, kur ky vlerësim është bërë, këto
pajisje tërësisht janë amortizuar dhe duhet
të zëvendësohen.

Ky raport paraqet rezultatet përfundimtare
të fazës I.
Ekipi vlerësues, i përbërë nga menaxheri i
projektit, specialistit të procesit të biznesit,
ekspertit të infrastrukturës së TIK dhe
ekspertit të sigurisë së TIK kanë kryer
analiza të dokumentacionit ekzistues dhe
kanë zhvilluar vizita fushore në Kosovë
gjatë periudhës Korrik-Shtator 2011.
Konstatimet dhe vlerësimi i ekipit është
organizuar në 10 kapituj të këtij raporti:
Korniza ligjore dhe politike, sponzorimi,
pronësia dhe vendimmarrja, niveli i
përpjekjeve të shërbimit të TIK në
gjyqësorin e Kosovës, infrastruktura
harduerike, aspektet teknike të softuerit,
aspektet e sigurisë, burimet njerëzore të
TIK, Kërkesat e procesit të punës,
Statistikat dhe menaxhmenti si dhe
financat dhe buxheti. Çdo kapitull, dhe në
disa raste nënkapitujt janë të përcjella me

Aktualisht, njohuri të mëdha ( në të gjitha
segmentet) në lidhje me SMIL ka një
kompani e jashtme. Sa i përket burimeve
njerëzore, KGJK-ja ka mungesa
profesionale të zhvilluesve të programeve
të TIK, specialistë të procesit të biznesit
dhe burime trajnuese.
Buxheti i KGJK-së nuk do të jetë në gjendje
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të mbështesë shumicën e aktiviteteve dhe
blerjeve të nevojshme në fushën e TIK për
periudhën pesëvjeçare. Kërkimi për një
donator shtesë do jetë i domosdoshëm.

përcaktuara me ligjet e Kosovës, si dhe për
t’iu përshtatur standardeve ndërkombëtare
që janë ndjekur nga shumica e vendeve
Evropiane.

Parashikimet më të sakta financiare do të
sigurohen nëpërmjet fazave të ardhshme të
këtij projekti kur plani strategjik dhe
operacional do të zhvillohet. Këto dy faza
duhet të ndihmojnë KGJK-së për të
përcaktuar nivelet e nevojshme financiare,
drejtimin në të cilin ndihma e donatorëve
duhet të kërkohet dhe në fund për të
kërkuar buxhet më të madh të shtetit dhe
specifikim më të mirë të blerjeve brenda
buxheteve të kërkuar / të miratuara

Ekipi vlerësues është i mendimit se
pamarre parasysh pengesat në të kaluarën,
me zhvillimin e planit strategjik të TIK,
planit operativ, stafin përkatës,
metodologjitë e ndryshuara dhe në mënyrë
të konsiderueshme përgatitje më të mirë të
punës, së bashku me një ndihmë të
koordinuar të donatorëve, gjyqësori i
Kosovës mund të bëjë hapa të
rëndësishëm përpara në periudhën e
ardhshme pesëvjeçare.

Së fundi, futja e TIK në gjyqësorin e
Kosovës nuk ka alternativë. KGJK-ja duhet
ndërmarr këtë iniciativë në mënyrë që të
përmbush detyrat dhe përgjegjësitë e saj të

Përmbledhja e konkluzioneve përcjell këtë
Përmbledhje Ekzekutive dhe duhet të
konsiderohet si pjesë përbërëse e
Përmbledhjes Ekzekutive.

