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Zyra Kombëtare e Auditimit e Republikës së Kosovës është institucioni më i lartë i kontrollit
ekonomik e financiar dhe për punën e vet i jep llogari Kuvendit të Republikës së Kosovës.
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institucioneve publike duke ofruar bazë të qëndrueshme për të kërkuar llogari nga menaxherët
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publike dhe luajmë një rol aktiv në sigurimin e interesit të taksapaguesve dhe të palëve tjera
të interesit në rritjen e përgjegjësisë publike.
Ky auditim është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme
të Auditimit (SNISA 30001) dhe me Udhëzuesin për Auditimin e Sistemeve të Informacionit
(GUID 51002) si dhe me praktikat e mira evropiane.
Auditimet e teknologjisë së informacionit të ndërmarra nga Zyra Kombëtare e Auditimit janë
një ekzaminim dhe rishikim i sistemeve të Teknologjisë së Informacionit dhe kontrolleve
përkatëse për të pasur siguri mbi parimet e ligjshmërisë, efikasitetit3, ekonomisë4, dhe
efektivitetit5 të sistemit të Teknologjisë së Informacionit dhe kontrolleve përkatëse.
Auditori i Përgjithshëm ka vendosur në lidhje me përmbajtjen e këtij raporti “Sistemi për
Menaxhimin Informativ të Lëndëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial
të Kosovës”, në konsultim me Ndihmës Auditorin e Përgjithshëm Vlora Spanca, e cila e ka
mbikëqyrur auditimin.
Ekipi që realizoi këtë raport:

Samir Zymberi, Udhëheqës i auditimit;
Shqipe Mujku Hajrizi, Udhëheqëse e ekipit; dhe
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Lista e shkurtesave
AGJN

Administrata Gjyqësore Norvegjeze

BE

Bashkësia Evropiane

CEPEJ

Komisioni Evropian për Efikasitet në Drejtësi

DRP

Disaster Recovery Plan (Plani për Rimëkëmbjen nga Fatkeqësitë)

DTI

Departamenti i Teknologjisë Informative

GPP

Grupi Punues i Përdoruesve

ISO

Organizata Ndërkombëtare për Standardizim

KGJK

Këshilli Gjyqësor i Kosovës

KoSEJ

Fuqizimi i Cilësisë dhe Efikasiteti i Drejtësisë në Kosovë

KPK

Këshilli Prokurorial i Kosovës

MCC

Millenium Challenge Corporation (Korporata Sfidat e Mileniumit)

SMIL

Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve

SQL

Gjuhë e Strukturuar e Pyetësorëve

SKGJK

Sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës

SKPK

Sekretariati i Këshillit Prokurorial të Kosovës

TI

Teknologjia e Informacionit

TIK

Teknologjia Informative dhe Komunikimi

WAN

Wide Area Network ( Rrjet kompjuterik i hapësirës së gjërë)

ZML

Zyra për Menaxhimin e Lëndëve
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Përmbledhje e përgjithshme
Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës kanë obligime kushtetuese
dhe ligjore për të siguruar sistem efikas të drejtësisë, të drejtë dhe njëkohësisht për të siguruar
transparencë dhe përgjegjësi në punën e vet. Këto institucione kanë zhvilluar Sistemin për
Menaxhimin e Informativ të Lëndëve për të rritur efikasitetin në procedurat dhe afatet kohore
në zgjidhjen e lëndëve, sigurimin e statistikave të sakta dhe me kohë, si dhe shërbime me të
mira për qytetarët.
Zyra Kombëtare e Auditimit ka kryer auditimin e Teknologjisë së Informacionit në Këshillin
Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës, për të vlerësuar sigurinë dhe
administrimin e Sistemit Informativ për Menaxhimin e Lëndëve, si dhe nëse është duke ofruar
informacione të besueshme, me integritet dhe në kohë.
Sistemi për Menaxhimin Informativ të Lëndëve ka për objektivë zëvendësimin e punës
manuale duke mundësuar procesimin dhe menaxhimin elektronik të lëndëve në gjykata dhe
prokurori si dhe rritjen e efikasitetit dhe transparencës. Po ashtu, sistemi për menaxhimin
informativ të lëndëve në prokurori dhe gjykata, mundëson përpunimin e të dhënave në
kohë reale, lehtësimin e ofrimit të shërbimeve për zyrtarët e institucioneve dhe eliminimin
e shkëmbimit të të dhënave në kopje fizike. Ky sistem është ende në fazën e zhvillimit dhe
avancimit të mëtejmë për zbatimin në të gjitha instancat e gjykatave dhe prokurorive.
Pavarësisht zhvillimeve dhe avancimeve të vazhdueshme në Sistemin Informativ për
Menaxhimin e Lëndëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të
Kosovës, rezultatet e auditimit kanë treguar, që institucionet përgjegjëse kanë disa mangësi
në qeverisjen e teknologjisë së informacionit6 dhe në sigurinë e sistemeve të informacionit7.
Këto mangësi mund të ndikojnë në administrimin jo të mirë të sistemeve të informacionit
dhe pasqyrimin jo të saktë të efikasitetit, transparencës dhe në planifikimin e burimeve të
nevojshme në gjykata/prokurori.
Prandaj, konkludimet e përgjithshme dhe rreziqet e identifikuara nga auditimi, tregojnë që
institucionet përgjegjëse kanë nevojë për përmirësime në qeverisjen dhe sigurinë e sistemeve
të informacionit, nëpërmjet të cilave mundësohet menaxhimi lëndëve në gjykatë/prokurori.
Duke marrë parasysh rëndësinë e sistemit të drejtësisë për shtetin dhe në veçanti për qytetarët
e saj, ne kemi dhënë 16 rekomandime për KGjK-në dhe 14 për KPK-në. Lista e rekomandimeve,
është paraqitur në Kapitullin 5 të këtij raporti.

Përgjigjja e palëve tё përfshira nё auditim
Kryesuesit e Këshillit Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial të Kosovës janë pajtuar
me gjetjet dhe konkluzionet e auditimit, si dhe janë zotuar se do t’i adresojnë rekomandimet
e dhëna.
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1. Hyrje
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) vendosin për
organizimin, menaxhimin, administrimin dhe mbikëqyrjen e funksionimit të gjykatave,
përkatësisht të prokurorive.
Për arritjen e objektivave të këtyre dy institucioneve, është përfshirë përdorimi i Sistemit për
Menaxhimin Informativ të Lëndëve (SMIL). Objektiv kryesor i përdorimit të SMIL-it është
rritja e efikasitetit dhe transparencës së gjykatave dhe prokurorive të Republikës së Kosovës.
Qëllimi i projektit SMIL është zhvillimi i tij në përputhje me nevojat e gjykatave dhe prokurorive
për të përmirësuar proceset saj dhe eliminuar punën e shumëfishtë, për të zvogëluar kohën
e zgjidhjes së lëndëve dhe rritur efikasitetin, transparencën dhe llogaridhënien. Ky sistem do
të mundësojë:
•

Transformimin e gjykatave dhe prokurorive të Kosovës në e-Gjykata dhe
e-Prokurori; dhe

•

Menaxhimin proaktiv të gjykatave dhe prokurorive duke u bazuar në të dhëna
statistikore në kohë reale dhe raporte të sakta.