Konkluzione, Përmbledhje
Korniza ligjore dhe politike
KGJK është përgjegjës për futjen e TIK në gjyqësorin e Kosovës. Përforcimi i legjislacionit dhe përcaktimi i
qartë i përgjegjësive të KGJK-së do të ishte i preferuar.
Korniza legjislative dhe rregullative për futjen operative dhe përdorimin e TIK në gjyqësorin e Kosovës
është i pazhvilluar. Pasi që ky është një parakusht i rëndësishëm për një futje të suksesshme të TIK, KGJK
duhet të bëjë përpjekje të rëndësishme në këtë drejtim.
Standardet e njohura ndërkombëtare gjyqësore padyshim kërkojnë KGJK-së për ti rritur përpjekjet e saja
në futjen e TIK.
Tri sistemet paralele të menaxhimit të të dhënave mund të njihen nëpërmjet vëzhgimit të rrjedhës së
punës në gjykatë. Kjo është një barrë e konsiderueshme mbi gjykatat dhe punonjësit e gjykatave. Për
shkak të saj, efikasiteti i gjykatave dhe punonjësve është i mangët. Kjo është një domosdoshmëri sepse
ka vetëm një sistem për menaxhimin e të dhënave të vendosur në gjykatat e Kosovës.
Logjistika kuptimplote dhe sfida operative sa i përket strukturës së gjykate do të ndodhë në vitin 2012.
Kjo duhet të merret seriozisht në konsideratë më vonë kur kemi të bëjmë me zhvillimin e strategjisë dhe
planeve operative të TIK.

Sponzorimi, Pronësia dhe Vendimmarrja
Një hap i rëndësishëm përpara, në krahasim me raportet e kaluara (2008) është bërë në nivelin e
sponzorimit. Emërimet e Këshillit të ri, Kryesuesit të Këshillit dhe Drejtorit të Sekretariatit kanë krijuar një
mbështetje të plotë për futjen e TIK në gjyqësorin e Kosovës. Mbështetja e vogël nga nivelet më të larta ka
qenë një nga arsyet kryesore për suksesin e mangët në futjen e TIK në të kaluarën.
KGJK duhet të pozicionohet dhe të marr rolin udhëheqës në koordinimin e përpjekjeve të donatorëve.
Duke punuar në strategjinë e TIK, KGJK ka një mundësi të shkëlqyer që të sjellë më afër komunitetin e
donatorëve tek veprimet e saj të TIK-ut.
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Zhvillimi / Zbatimi i SMIL:
Aspektet e procesit të biznesit dhe karakteristikat e SMIL
Versioni aktual i SMIL ka disa karakteristika të mira dhe një nivel i mirë i njohurive ligjore mund të vërehet
me anë të rishikimit të Listës së Vlerave ( “fushave të koduara”) gjatë aplikimit.
Për fat të keq, SMIL nuk ishte testuar tërësisht në laborator apo në një ambient të vërtetë.
Ekipi vlerësues në një seancë të shkurtë testimi (çfarë afati kohor lejohet për këtë aktivitet në kuadër të
këtij projekti), identifikoi shpejtë shumë gabime të versionit aktual të SMIL.
Vendimi për të ardhmen e versionit aktual të SMIL, së pari do të kërkojë testim të saktë dhe të thellë si
dhe zbrazëtira/mangësi të inventarit.

Zhvillimi, Testimi dhe Pranimi
Në të kaluarën, përpjekje jo adekuate janë bërë në fazat e ndryshme të zhvillimit, testimit dhe pranimit të
SMIL-it. Mungesa e angazhimit për të bërë testimin e plotë kanë rezultuar në zbatimin jo të plotë të
programit në tërë sistemin gjyqësor.
Gjyqësori i Kosovës nuk ka “mjedis testimi” të SMIL-it. Ky është një mjet shumë i rëndësishëm testimi dhe
trajnimi. Planet e ardhshme të TIK duhet të përfshinë krijimin e këtij mjedisi.

Trajnimi
Aktivitetet përgatitore, metodologjitë e trajnimit dhe trajnimi i përdoruesve përfundimtar në të kaluarën
nuk dha rezultatet e dëshiruara.
Për fat të keq, por për faktin se, procesi i trajnimit ne pothuajse të gjitha segmentet do të duhet të
përsëritet, para (dhe paralelisht) çdo zbatimi të ndonjë veprimi të ri të TIK.

Zbatimi
Të bësh trajnim “në klasë” dhe kërkosh nga kandidati i trajnuar të kaloj në përdorim të vërtet “live” vetvetiu
nuk ishte një qasje e mirë.
Mbështetja e lartë e KGJK-së si dhe trajnimi, monitorimi dhe raportimi i kapaciteteve operacionale duhet të
jenë të vend dhe në terren, në mënyrë që të zbatojë një ndryshim dramatik siç është futja e SMIL-it në
sistemin e gjykatave.