Me zhvillimin e tërësishëm të projektit SMIL në Kosovë, synohet të ketë gjykata dhe prokurori
efikase, procedura dhe afate kohore më të shkurtra e më të shpejta në zgjidhjen e lëndëve,
menaxhim më të mirë të gjykatave, dhënien e statistikave të sakta dhe me kohë, si dhe
shërbime më të mira për qytetarët.
SMIL nënkupton sistemin (mekanizmin) e teknologjisë së informacionit, nëpërmjet të cilit
bëhet përpunimi i lëndëve në gjykata dhe prokurori nga pranimi i lëndëve deri në arkivim.
Ndërsa lënda në SMIL, nënkupton lëndën e krijuar në sistem me numrin e veçantë e cila
përmban tërë historinë e lëndës dhe shkresat e saj, duke përfshirë të gjitha fazat e procedurës
që nga pranimi i rastit deri në arkivim.
Nëpërmjet këtij sistemi të informacionit menaxhohen llojet e lëndëve të paraqitura në figurën
1 për gjykatat dhe prokuroritë:
Figura 1. Llojet e lëndëve në Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe
Këshillin Prokurorial të Kosovës që menaxhohen nga SMIL

KGJK

KPK

• Lëndët penale (krime të rënda)
• Lëndët penale (të miturit)
• Lëndët kontestimore
• Lëndët ekonomike
• Lëndët administrative
• Shërbimet administrative të gjykatave
• Lëndët jo kontestimore
• Lëndët përmbarimore
• Lëndët penale
• Lëndët për kundërvajtje

• Lëndët penale me kryes madhor
• Lëndët penale për të mitur
• Lëndët penale me kryes të panjohur
• Lëndët penale të ndryshme
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• Lëndët
penale-me
kryes madhor

• Lëndët penale (të miturit)
• Lëndët penale për të mitur
kontestimore
Lëndëtvitit
penale
me kryes
panjohur në vitin
Numri i• Lëndët
lëndëve
të pranuara në gjykatat e Kosovës •gjatë
2020
ishtetë104,574
•
Lëndët
ekonomike
•
Lëndët
penale
të
ndryshme
2019 ishte 115,359 ndërsa në vitin 2018 ishte 118,401. Ndërsa, numri i lëndëve të pranuara në
• Lëndët administrative
prokuroritë
e Kosovës
për vitin
2020 ishte 43,446, në vitin 2019 ishte 47,067 dhe në vitin 2018
• Shërbimet
administrative
të gjykatave
ishte 52,629
siçjoshihet
edhe në paraqitjen grafike të prezantuar në figurën 2.8 KGJK-ja dhe
• Lëndët
kontestimore
• Lëndët përmbarimore
KPK-ja nëpërmjet
kontratës së përbashkët të bashkëfinancuar me donatorin deri në dhjetor
• Lëndët penale
2020 kanë
shpenzuar
rreth 2,863,731€9 për zbatimin e SMIL-it, ndërsa donatori ka shpenzuar
• Lëndët
për kundërvajtje
9,060,864.86€.10
Figura 2. Numri i lëndëve të pranuara në gjykatat dhe prokuroritë e Kosovës
Numri i lëndëve të pranuara në gjykatat dhe
prokuroritë e Kosovës
118401

115359

52629

2018

104574

47067

2019

43446

2020

Numri i lëndëve të pranuara në gjykata
Numri i lëndëve të pranuara në prokurori

Sipas raporteve statistikore për vitet 2018, 2019 dhe 2020 shkalla e efikasitetit tregon rritje
pasi që gjatë vitit 2019 janë regjistruar lëndët e reja në SMIL dhe janë vendosur edhe lëndët e
vjetra, të cilat së bashku janë realizuar përmes sistemit, siç shihet edhe në paraqitjen grafike
të prezantuar në figurën 3.11

8 Këshilli Prokurorial i Kosovës Raporti Vjetor 2019 & https://www.prokuroria-rks.org/psh/lajm/6321& Raporti
Vjetor Statistikor i Gjykatave Vjetor 2018 & Raporti Statistikor i Gjykatave Vjetor 2019, Raporti Statistikor i
Gjykatave Vjetor 2020
9 KGJK-ja ka shpenzuar 1,605,527€, ndërsa KPK-ja 1,258,207€.
10 Dokumente të dërguara nga KGJK.
11 Raporti Statistikor i Gjykatave Vjetor 2018 & Raporti Statistikor i Gjykatave Vjetor 2019 & Raporti Statistikor i
Gjykatave,2020 & Këshilli Prokurorial i Kosovës, Raporti Vjetor 2019 & të dhënat e ofruara nga KPK për vitin 2020.
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Figura 3. Shkalla e efikasitetit për të gjitha gjykatat dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës
për periudhën 2018, 2019 dhe 2020

Gjykata Gjykata e
Supreme
Apelit

127,2
152,0
115,2

56,3

119,57
121,72
100,3

127,32
130,13

141
163,43
94,1

88,3

119,83
143,48

79,6

127,55
117,55

70,75
88,62
92

98,99
110,3
86,4

98,04
112,5
107,6

110,4
94,6
84,3

Shkalla e efikasitetit për të gjitha Gjykatat dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës
për periudhën 2018, 2019 dhe 2020
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Shkalla e efikasitetit tregon lëndët që janë zgjidhur në raport me lëndët e pranuara gjatë
periudhës raportuese. Mirëpo, në këtë numër të lëndëve të zgjidhura hyjnë edhe lëndët e
trashëguara nga vitet paraprake.
SMIL është një sistemi i ri, i cili është ndërtuar në bazë të ligjeve të aplikueshme dhe nevojave
reale të kohës së sistemit prokurorial dhe gjyqësor, me të cilin do të synohet ndërlidhja me
baza të të dhënave të tipit të hapur dhe të mbyllur që të lehtësojnë punën e prokurorëve dhe
gjyqtarëve.

1.1. Fushat me rrezik dhe motivi i auditimit
Këshilli Gjyqësor dhe Këshilli Prokurorial i Kosovës kanë zhvilluar Sistemin për Menaxhimin
Informativ të Lëndëve (SMIL) për menaxhimin më të mirë të lëndëve, menaxhimin më të mirë
të aktiviteteve të gjykatave dhe prokurorive dhe sigurimin e statistikave të sakta dhe me kohë.
Meqenëse, ky sistem përmban një sasi të madhe të të dhënave nga burime të ndryshme, ku
një numër i madh i përdoruesve të ndryshëm i përdorin ato, këto të dhëna duhet të jenë të
disponueshme, të përdorshme, të plota dhe të pakomprometueshme.
Gjatë fazës së planifikimit të auditimit për efikasitetin e SMIL-it kemi identifikuar që SMIL-i
nuk është zhvilluar dhe zbatuar plotësisht në të gjitha gjykatat dhe prokuroritë edhe pse është
planifikuar që fazat e projektit të përfundojnë deri në fund të vitit 2019 dhe ende nuk është
finalizuar ndërlidhja e sistemit Gjykatë – Prokurori.
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Po ashtu, ende nuk është realizuar në të gjitha instancat ndarja automatike e lëndëve në gjykata
dhe prokurori nëpërmjet SMIL-it. Po ashtu, nuk janë zhvilluar plotësisht raportet statistikore
për gjykatat bazuar në treguesit standard të CEPEJ-it në SMIL dhe raportet statistikor në
SMIL për prokuroritë. SMIL-i është ueb aplikacion i cili përmban dhe trajton të dhëna të
ndjeshme për sistemin Gjyqësor dhe Prokurorial, prandaj siguria kibernetike është trajtuar
veçanërisht gjatë vizitave në këto institucione dhe është identifikuar që në këtë sistem nuk ka
të zbatuar parametra të sigurisë në qasje. Këto dy institucione nuk kanë krijuar mekanizma
për vazhdimësinë e sistemeve në rast të ndonjë fatkeqësie.
Duke marrë parasysh përmbajtjen e ndjeshme të informacionit të trajtuar nga KGJK-ja dhe
KPK-ja, është e qartë se një vëmendje e veçantë duhet t’i kushtohet sigurisë së informacionit
dhe mbrojtjes së të dhënave.
Shqyrtimi i treguesve të problemit të identifikuar nga burime të ndryshme si dhe nga vlerësimet
tona të bazuara në Manualin Aktiv të Auditimit të TI-së12 për identifikimin e fushave më me
rrezik, na orientojnë në problemin kryesor: kontrollet në sigurinë e sistemit të informacionit.

12 Manuali Aktiv i Auditimit- është platformë e zhvilluar nga ITWG/EUROSAI dhe WGITA/INTOSAI, që përdoret
për identifikimin e fushave më me rrezik, përcaktimin e pyetjeve, kritereve dhe metodologjisë së punës gjatë
procesit të auditimit të TI-së.
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1.2. Objektivi dhe fushat e auditimit
Objektivi i auditimit është të vlerësojmë sigurinë dhe administrimin e sistemit informativ për
menaxhimin e lëndëve, nëse është duke ofruar informacione të besueshme, me integritet dhe
në kohë.
Me këtë auditim synojmë që të ofrojmë rekomandime relevante për palët përgjegjëse në
mënyrë që të përmirësojnë shërbimet e TI-së.

Fushat e auditimit
Për t’iu përgjigjur objektivit të auditimit, jemi fokusuar në fushën e Qeverisjes së TI-së dhe
Sigurisë së Informacionit dhe i kemi përzgjedhur fushat e auditimit si në vijim:
1. Qeverisja e TI-së
1.1. Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i kërkesave të biznesit;
1.2. Strategjia e TI-së dhe planifikimi; dhe
1.3. Struktura organizative, standardet, politikat dhe procedurat.
2. Siguria e Informacionit
2.1. Struktura e sigurisë së TI-së;
2.2. Zbulimi dhe mbrojtja nga ndërhyrjet;
2.3. Kontrolli i qasjes fizike dhe logjike; dhe
2.4. Menaxhimi i vazhdimësisë së biznesit.
Fushëveprim i këtij auditimi ishte Këshilli Gjyqësor i Kosovës dhe Këshilli Prokurorial i
Kosovës, përkatësisht Njësia për Teknologji Informatike dhe Komunikim në KGJK dhe
Departamenti për Teknologji Informative në KPK, që janë përgjegjëse për menaxhimin dhe
përkrahjen e sistemeve të teknologjisë informative.
Për të vlerësuar efikasitetin e SMIL nga përdoruesit e fundit janë përzgjedhur Zyra e Statistikave
në KGJK dhe KPK që dizajnojnë dhe përpunojnë të dhëna dhe raporte statistikore për gjykatat
dhe prokuroritë dhe Gjykatën Themelore dhe Prokurorinë Themelore në Prishtinë, Mitrovicë
dhe Ferizaj.
Auditimi ka mbuluar periudhën janar 2019 – dhjetor 2020.
Metodologjia e aplikuar e auditimit, kriteret, metodat e përdoruara, roli dhe përgjegjësitë e
palëve dhe dokumentet relevante janë paraqitur në Shtojcën 1.
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2. Përshkrimi i sistemit
Këshilli Gjyqësor i Kosovës (KGJK) është organi më i lartë mbikëqyrës i Sistemit Gjyqësor të
Kosovës. Përgjegjësia kryesore e KGJK-së është administrimi i gjithë sistemit gjyqësor, për të
krijuar dhe ruajtur një sistem gjyqësor të pavarur, që iu ofron shërbime gjyqësore të paanshme
të gjithëve, të jetë i qasshëm për të gjithë, i drejtë dhe efikas në punën e tij, të jep llogari në
punën e vet dhe që është funksional në të gjitha aspektet organizative dhe operative.
Në kuadër të KGJK-së është Sekretariati që ndihmon Këshillin në zbatimin e rregullave dhe
politikave lidhur me menaxhimin e personelit administrativ dhe mbështetës në gjykata, ku në
kuadër të Shërbimit për Administratë dhe Personel është Njësia për Teknologji Informatike
dhe Komunikim dhe Njësia për Statistika.
Gjithashtu, Sistemi i Gjykatave të Republikës së Kosovës përbëhet nga Gjykata e Apelit,
Gjykata Supreme dhe shtatë Gjykatat Themelore13. Në kuadër të Gjykatave Themelore është
Zyra për Menaxhimin e Lëndëve (ZML) e cila siguron realizimin e veprimeve me lëndë
nëpërmjet SMIL-it.
Këshilli Prokurorial i Kosovës (KPK) qëllim të përgjithshëm ka që të sigurojë një funksionim
të pavarur, profesional dhe të paanshëm të sistemit prokurorial. KPK-ja siguron hetimin
dhe ndjekjen penale nga prokurorë të rekrutuar në bazë të meritës, të vlerësuar në bazë të
rezultateve në punë dhe të mbikëqyrur sipas standardeve të larta, i cili siguron zbatimin e
ligjit në mënyrë të drejtë e pa dallime dhe i trajton në mënyrë meritore viktimat e krimit.
Sekretariati i KPK-së ndihmon Këshillin lidhur me menaxhimin, buxhetin dhe administrimin
e Prokurorit të Shtetit. Sekretariati ka edhe Departamentin për Teknologji Informative dhe
Zyrën për Statistika. Në kuadër të KPK-së funksionojnë: Zyra e Kryeprokurorit të Shtetit;
Prokuroria e Apelit e cila përbëhet nga Departamenti i Përgjithshëm dhe Departamenti për
Krime të Rënda; Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës; dhe shtatë (7) prokuroritë
Themelore14. Prokuroritë kanë Shkrimoret për pranimin dhe menaxhimin e lëndëve.
Për të ofruar shërbime më të mira transparente dhe efikase, KGJK-ja dhe KPK-ja kanë zhvilluar
projektin e përbashkët për SMIL-in, i cili sistem përdoret për të menaxhuar lëndët në formë
elektronike në gjykata dhe prokurori, duke filluar që nga regjistrimi i lëndëve për gjykata në
ZML dhe prokurori në Shkrimoret dhe përcjelljen e tyre deri te gjyqtarët dhe prokurorët. Ky
sistem administrohet nga Njësia/Departamenti i TI-së në KGJK dhe KPK të cilat edhe kanë
formuar një grup punues të përdoruesve dhe bord drejtues, të përbashkët për menaxhimin
e projektit për SMIL-in. Gjithashtu, për ofrim të përkrahjes për zhvillimin e kërkesave
statistikore në këtë sistem janë përfshirë edhe Njësitë për Statistika në kuadër të KGJK-së dhe
KPK-së.

13 Janë shtatë (7) Gjykata Themelore, të shkallës së parë në territorin e Republikës së Kosovës: Gjykata Themelore e
Prishtinës, Gjykata Themelore e Gjilanit, Gjykata Themelore e Prizrenit, Gjykata Themelore e Gjakovës, Gjykata
Themelore e Pejës, Gjykata Themelore e Ferizajt dhe Gjykata Themelore e Mitrovicës.
14 Prokuroria Themelore ka juridiksion mbi të gjitha lëndët e shkallës së parë, përveç nëse është paraparë ndryshe
me ligj dhe janë të përbëra nga Departamentet e Përgjithshme, nga Departamentet për të Mitur dhe nga
Departamentet për Krime të Rënda.
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Proceset dhe rolet kryesore në SMIL në Gjykata dhe Prokurori janë paraqitur në figurën 5.
Figura 5. Proceset dhe rolet kryesore në SMIL për menaxhimin e lëndëve në Gjykata dhe Prokurori

Zyrtar i TI-së

Krijimin e përdoruesve dhe
ofrimin e qasjes në SMIL.
Përgjegjës për administrimin e
llogarive të përdoruesve në
SMIL.

ZML/Shkrimorja

Gjyqtari/Prokurori

Siguron se veprimet me lëndë
realizohen përmes SMIL-it nga
regjistrimi i lëndës, lëvizja e lëndës
në gjykatë, lëvizja e lëndës në
mes gjykatave deri në arkivim.