Statusi Aktual
Pavarësisht nga të gjitha çështjet e hasura në periudhat e mëparshme, ekipi vlerësues ka arritur të
identifikoj mjaftë punonjës të KGJK-së dhe të gjykatave ( të të gjitha niveleve) që ende janë të gatshëm të
ndihmojnë në futjen e saktë të TIK.
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Qasja në internet e përdoruesve të TIK
Cilësia e shërbimit (CS) përfshinë caktimin e prioriteteve të rrjetit të trafikut. Cilësia e shërbimit mund të
jetë vihet në shënjestër në një ndërfaqe rrjeti, në drejtim të një serveri të njohur apo pune të router-i , ose
në drejtim të aplikacioneve të veçanta. Sistemi monitorues i rrjetit duhet zakonisht të vendoset si pjesë e
CS, për të siguruar se rrjetet veprojnë në nivel të dëshiruar.
Një rregullore e përdorimit të internetit do tu ofrojë punëtorëve rregulla dhe udhëzime në lidhje me
përdorimin e duhur të pajisjeve të kompanisë, rrjetit dhe qasjes në internetin e kompanisë. Duke pasur
parasysh një rregullore të tillë do të ndihmojë për të mbrojtur biznesin dhe punonjësit; punonjësit do të
jenë të vetëdijshëm se shfletimi i disa faqeve ose shkarkimi i dosjeve të ndryshme është i ndaluar dhe se
rregullorja duhet të respektohet ose në të kundërtën mund të ketë pasoja seriozë duke çuar biznesin në
rreziqe të sigurisë si pasoje e negligjencës së punonjësve. Rregullorja e përdorimit të Internetit është një
dokument i rëndësishëm që duhet të nënshkruhet nga të gjithë punonjësit me të filluar punën
(nënshkruar kontratën)

E-mail
Duke pasur parasysh faktin se shumica e infrastrukturës është e vendosur, sistemi i postës elektronike (email) duhet të zbatohet për tërë gjyqësorin. Sektori i gjyqësorit duhet ta ketë domenin e tij të internetit.
Qasja në sistemin e e-mailit duhet të bëhet parme LAN ose WAN. Përdoruesit gjyqësor gjithashtu duhet të
kenë aftësi për të hyrë në emal nëpërmjet internetit.

Infrastruktura harduerike
Pjesë e secilit mjedis të TIK është rrjeti i punës. Gjyqësori i Kosovës ka rrjetin punues lokal dhe atë të
gjerë. Të gjitha vendet janë pjesë e këtij rrjeti gjyqësor. Qëllimi i KGJK-së është që të lidhë të gjitha
lokacionet me rrjetin optik të ndërtuar nga Ministria e Administratës Publike dhe ka lidhje shtesë nga
linjat DSL ose linjat me kontraktuara. Infrastruktura harduerike nuk është e mirë. Të gjithë serverët janë të
vjetruar dhe të dalë nga përdorimi si dhe nuk janë të përshtatshëm për bazën e teknologjisë moderne.
Trendët në fushën e Ti janë serverët e virtualizuar me aplikim të përkushtuar të ruajtjes. Me një teknologji
të tillë, ne do të kemi një infrastrukturë të besueshme, shkallëzuar dhe fleksibile. Të gjithë serverët dhe
pajisjet tjera të TIK duhet të vendosen në dhomën e serverit që i përshtatet standardeve dhe jep një
garanci për sigurinë dhe mjedisin adekuat për pajisjet e TIK.
KGJK-ja çdo vit siguron disa pajisje të reja dhe kompjuter të ri për gjykatat dhe prokuroritë. Problemi
kryesor është se ka shumë punonjës që kanë nevojë për kompjuter të ri se sa që KGJK ka në dispozicion.
Disa kompjuter janë shumë të vjetër dhe duhet të zëvendësohen më të rinj. KGJK së paku ka nevojë edhe
për 540 kompjuter (desktop) të ri.