Gjyqtari, pranon dhe shqyrton
lëndën që i është caktuar përmes
SMIL dhe procedon më tutje
lëndën duke marrë veprimet me
lëndën përmes sistemit.

Evidenton dokumentet e pranuara
në Gjykatë duke i regjistruar në
SMIL.

Bën caktimin e seancave.

Merr të gjitha masat procedurale
dhe veprimet brenda sistemit për
shpërndarjen e lëndëve te
gjyqtarët dhe menaxhon rrjedhën
e lëndëve brenda Gjykatës
përmes sistemit.
Realizon veprimet me lëndë
përmes SMIL nga regjistrimit i
lëndës, lëvizja e lëndës mes
prokurorive, deri në arkivim.
Evidenton dokumentet e pranuara
duke i regjistruar në SMIL.
Merr të gjitha masat procedurale
dhe veprimet brenda sistemit për
shpërndarjen e lëndëve dhe
menaxhon rrjedhën e lëndëve
brenda Prokurorisë përmes
sistemit.

Bën bashkimin e lëndëve, për të
cilat janë plotësuar kushtet
ligjore.
Bën kërkesën për përjashtimin
nga lënda, shtyrje të afatit dhe
bartjen e lëndës.
Procedon marrjen e vendimeve
në SMIL.
Prokurori, pranon dhe shqyrton
lëndën që i është caktuar përmes
SMIL dhe procedon më tutje
lëndën duke marrë veprimet me
lëndën përmes sistemit.
Pranon thirrjen nga Gjykata për
seancë.
Bën bashkimin e lëndëve, për të
cilat janë plotësuar kushtet
ligjore.
Bën kërkesën për përjashtim nga
lënda, shtyje të afatit dhe bartjen
e lëndës.
Regjiston shkresat e lëshuara
dhe ngritjen e aktakuzës në
SMIL.
Pranon thirrjet nga Gjykata dhe
vendimet e Gjykatës.

Parimet kryesore të SMIL-it përbëjnë udhërrëfyesin kryesor të funksionimit të këtij sistemi
dhe përfshijnë: parimin e efikasitetit, parimin e sigurisë, parimin e profesionalizmit, parimin
e saktësisë, parimin e kontrollit, parimin e llogaridhënies, parimin e barabarësisë dhe parimin
e transparencës.15
SMIL-i, zbaton shpërndarjen e lëndëve për gjyqtarë dhe prokurorë në mënyrë automatike dhe
manuale. Shpërndarja automatike e lëndëve nëpërmjet SMIL-it bëhet në bazë të kushteve dhe
kritereve paraprakisht të përcaktuara dhe të miratuara nga KGJK-ja dhe KPK-ja. Për të gjitha

15 Rregullore (Nr. 08/2019) për Përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve.
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ato raste për të cilat nuk mund të bëhet shpërndarja automatike e lëndëve, SMIL-i mundëson
caktimin e gjyqtarit/prokurorit në mënyrë manuale. Kushtet dhe kriteret për caktimin e
gjyqtarëve/prokurorëve në mënyrë manuale përcaktohen me rregullore të veçantë.
Shpërndarjen automatike të lëndëve SMIL-i e bën bazuar në kriteret si në figurën 6.
Figura 6. Kriteret për shpërndarjen automatike të lëndës në SMIL

Struktura organizative
Gjyqtarët/prokurorë potencial të
cilëve do t’iu ndahet lënda, sipas
departamentit apo divizionit
përkatës të cilit i përket lënda.

Kriteri i përjashtimit
Përjashton nga lista poteciale për
t’iu ndarë lënda gjyqatarit/prokurorit i cili ka qenë i
angazhuar në të njëjtin rast në
procedurën paraprake, i cili
gjendet në pushim më gjatë se
30 ditë, është i përjashtuar më
herët nga lënda, etj.

Caktimi i gjyqtarit/prokurorit
në mënyrë
Pasi të jenë regjistruar të dhënat
e duhura për lëndën dhe pas
zbatimit të kritereve të lartcekura
të përjashtimit, SMIL-i në mënyrë
automatike do të caktojë
gjyqtarin/prokurorin e lëndës nga
lista në dispozicion.

Gjithashtu, SMIL-i për çdo lëndë të krijuar në sistem, krijon numrin unik, i cili jepet njëherë
Qeverisja e TI-së
nga sistemi dhe nuk ndryshohet gjatë tërë jetëgjatësisë së lëndës. Ky numër përmban vitin e
• Identifikimi,
dhenumrin
monitorimi
i kërkesave
për zhvillimin
e projektit
pranimit
të lëndësdrejtimi
(V) dhe
rendor
(serik)
të lëndës
(Nr), i cili është numër gjashtëshifror
TIK/SMIL.
dhe rifillon nga zero çdo fillim vit.
• Plani strategjik i teknologjisë së informacionit, monitorimi dhe raportimi;
dhe

• Struktura, politikat dhe procedurat e TI-së.
Siguria e informacionit dhe
plani për rimëkëmbjen e sistemeve të informacionit

• Struktura e sigurisë së TI-së;
• Zbulimi dhe mbrojtja nga ndërhyrjet;
• Kontrolli i qasjes fizike dhe logjike; dhe
• Menaxhimi i vazhdimësisë së punës së sistemeve.

QEVERISJA E TI-së (Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i nevojave)
Strategjia dhe Planifikimi i TI-së
Strukturat, Standardet, Politikat dhe Proceset e Organizatës

Kontrolli i Brendshëm (Vlerësimi i rrezikut dhe mekanizmat e pajtueshmërisë)

Zhvillimi & Blerja

Njerëzit dhe
9 burimet
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3. Gjetjet e auditimit
Në këtë kapitull janë prezantuar gjetjet e auditimit që kanë të bëjnë me aktivitetet e palëve
përgjegjëse për sigurinë dhe administrimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve
në gjykata dhe prokurori. Gjetjet janë të strukturuara në dy pjesë, të ndërlidhura sipas fushave
të auditimit.
•

Në pjesën e parë janë prezantuar gjetjet e auditimit që ndërlidhen me qeverisjen
e TI-së, përkatësisht hartimin dhe monitorimin e strategjisë e TI-së, krijimin e
strukturës, politikat dhe procedurat e TI-së, zhvillimin dhe përdorimin e SMILit.

organizative
KjoStruktura
pjesë është
paraqitur në kapitullin 3.1 e cila ka rezultuar me gjetjet e auditimit (1 deri 6).
Kriteri i përjashtimit
Gjyqtarët/prokurorë
të prezantuar
• Në pjesën epotencial
dytë janë
gjetjet që ndërlidhen meCaktimi
mekanizmat
e sigurisë e
i gjyqtarit/prokurorit
cilëve do t’iu ndahet lënda, sipas
në
mënyrë
Përjashton
nga
lista
poteciale
për
informacionit,
kontrollet e qasjes logjike dhe fizike për të parandaluar ndërhyrjet
departamentit
apo divizionit
t’iu ndarë lënda gjyqaPasi të jenë
të dhënat
përkatës
të
cilit
i
përket
lënda.
e paautorizuara dhe shpërndarjen
sëi informacionit
dhe planit
për regjistruar
vazhdimësinë
tarit/prokurorit
cili ka qenë i
e duhura për lëndën dhe pas
angazhuar
në të
njëjtin
rast në
e sistemit të informacionit
në KGJK
dhe
KPK.
zbatimit të kritereve të lartcekura
procedurën paraprake, i cili
të përjashtimit, SMIL-i në mënyrë
gjendet në pushim më gjatë se
automatike
do tëecaktojë
Kjo pjesë është paraqitur në kapitullin
3.2
e
cila
ka
rezultuar
me gjetjet
auditimit (7 deri 13).
30 ditë, është i përjashtuar më
gjyqtarin/prokurorin e lëndës nga
herët nga lënda, etj.
lista në dispozicion.

Figura 7. Struktura e çështjeve të auditimit në KGjK dhe KPK

Qeverisja e TI-së

• Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i kërkesave për zhvillimin e projektit

TIK/SMIL.

• Plani strategjik i teknologjisë së informacionit, monitorimi dhe raportimi;
dhe

• Struktura, politikat dhe procedurat e TI-së.
Siguria e informacionit dhe
plani për rimëkëmbjen e sistemeve të informacionit

• Struktura e sigurisë së TI-së;
• Zbulimi dhe mbrojtja nga ndërhyrjet;
• Kontrolli i qasjes fizike dhe logjike; dhe
• Menaxhimi i vazhdimësisë së punës së sistemeve.

Çështjet/gjetjet janë paraqitur me numër rendor dhe korrespondojnë me numër të njëjtë të
rekomandimeve në kapitullin 5.
QEVERISJA E TI-së (Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i nevojave)
Strategjia dhe Planifikimi i TI-së
Strukturat, Standardet, Politikat dhe Proceset e Organizatës

Kontrolli i Brendshëm (Vlerësimi i rrezikut dhe mekanizmat e pajtueshmërisë)
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Figura 8: Rrjedha e procesit të auditimit, objektivi, fushat, pyetjet, çështjet,
gjetjet dhe rekomandimet

Struktura organizative

Gjyqtarët/prokurorë potencial të
cilëve do t’iu ndahet lënda, sipas
departamentit apo divizionit
përkatës të cilit i përket lënda.

Kriteri i përjashtimit

Përjashton nga lista poteciale për
t’iu ndarë lënda gjyqatarit/prokurorit i cili ka qenë i
angazhuar në të njëjtin rast në
procedurën paraprake, i cili
gjendet në pushim më gjatë se
30 ditë, është i përjashtuar më
herët nga lënda, etj.

Caktimi i gjyqtarit/prokurorit
në mënyrë
Pasi të jenë regjistruar të dhënat
e duhura për lëndën dhe pas
zbatimit të kritereve të lartcekura
të përjashtimit, SMIL-i në mënyrë
automatike do të caktojë
gjyqtarin/prokurorin e lëndës nga
lista në dispozicion.

Qeverisja e TI-së

• Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i kërkesave për zhvillimin e projektit

TIK/SMIL.

• Plani strategjik i teknologjisë së informacionit, monitorimi dhe raportimi;
dhe

3.1. Qeverisja e Teknologjisë së Informacionit
• Struktura, politikat dhe procedurat e TI-së.

Siguria e informacionit dhe
plani për rimëkëmbjen e sistemeve të informacionit

Qeverisja e TI-së përkufizohet si• Struktura
strukturë
e përgjithshme
që udhëheq operacionet e TI-së
e siguris
ë së TI-së;
•
Zbulimi
dhe
mbrojtja
nga
ndërhyrjet;
të një institucioni dhe siguron që sistemet e TI-së mbështesin dhe mundësojnë arritjen e
• Kontrolli
qasjes
dhe
objektivave të institucionit, si dhe
luan injë
rolfizike
kyçdhe
nëlogjike;
përcaktimin
e një mjedisi kontrollues
• Menaxhimi i vazhdimësisë së punës së sistemeve.
dhe raportues. Elementet kyçe të qeverisjes së TI-së janë: strategjia dhe planifikimi i TI-së;
strukturat, standardet, politikat dhe procedurat, zhvillimi dhe blerja, burimet njerëzore, etj.16
Figura 9. Struktura e përgjithshme e qeverisjes së TI-së17
QEVERISJA E TI-së (Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i nevojave)
Strategjia dhe Planifikimi i TI-së
Strukturat, Standardet, Politikat dhe Proceset e Organizatës

Kontrolli i Brendshëm (Vlerësimi i rrezikut dhe mekanizmat e pajtueshmërisë)

Zhvillimi & Blerja

Njerëzit dhe burimet

16 Manuali i auditimit të teknologjisë së informacionit, Qeverisja e TI-së.
17 Manuali i auditimit të teknologjisë së informacionit, Qeverisja e TI-së.
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1. Identifikimi, drejtimi dhe monitorimi i kërkesave për zhvillimin e projektit
Organizata duhet të ketë një plan sesi të identifikojë kërkesat e reja të biznesit ose nevojat e TI-së dheGrupi
Punues i Përdoruesve, i cili miraton kërkesat, ka informacion të mjaftueshëm për vendimmarrje.18
Për identifikimin e kërkesave për zhvillimin e projektit TIK/SMIL, është përgjegjës Grupi
Punues i Përdoruesve (GPP) i përbërë prej anëtarëve nga gjykatat dhe prokuroritë, të cilët kanë
prezantuar kërkesat, kanë analizuar dhe miratuar ato për t’i zbatuar në SMIL. Mirëpo, KGjKja dhe KPK-ja si pasojë e pandemisë COVID-19 dhe vonesave të zhvillimit nga konzorciumi
(grupi i kompanive që zhvillojnë softuerin), kanë rezultuar me mosrealizimin e aktiviteteve
dhe kërkesave të GPP-së:
• SMIL-i ende nuk ka zbatim të plotë në të gjitha instancat e gjykatave
dhe prokurorive. Deri më tani, SMIL-i ka arritur të zbatohet në Gjykatat
dhe Prokuroritë Themelore dhe Prokurorinë e Apelit. Në Gjykatën e
Apelit, Gjykatën Supreme, zbatimi i SMIL-it ka filluar në janar të vitit
2021, ndërsa në Dhomën e Posaçme të Gjykatës Supreme dhe Zyrën e
Kryeprokurorit të Shtetit, ende nuk ka filluar përdorimi i SMIL-it. Kjo për
shkak që ende nuk ka përfunduar zhvillimi i SMIL-it për këto instanca.
• Ndërlidhja e SMIL-it të gjykatave dhe SMIL-it të prokurorive për
shkëmbimin e të dhënave dhe lëndëve nuk është realizuar plotësisht.
Realizimi i këtij aktiviteti ka qenë i planifikuar të përfundoj në tetor të
vitit 2020. Megjithatë, në gusht të vitit 2020 kishte filluar zbatimi i fazës
së parë të ndërlidhjes të këtyre dy sistemeve për shkëmbimin e një numri
të kufizuar të shkresave. Ndërsa, faza e dytë e ndërlidhjes ende nuk është
zhvilluar nga operatori ekonomik.
• Në SMIL ende nuk janë krijuar të gjitha raportet për prezantimin e
performancës dhe efikasitetit të gjyqësorit dhe prokurorisë.
Për KGJK-në, në SMIL janë zbatuar vetëm katër raporte të cilët përmbajnë
indikatorët bazik të Komisionit Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë
(CEPEJ). Por ende nuk janë zhvilluar nga OE raportet me indikatorë të
avancuar dhe “dashboard”19, të cilat janë dizajnuar në bashkëpunim me
grupin e ekspertëve20 të cilët ishin angazhuar për asistencë teknike.
Gjatë analizës së saktësisë së raporteve bazike të gjeneruara nga SMIL,
në KGJK, është identifikuar që dy nga këto raporte kishin mospërputhje
në mes të vlerës totale dhe vlerave analitike. Pas identifikimit të kësaj
mospërputhje, KGJK-ja ka adresuar gabimin te OE dhe është përmirësuar.
Edhe në KPK, janë dizajnuar kërkesat për raportet bazike dhe të
avancuara të cilat janë dërguar për zhvillim te OE. Deri më tani, në SMIL

18 Manuali i auditimit të teknologjisë së informacionit, matrica e auditimit mbi Qeverisjen e TI-së.
19 Dashboard- paraqitja grafike e raporteve për vizualizimin e të dhënave.
20 Në këtë grup, bëjnë pjesë ekspertë të angazhuar nga projekti i Këshillit të Evropës KOSEJ, Projekti i USAID/JSSP
dhe ekspertë të angazhuar nga Projekti i SMIL-it.
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është zbatuar vetëm një raport statistikor me indikatorët bazik. Ndërsa,
kërkesa për zhvillimin e raportit të avancuar ende nuk është zbatuar në
SMIL.
Moszbatimi i këtyre kërkesave në SMIL, mund të ndikoj në transparencën dhe efikasitetin
e gjykatave dhe prokurorive, si dhe në mosprezantimin e saktë dhe të plotë të raporteve
statistikore dhe të performancës për efikasitetin e prokurorisë dhe të gjyqësorit. Gjykatat
duhet të raportojnë në përputhje me standardet e Komisionit Evropian për Efikasitetin e
Drejtësisë (CEPEJ).