Softueri, Aspektet Teknike
Sistemi operativ në kompjuterë është Microsoft XP. Është i vjetër dhe së shpejti Microsoft do të anuloj
mbështetjen për këtë program. E njëjta gjë përsëritet edhe në mjedisin e serverëve. KGJK-ja duhet të
planifikoj të azhurnoj dhe të marr kompjuter të rinj dhe sistem të versionit të fundit të serverëve. Mjediset
e sistemit me tiparet sikur AD, Grouppolicy, WSUS, etj. janë të mirë dhe KGJK-ja duhet të shkoj më tutje
në këtë drejtim.
KGJK-ja ka zbatuar mjedis të thjeshtë rezervë (backup) i cili përfshin planin e përshtatshëm rezervë.
KGJK-ja duhet të posedojë zgjedhje qendrore rezervë më të sofistikuara që mbështesin databazën rezervë
(backup) “point in time”.
Koncepti i SMIL është i bazuar në teknologjinë e vjetruar. Në kohën e zbatimit të SMIL, lidhjet ËAN për të
gjitha lokacionet e gjyqësorit nuk mund të pajisen me bandwidth-in e duhur. Në këtë pikëpamje e vetmja
zgjidhje e arsyeshme është decentralizimi i bazave të të dhënave. Baza kryesore e të dhënave u zbatua në
Gjykatën Supreme dhe 8 baza të të dhënave lokale janë zbatuar në lokacione të ndryshme nëpër Kosovë.
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Parimet e teknologjisë klient-server momentalisht nuk janë të përshtatshme. SMIL-i duhet të jetë një
aplikacion i centralizuar duke u bazuar në teknologjinë e internetit. Programi duhet të jetë i lidhur me
burimet e jashtme si Dëshmitë e të dhënave personale, dëshmitë e të dhënave të biznesit, etj.

Aspektet e Sigurisë
Shërbimet e rrjetit të internetit që mirëmbahen nga KGJK-ja aktualisht janë mjaftë të ndjeshme ndaj
sulmeve të vazhdueshme në internet ( viruset, etj) Pa ndonjë vlerësim të ndjeshmërisë së sigurisë është e
pamundur për të përcaktuar metodën e saktë e sulmeve të suksesshme dhe në këtë mënyrë edhe të
rrugën e duhur të mbrojtjes nga këto sulme.
Përdorimi i qasjes pa tela në rrjetin lokal mund të jetë shumë e rrezikshme nesh lidhja është krijuar pa
ndonjë enkriptim përkatës. Edhe pse lidhja e tille pa tela është e siguruar me një metodë përkatëse ende
është e mundur që pikat tjera të lidhjeve të pasigurta pa tela qarkullojnë (ekzistojnë) në të gjithë rrjetin.
Në rast se një sulmues mund të futej në rrjetin e brendshëm nëpërmjet këtyre lidhjeve të pasiguruara
dëmtimi që rezulton si pasojë mund të jetë shumë i lartë.
Gjendja e tanishme e menaxhimit të azhurnimit të sistemit, sigurisë së internetit, mbrojtjes nga viruset
dhe nuk është e efikase sepse klienti mund të arrij rrjetin e brendshëm dhe shërbimet edhe nëse është i
infektuar nga një virus ose spyware dhe /ose ai nuk posedon të gjitha përditësimet e instaluara. Lejimi i
lidhjes së këtyre klientëve në sistem krijon një ndjeshmëri të lartë të sistemit dhe nuk duhet kurrsesi të
lejohet.

Burimet njerëzore, TIK
Njohuritë më të mëdha në lidhje me SMIL ( si shtylla kryesore e gjithë sistemit të TIK të KGJK-së) është në
posedim të një kompanie të jashtme.
Departamentit të TIK në KGJK i duhet përforcim në burime njerëzore. Veçanërisht zhvilluesit profesional
janë të nevojshëm nëse KGJK do të donte të ndërronte “pronësinë e njohurive” dhe ta marr përsipër.
Niveli i tanishëm i pagave në KGJK nuk lejon punësime të personave të tillë. Rrugë alternative dhe ndihma
e donatorëve duhet të hulumtohen.
Departamenti i TIK ose cilido departament tjetër në Sekretariatin e KGJK-së nuk posedojnë njohuritë e
nevojshme ligjore/ procesit të biznesit për të modifikuar dhe zhvilluar SMIL-in. (Re: 2.8.2.)

Kërkesat e Procesit të Biznesit
Në aspektin rregullativ dhe legjislativ, KGJK duhet të mundësoj “eksperimentimin” me teknologjitë e reja,
organizimin dhe procesin e punës në “pilot gjykatat”, nëse dëshirohet të kalohet nga “lapsi dhe letra”në
“zgjedhjet e TIK”.
KGJK do ta formojë një grup të përkushtuar të punonjësve të detyruar që në mënyrë aktive të marrin pjesë
dhe të kontribuojnë në të gjitha veprimet (përpjekjet) e TIK të KGJK-së.
SMIL ( apo ndonjë veprim tjetër në KGJK në të ardhmen) për suksesin e tij do të kërkojë specialist ligjor/
procesit të biznesit si pjesë e strukturës së përhershme të Sekretariatit të KGJK-së.
Niveli i lartë i koordinimit dhe sinkronizimit duhet të arrihet në mes të TIK dhe Njësive të Procesit të
Biznesit.
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Statistikat dhe Menaxhimi
Aftësitë aktuale raportuese të KGJK-së janë në formë manuale dhe të kufizuara. Për menaxhimin e tërë
KGJK-së i duhen të dhëna të sakta kohore. Futja e TIK mund të ndihmoj shumë ( dhe punonjësit e saj të
të gjitha niveleve) për të menaxhuar më mirë detyrat e tyre dhe të sistemit në tërësi.
Është thelbësore, që në fazat e hershme të ndonjë aktivitetit të ri të TIK, KGJK-ja në mënyrë të qartë të
specifikoj arsyet dhe rezultate e pritshme për aktivitetin përkatës që zhvillohet nga TIK. Pa caktimin e
objektivave të qarta, do të jetë e pamundur që TIK vetvetiu të jap rezultate të kënaqshme.

Buxheti dhe Financat
Duke pasur parasysh të gjitha gjetjet dhe konkluzionet në këtë raport, është mjaft e qartë se buxheti i
KGJK-së nuk do të jetë në gjendje të mbështesë shumicën e aktiviteteve dhe blerjeve të nevojshme në
periudhën e ardhshme pesëvjeçare. Kërkimi për financim shtesë nga donatorët do te jetë e
domosdoshme. Por, financimi vendor dhe veçanërisht lotimi për rritjen e buxhetit të KGJK-së nuk duhet
lënë anash.
Parashikimet më të sakta financiare do të sigurohen nëpërmjet fazave të ardhshme të këtij projekti kur
plani strategjik dhe operacional do të zhvillohet. Këto dy faza duhet të ndihmojnë KGJK-së për të
përcaktuar nivelet e nevojshme financiare, drejtimin në të cilin ndihma e donatorëve duhet të kërkohet
dhe në fund për të kërkuar buxhet më të madh të shtetit dhe specifikim më të mirë të blerjeve brenda
buxheteve të kërkuar / të miratuara.

51

PËR PERIUDHËN 2012 - 2017

KËSHILLI GJYQËSOR I KOSOVËS

Aneksi II – Grupi Punues për Përgatitjen e Planit Strategjikë
për TIK

1.

Pjesëmarrës
Enver Peci

Pozita
Kryesues i KGJK-së

2.

Gerrit Springer

Gjykatës i EULEX-it

Agim Maliqi
Asllan Krasniqi
Ymer Hoxha
Salih Mekaj
Bashkim Hyseni
Albert Avdiu
Fatmir Rexhepi
Besnik Ramosaj
Astrit Hoti
Burim Nikqi
Ardian Berisha
Merita Emini Stublla
Charles E. Ferrrel
David Greer
Edis Brkiç
Natjaz Obstetar
Zoltan Gidaly

Anëtar i KGJK-së
Anëtar i KGJK-së, gjykatës
Anëtar i KGJK-së, gjykatës
GJQ Prizren, kryetar
GJKQ Pejë, kryetar
GJK Ferizaj, kryetar
Drejtor i SKGJK-së
Udhëheqës i zyrës së TI-së
Drejtor i Dep. të Statistikav
Zyrtar i Lartë Ligjor
Administrator i rrjetit
Data bazë administrator
USAID
USAID/ EROL Program
USAID/ SEAD-i
Udhëheqës i Ekipit, Projekti i TAIEX-it
Ekspert i Infrastrukturës, TAIEX
Ekspert për Siguri, TAIEX

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
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Aneksi III – Specifikat e dhomës së Server-it
njëjtën hapësirë mbi tavan apo nën
dysheme.