2. Plani strategjik i teknologjisë së informacionit, monitorimi dhe raportimi
Duhet të ekzistojë një plan në nivel strategjik i TI-së, i cili përkthen objektivat e biznesit në qëllime dhe
kërkesa të TI-së, adreson burimet e nevojshme për të mbështetur biznesin. Paralelisht me procesin e
hartimit të dokumentit strategjik duhet hartuar edhe Planin e Veprimit për zbatimin e saj. Ai duhet të
monitorohet, rishikohet dhe azhurnohet sistematikisht.21
KGJK-ja që nga viti 2018 nuk ka hartuar plan strategjik të TI-së, për arritjen e objektivave të
saj. Projekti TIK/SMIL kishte filluar të zhvillohej në pajtueshmëri me strategjinë e TIK-ut
2012-2017. Në mungesë të strategjisë, Njësia e TIK-ut për hartimin e planit vjetor të punës për
arritjen e objektivave të saj, mbështetet në aktivitetet e projekteve që ka në zbatim.
Në vitit 2018, KGJK-ja kishte pasur iniciativë për të filluar projektin për hartimin e dokumentit
strategjik të TI-së, i parashikuar të financohet nga projektet e IPA-s22. Sipas udhëheqësit të
Njësisë së TIK-ut, kjo kërkesë është pranuar në kuadër të projekteve të IPA-s dhe së shpejti
pritet fillimi i këtij projekti.
Në mungesë të planit strategjik të TI-së ekziston rreziku që objektivat strategjike të përcaktuara
të KGJK-së të mos realizohen dhe të keq adresohen burimet e nevojshme për mbështetjen e
veprimtarisë së institucionit.
KPK-ja për të arritur objektivat strategjike dhe për të vazhduar me ngritjen e një mjedisi të
TIK-ut, në përputhje me nevojat e palëve të interesit dhe me kërkesat e SMIL-it, kishte hartuar
Planin Strategjik të TIK-ut 2015–2020. Mirëpo, për këtë Plan Strategjik nuk ishte hartuar
plani i veprimit për zbatimin e tij, i cili duhet të jetë i shoqëruar me treguesit: afati i zbatimit,
kostot, burimin e financimit, departamentin udhëheqës dhe mbështetës dhe rezultatin final
për objektivat dhe aktivitetet. Departamenti i TI-së çdo vit ka hartuar planin e punës duke u
mbështetur në objektivat e KPK-së, të cilat kanë qenë të parapara në planin strategjik të TIKut. Në këto plane, kishte aktivitete/projekte të cilat ishin të përsëritura, ku burimi i financimit
ishte i përcaktuar nga donatorët, për të cilat zbatimi i marrëveshjes me donatorë ishte vonuar
për fillimin e projektit dhe financimin e tij.
Në analizën e planit strategjik të TIK-ut 2015-2020 dhe raportit të monitorimit të saj, kemi
identifikuar që aktivitetet të cilat nuk janë realizuar, nuk ishin prezantuar. Pra, në raport
ishin prezantuar vetëm aktivitetet e realizuara. Monitorimi i planit strategjik ishte bërë
nga departamenti i TIK-ut të KPK-së, meqë në këtë plan nuk janë përcaktuar të krijohen
21 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Qeverisjen e TI-së.
22 Instrumenti për Ndihmën e Para-Anëtarësimit
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mekanizmat për monitorimin dhe përparimin drejt qëllimeve strategjike, raportimin dhe
rishikimin sistematik të tij.
Mungesa e planit të veprimit për zbatimin e planit strategjik, monitorimin dhe raportimin
e vazhdueshëm të tij për zbatimin dhe ngecjet e aktiviteteve, ndikon që KPK-ja mos të merr
veprimet e duhura korrigjuese për arritjen e objektivave të saj, si dhe mund të ketë devijim në
përdorimin e burimeve të TI-së dhe atyre njerëzore dhe financiare.

3. Struktura organizative e TI-së
Për të siguruar mjedis të përshtatshëm të punës duke përdorur sistemet elektronike në realizimin e
proceseve dhe detyrave në punë në institucione, është e domosdoshme që sistemet e TIK-ut të mirëmbahen
si duhet dhe të ofrohen shërbime të duhura të përkrahjes për përdorues.23
KGJK-ja nuk ka arritur të plotësojë objektivat e projektit TIK/SMIL të planit për ngritjen e
kapaciteteve të TIK-ut, ashtu siç është miratuar nga bordit drejtues i projektit TIK/SMIL, në
tetor të vitit 2016. Objektivë ishte ngritja e Zyrës për TI-në në nivel të Departamentit dhe të
organizohej në dy njësi kryesore: njësinë për administrimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës
dhe njësinë për administrimin, mirëmbajtjen dhe zhvillimin e aplikacioneve.
Aktualisht, Njësia e TI-së në KGJK ka në administrim 2177 përdorues, që shfrytëzojnë
infrastrukturën e TI-së. Për ofrimin e shërbimeve dhe përkrahjen e përdoruesve, kemi gjetur
që ndarja e detyrave nuk ishte bërë sipas rolit dhe përgjegjësive. Administratori i bazës së të
dhënave, kishte rol edhe në administrimin e aplikacionit SMIL dhe tavolinës ndihmëse. Po
ashtu, pozita për administrimin e qendrës së të dhënave nuk ishte e mbuluar, ndërsa këtë rol
e mbante zyrtari i TI-së në Gjykatën Themelore në Prishtinë. Kjo kishte ndodhur për shkak se
Njësia e TI-së në KGJK kishte numër të vogël të stafit për të ofruar shërbimet e nevojshme dhe
për të përkrahur stafin e gjykatave.
Objektiva e projektit TIK/SMIL, që nga viti 2019 ka qenë edhe rekrutimi i zyrtarëve të TI-së
për mbështetjen e projektit, të cilin deri në fund të vitit 2020 nuk kishin arritur ta realizonin
plotësisht.
Mosrealizimi i këtyre aktiviteteve ishte për shkak që KGJK-ja deri më tani nuk ka arritur ta
miratojë rregulloren e re mbi organizimin e Sekretariatit të KGJK-së, e cila parashikon që
Njësia e TIK-ut të promovohet në Departamentin e TIK-ut dhe shtimin e numrit të stafit. Sipas
zyrtarëve të KGJK-së, draft rregullorja është hartuar në vitin 2019 dhe është në komision të
KGJK-së, e që pritet të miratohet gjatë këtij viti.
Mungesa e kapaciteteve njerëzore dhe profesionale, si dhe mosndarja e detyrave dhe
përgjegjësive mund të shkaktoj ngecje në ofrimin e shërbimeve të duhura dhe efikase për SMILin, të krijojë vështirësi në ndryshimet dhe plotësimet ligjore në SMIL, si dhe të pamundësohet
ruajtja e integritetit të infrastrukturës së informacionit dhe përpunimit.