Karakteristikat e përgjithshme tëdhomës
Specifikat e dhomës:

Ftohja:

-

Muret e dhomës, tavani dhe dyert
duhet të jenë plotësisht të izoluar nga
hapësirat tjera.

-

-

Madhësia e dyerve duhet të jetë me
dimensionet 106 deri 122 cm gjerësia
dhe 250 cm lartësia.

-

dyshemeja antistatike për ngritjen e
pllakave të dyshemesë apo shtresën
vinil.

-

Dhoma duhet të jetë pa dritare
(përshkak të sigurisë, zhurmës dhe për
menaxhim më të mirë të hapësirës).

Preferohet që sistemi ajror i
distribuimit të vendoset nën dysheme
edhe pse ai me gypa është i
pranueshëm. Në çdo sistem, kabinat
duhet vendosur në vend të nxehtë /
ftohtë. Nëse vendoset nën , lartësia
minimale duhet të jetë60 cmdhe
dyshemeja e ngritur duhet të jetë e
projektuar ashtu që të mund të mbaj
peshën e kabinave të mbushura plotë
të Server-it, gjithashtu mjetet e
përdorura për transport dhe ngritje me
rastin e lëvizjes së tyre, pajisjet
kompjuterike dhe sistemet ndihmëse.

Pajisjet:
-

-

Tensioni maksimal elektrik i pajisjeve
kompjuterike në dhomën e Server-it
nuk duhet të jetë më i lartë se 300 vat
për metër katror.

Sistemet mekanike
Kondicioneri (AC):

Kabinetat e kompjuterëve duhet te
kenë lidhje sizmike dhe tokëzim të
duhur.

-

Kabinetat e kompjuterëve duhet te
kenë udhëzimet adekuate të qarta të
prodhuesit (por jo më pak se 122 cm
nga ana e përparme dhe 90 cm nga
ana e pasme e hapësirës).

-

Vetë dhoma duhet të ketë se paku 275
cm lartësi.

-

Ajo duhet së paku të ketë një telefon.

-

Kontrolli i ftohjes dhe lagështisë së
dhomës duhet të bëhet përmes
sistemit të pavarur AC (p.sh. të mos
jetë i lidhur në sistemin kryesor të
objektit), me një temperature kthyese
të ajrit të pikës projektuese dhe
lagështi relative prej 22°C (±1°C) dhe
45% (±5%).

-

Preferohen shumë sisteme te bazuara
A/C të ujit të ftohtë me qëllim që të
përdoret uji i ftohtë i objektit në pikën
projektuese të furnizimit dhe
temperaturës kthyese prej 8°C
respektivisht 16°C.

-

Duhet të ketë hapësirë të mjaftueshme
(së paku 10 cm) ndërmjet njësisë A/C
dhe kabineteve kompjuterike për t’ju
shmangur rrjedhjeve të ujit në mënyrë
që të ketë hapësirë/mundësi për
mirëmbajtje.

Mbrojtja nga zjarri:
-

-

Dhoma duhet të ketë një sistem
adekuat për shuarje zjarri
(rekomandohet një sistem i llojit
“paraveprues”).
Dhoma duhet te jetë e përshtatshme
ndaj zjarrit nëse sistemi kabllor dhe i
ftohjes janë të kombinuar mirë ne të
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Planifikimi në të ardhmen:
-

-

-

-

duhet të vendosen në dhomën e
serverit.

Gjatë projektimit të dhomës duhet të
përfshihet edhe mënyra e duhur për
heqjen e njësisë A/C te kondensimit
(ose përmes gravitetit apo pompës).
Duhet të merret parasysh teprica e
ftohjes së mjaftueshme dhe ajo të
instalohet nëse është e mundur.; sistem
i bazuar ne mjetet për ftohje paralel me
sistemin e ujit të ftohtë të ndërtesës dhe
njësive të shumta A/C në projektimin
N+1 do të siguroj mbrojtje më të mirë
kundër dështimit.