23 Plani për ngritjen e kapaciteteve për ofrimin dhe menaxhimin e shërbimeve të TIK- ut, projekti SMIL, 2016.
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4. Politikat dhe procedurat e TI-së në KGJK dhe KPK
Organizata duhet të dokumenton, miraton dhe komunikon politikat dhe procedurat e duhura për të
udhëzuar operacionet e biznesit dhe të TI-së, me qëllim të arritjes së mandatit të saj. Duhet të krijohen
mekanizma për monitorimin e zbatimit të tyre si dhe hartojë raporte për nivelin e zbatimit të politikave.24
Në KGJK, për menaxhimin e brendshëm të TI-së, Njësia e TIK-ut sipas zyrtarëve të TI-së,
shfrytëzojnë rregulloret dhe udhëzimet e AShI-së dhe draft politikën dhe procedurën
e departamentit të TI-së. Kjo njësi, në nëntor të vitit 2017 kishte hartuar draft rregulloren,
politikën dhe procedurën e departamentit të TI-së, për të filluar me zbatimin e tyre. Në dhjetor
2017, i kishte dërguar ato për miratim te menaxhmenti i Sekretariatit të Këshillit Gjyqësor
të Kosovës (SKGJK). Nga këto dokumente, Këshilli kishte miratuar vetëm rregulloren për
shfrytëzimin e teknologjisë informative të komunikimit në sistemin gjyqësor, ndërsa politika
dhe procedura e departamentit të TI-së nuk ishte miratuar për arsye se SKGJK-ja ishte në
fazën e ndryshimit të rregullores së organizimit të brendshëm të saj dhe pas miratimit të saj
pritej të miratoheshin këto dokumente.
Në mungesë të miratimit të këtyre politikave ekziston rreziku që punonjësit dhe palët e
treta të mos zbatojnë politikat e institucionit, të cilat pasqyrojnë udhëzimet dhe drejtimet e
menaxhimit mbi sistemet e informacionit, burimet përkatëse dhe proceset e departamentit të
TI-së, si dhe të mos arrihen objektivat e saj.
Departamenti i TI-së në KPK për të definuar, dizajnuar proceset e punës dhe ekzekutuar
ato, si dhe për të ruajtur integritetin, disponueshmërinë dhe konfidencialitetin e aseteve të
informacionit, në gusht të vitit 2020 kishte hartuar procedurat standarde të operimit (PSO) të
Departamentit të TI-së. Këto PSO ishin miratuar me 4 nëntor të vitit 2020. Mirëpo, disa procese
të PSO-ve ende nuk kishin filluar së zbatuari deri në dhjetor 2020 për shkak se ishte kohë e
shkurtë. Sipas zyrtarëve të KPK-së, shkak për vonesat e hartimit, miratimit dhe zbatimit e
PSO-ve ishte se deri në fund të vitit 2018 KPK-ja kishte përdorur infrastrukturën e TI-së të
KGJK-së, deri në ndërtimin e qendrës së të dhënave. Po ashtu, edhe aktivitetet e vazhdueshme
në projektin SMIL, kishin ndikuar në vonesën e hartimit të dokumenteve të nevojshme për
Departamentin e TI-së dhe monitorimin e zbatimit të tyre.
Mungesa e zbatimit të politikave dhe procedurave të TI-së mund të rrezikojë mosmbrojtjen e
aseteve të TI-së, si dhe mungesa e monitorimit të zbatimit të këtyre politikave/procedurave
mund të ndikojë në mosidentifikimin e proceseve të cilat nuk janë zbatuar.

5. Shpërndarja automatike e lëndëve në KGJK dhe KPK
Sistemi Gjyqësor dhe Prokurorial i Republikës së Kosovës duhet të bëjnë ndarjen automatike të lëndëve
në sistemin e informacionit SMIL në përputhje me rregulloret e përcaktuara nga të dy institucionet.
Ndarja automatike e lëndëve duhet të mundësojë ndarjen e balancuar të lëndëve në punë për gjyqtarët
dhe prokurorët në kuadër të departamentit/njësisë organizative.25

24 Manuali i auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Qeverisjen e TI-së.
25 Rregullore nr. 02/2019 për administrimin dhe ndarjen e lëndëve në Prokurorinë e Shtetit & Kriteret për
shpërndarjen e lëndëve në gjykatat e Republikës së Kosovës përmes SMIL-it dhe mënyra e zbatimit të tyre.
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Shpërndarja e lëndëve në mënyrë rastësore dhe automatike nëpërmjet SMIL, ende nuk është
zhvilluar për të gjitha shkallët e gjykatave dhe prokurorive.
KGjK-ja, ka përcaktuar kriteret për shpërndarjen e lëndëve në Gjykatat e RKS-së, për t’i
zbatuar ato në SMIL. Në SMIL shpërndarja e rastësishme e lëndëve në mënyrë automatike te
gjyqtarët sipas departamenteve/divizionit është e aplikuar në nivelin e Gjykatave Themelore
të Kosovës. Mirëpo, krijimi i anëtarëve të panelit në mënyrë automatike, në Gjykatën
Themelore ende nuk është zhvilluar edhe pse është e përcaktuar në dokumentin e Kritereve
për Shpërndarje të Lëndëve. Propozimi për krijimin automatik të anëtarëve të paneleve nga
projekti TIK/SMIL është përgatitur, mirëpo KGJK-ja ende nuk ka miratuar propozimin që të
zhvillohet dhe zbatohet në SMIL.
Ndërsa, shpërndarja e lëndëve automatike nuk zbatohet në Gjykatën e Apelit për shkak që
ende janë në fazën fillestare të zbatimit të SMIL-it dhe në Gjykatën Supreme për shkak që
ende nuk ka përfunduar trajnimi për përdorimin e SMIL-it.
Në KPK, shpërndarja e rastësishme e lëndëve te prokurorët në mënyrë automatike në SMIL
është zhvilluar në instancën e Prokurorive Themelore, mirëpo, në Prokurorinë Themelore
(PTh) në Prishtinë dhe Prokurorinë Speciale (PS), caktimi i prokurorit bëhet në mënyrë
manuale. Mos zbatimi i shpërndarjes automatike të lëndëve në këto prokurori, ka ndodhur
si rezultat i formimit të Njësitit për Krime Ekonomike dhe Korrupsion në PTh Prishtinë dhe
sipas udhëheqësit të departamentit të TI-së në KPK, nuk ka pasur mundësi që të zbatohet
algoritmi i njëjtë për shpërndarjen automatike, si në prokuroritë tjera themelore. KPK-ja
ka bërë kërkesën te OE-ja që të bëhet ndryshimi i algoritmit për t’iu përshtatur këtij njësiti.
Ndërsa, sa i përket Prokurorisë Speciale, KPK-ja ka formuar 4 departamente të reja26, të cilat
nuk kanë qenë më parë dhe kërkesa për zhvillim është paraqitur te OE.
Në Zyrën e Kryeprokurorit të Shtetit mosshpërndarja automatike e lëndëve te prokurorët nuk
bëhet, për shkak që në këtë instancë ende nuk ka filluar të zbatohet SMIL-i.
Në KPK ngarkesa fillestare e lëndëve për prokurorët e dekretuar me mandat fillestar
dhe prokurorët të cilët kalojnë nga një njësi organizative në tjetrën, nuk bëhet në mënyrë
automatike. Në departamentin e TI-së, administratorët e bazës së të dhënave, në mënyrë
manuale përcaktojnë ngarkesën e lëndëve për këta prokurorë, duke vendosur drejtpërdrejtë
në bazën e të dhënave të SMIL-it, meqë nuk është zhvilluar ende moduli i “admin”, për
administrimin e përdoruesve nga OE. Po ashtu, nuk ka kontrolle kompenzuese për të
verifikuar nëse ndryshimi i kërkuar është në harmoni me ndryshimin e realizuar në bazën e
të dhënave.
Ndërkaq, zbatimi i peshës së lëndëve për prokurorë në SMIL, për shpërndarje të lëndëve nuk
ishte në pajtueshmëri me shtojcën e Rregullores së KPK-së për Shpërndarjen e Lëndëve, e cila
ka përcaktuar që në departamentin/divizionin ku janë 5 apo më shumë prokurorë, diferenca
nuk është më e madhe se 2 lëndë. Në SMIL diferenca e lëndëve në mes të prokurorëve është për
5 lëndë, për të gjitha departamentet/njësitë organizative, pavarësisht numrit të prokurorëve
në atë departament. Sipas zyrtarëve të departamentit të TI-së, KPK-ja ka vendosur fillimisht