-

Preferohet njësia për Shpërndarjen e
Energjisë (PDU, me monitorim të
energjisë dhe duke u mbështetur nga
UPS-at siguruar për çdo njësi të
kabineteve.

-

Sistemi elektrik duhet të dizajnohet në
mënyrë që të sigurojë tokëzim të
izoluar, të dedikuar neutral dhe me
rrjet togëzues.

Planifikimi i emergjencës:

Duhet të analizohet dhe projektohet
shtrirja dhe shkallshmëria e
mjaftueshme në të ardhmen lidhur me
specifikimet e sistemit mekanik dhe
elektrik.
Në të dyja fazat; e projektimit dhe asaj
operacionale, ekspertët duhet llogarisin
“thermalbuffer” të dhomës si funksion i
ngarkesës tipike të nxehtësisë dhe
volumin ajror të saj më qëllim që të
përcaktohet dhe planifikohet një dritare,
për kohën e caktuar, midis sistemit të
pasuksesshëm të ftohjes dhe limitit i cili
e arrin temperaturën e dhomës.

-

Energjia emergjente/backup nuk
duhet të lidhet në sistemin e sigurimit
të objektit. Departamenti duhet të
sigurojë dhe mirëmbajë sistemin e
backup-it të energjisë ndaras (p.sh.,
UPS-it ose gjeneratorit) nëse është e
dëshiruar.

-

Sistemi i shpërndarjes së rrymës në
dhomën e serverit duhet të ketë qasje
të lehtë me mundësi për ndalje në rast
të emergjencave.

Alarmet dhe Siguria
Sistemet alarmuese:

Sistemet elektrike
Kapaciteti dhe kualiteti:
-

Dhoma duhet të ketë paneletë
veçantaqë i dedikohen energjisëpër
pajisje kompjuterikedhe sistemit A/C.

-

Sistemet mekanike dhe elektrike duhet
të dizajnohen për periudhë afatgjate,
shfrytëzim maksimal i dhomës (por nuk
duhet të kalojë300vatpër metër
katror).

-

Ndërtimi i elementeve kualitative të
rrymës duhet të merret parasysh për të
përcaktuar nevojën për transformuesit
e izolimit, sistemet e UPS-it dhe pajisjet
e energjisë për kondicionerë.
Mundësisht, të tilla gjenerime të
ngrohjes së pajisjeve mbështetëse nuk
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-

Alarmii rrezikut lidhur me funksionimin
e sistemit A/C duhet të parashihen në
Sistemin e Menaxhimit të pajisjeve
elektrike.

-

Dhoma duhet të ketë
sistemsenzorpërcjellës (raportues)
alarmues të ujit
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Annex IV – Akronimet e përdorura
AD

Active Directory

CEPEJ

European Commission for Efficiency of Justice

SIK

Sistemi i Informimit dhe Komunikimit

CMIS

Case Management Information System

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

DNS

Domain Name Server

AER

Agjencia Evropiane për Rindërtim

KE

Komisioni Evropian

ZNKE

Zyra Ndërlidhëse e Komisionit Evriopian

UE

Unioni Evropian

EULEX

European Union Rule of Law Mission in Kosovo

GPO

Group Policy Object

GUI

Graphical User Interface

TIK

Teknologjia e Informimit dhe Komunikimit

IIS

Internet Information Server

KGJK

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

LAN

Local Area Network

MD

Ministria e Drejtësisë

OLAP

OnLine Analytical Processing

OU

Organisation Unit

PDC

Primary Domain Controller

PRONET

Kompania kontraktuese, pjesë e ASSECO GROUP tash

QoS

Quality of Service

SDC

Secondary Domain Controller

SMIL

Emri lokal për CMIS

SOA

Service Oriented Application

SOAP

Service Oriented Application Protocol

TAIEX

Technical Assistance and Information Exchange (EC Program)

UNMiK

United Nations Mission in Kosovo

UPS

Uninterruptible Power Supply

USAID

United States Agency for International Development

WAN

Wide Area Network

WPA2

Wi-Fi Protected Access II
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