26 Departamenti për Krime Lufte, Departamenti për Krim të Organizuar dhe krime tjera në kompetencë të PS,
Departamenti për Terrorizëm, Departamenti për Korrupsion dhe Krim Financiar.
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që diferenca e lëndëve të jetë 5, pavarësisht numrit të prokurorëve në departamente, që të jetë
e pamundur të kuptohet se cilit prokuror do t’i caktohet lënda. Në të ardhmen kjo diferencë
planifikohet që të zvogëlohet për një apo dy lëndë.
Mosshpërndarja automatike e lëndëve në të gjitha instancat e gjykatave dhe prokurorive,
mund të rrit rrezikun e abuzimeve me lëndë dhe jotransparencën në ndarjen e gjyqtarëve
dhe prokurorëve. Po ashtu, ndërhyrja manuale në bazën e të dhënave të SMIL në KPK, si dhe
mungesa e kontrolleve kompenzuese për vendosjen e numrit të ngarkesës së lëndëve mund
të ndikojë në integritetin e shpërndarjes së lëndëve për prokurorë.

6. Vlerësimi aplikimit të SMIL-it në KGJK
SMIL duhet të përdoret nga i gjithë stafi gjyqësor dhe jo-gjyqësor i gjykatave të Republikës së Kosovës
duke aplikuar të njëjtat veprime edhe nëpërmjet SMIL-it nga regjistrimi i lëndës deri në zgjidhjen e saj
dhe arkivimin e lëndës. 27
KGJK-ja deri më tani nuk ka arritur të bëjë një vlerësim të përdorimit të SMIL-it për t’u siguruar
nëse të gjitha veprimet të cilat janë ndërmarrë për një lëndë janë të regjistruara në këtë sistem,
përkatësisht e gjithë dosja elektronike e lëndës në sistem është identike me dokumentet e
dosjes fizike.
KGJK-ja ka zhvilluar modulin në ueb portal, për orarin e seancave. Këto të dhëna për seanca
merren nga SMIL-i. Ky portal rifreskohet me të dhëna çdo ditë, pas orës 16:00. Mirëpo, në
portal jo të gjitha seancat shfaqen, për shkak që përdoruesit nuk vendosin orarin e seancave
në SMIL me kohë. Si pasojë seancat që regjistrohen në SMIL në ditën e njëjtë kur ato mbahen,
nuk paraqiten në orarin e portalit.
Një vlerësim i përdorimit të SMIL-it nuk ishte arritur të bëhej nga KGJK-ja, për shkak të
mungesës së stafit dhe gjendjes aktuale të pandemisë.
Mosvlerësimi i përdorimit të SMIL-it nga stafi gjyqësor dhe jo-gjyqësor në gjykata, rrezikon
në përmirësimin e menaxhimit të gjykatave. Gjithashtu, mosplotësimi i të gjitha veprimeve/
aktiviteteve të cilat janë të zbatuara në SMIL mund të ndikojnë në marrjen e informatave
jo të plota dhe në besueshmërinë e raporteve statistikore, të cilat duhet të analizohen dhe
raportohen sipas metodologjisë së CEPEJ-it.

3.2. Siguria e informacionit dhe plani për rimëkëmbjen e
sistemeve të informacionit
Siguria e informacionit është një nga aspektet themelore të qeverisjes së TI-së për të siguruar
gatishmërinë, konfidencialitetin dhe integritetin e të dhënave. Për menaxhim më të mirë të
sigurisë së informacionit, institucioni, duhet të krijojë mekanizma që të mundësojë menaxhimin
e rreziqeve të lidhura me sigurinë, marrjen e masave të duhura dhe garancinë se informacioni
është i disponueshëm, i përdorshëm, i plotë dhe i pa komprometuar.
27 Këshilli Gjyqësor i Kosovës - Rregullore Nr.08-19 për Përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të
Lëndëve.
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Figura 10. Çështjet e trajtuara në auditim për sigurinë e informacionit
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7. Struktura e sigurisë së TI-së
Detyrat dhe përgjegjësitë e TI-së duhet të jenë të qarta lidhur me Politikat e Sigurisë së Informacionit
për të siguruar operim të sigurt të pajisjeve përpunuese të TI-së.28 Aktivitetet e sigurisë së informacionit
duhet të koordinohen nga struktura adekuate e organizatës, me role dhe përgjegjësi përkatëse. Duhet
të ekzistojë një politikë e sigurisë së informacionit, e cila është miratuar nga menaxhmenti dhe është
komunikuar te të gjithë punonjësit29.
KGJK-ja nuk ka politikë për sigurinë e informacionit dhe zyrtar për sigurinë e informacionit.
Në planin për ngritjen e kapaciteteve për ofrimin dhe menaxhimin e shërbimeve të TIK-ut,
është përcaktuar pozita “Specialist i Sigurisë”. Për shkak që KGJK-ja nuk ka arritur ta miratojë
rregulloren e re mbi organizimin e SKGjK-së, kjo pozitë nuk është plotësuar, përderisa realizon
aktivitetet e saj pa politikën për sigurinë e informacionit.
KPK-ja nuk ka zyrtar për sigurinë e informacionit dhe në strukturën organizative të
Departamentit të TI-së të Sekretariatit të KPK-së ende nuk është miratuar dhe përcaktuar
pozita “Specialist i sigurisë”. Gjithashtu, nuk është angazhuar një zyrtar për kryerjen e kësaj
detyre.
Mungesa e mekanizmave të sigurisë së informacionit mund të rrit ndjeshmërinë e sistemeve
informative dhe zvogëlon aftësinë për të mbrojtur burimet e TI-së si dhe informacionin e
përfshirë në sistemet e TI-së.

28 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Sigurinë e Informacionit.
29 ISO 27001 Controls and objectives: Information Security Policy & Organization of Information Security.
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8. Mbrojtja e infrastrukturës së TI-së
Për mbrojtjen e infrastrukturës kritike të TI-së në mënyrën e duhur duhet të ketë një kuptim të qartë të
misionit, burimeve, rreziqeve të organizatës dhe mënyrën e mbrojtjes së tyre. Personeli duhet të kuptojë
dhe ruajë sigurinë e informacionit. 30
KGjK-ja nuk ka realizuar trajnime të stafit për vetëdijesimin e përdorimit të sistemeve dhe
sigurisë së informacionit. Sipas zyrtarit përgjegjës, prioritet i është vënë që t’i nxisin përdoruesit
të përdorin SMIL-in.
Në KPK nuk është realizuar mundësia për enkriptimin e të dhënave që vendosen në SMIL.
KPK-ja kishte objektivë në planin strategjik të TI-së enkriptimin e të dhënave. Enkriptimi nuk
është vendosur si prioritet që të zhvillohet menjëherë në SMIL, por mendohet të realizohet në
një fazë të mëvonshme kur do të fillohet me largimin e proceseve të bazuara në kopje fizike.
Në infrastrukturën e rrjetit të gjitha të dhënat enkriptohen duke përdorur IPSec31, të dhënat
janë të administruara në pajtim me protokollet e Microsoftit për qasje në folder.
Mungesa e trajnimeve për ndërgjegjësimin për sigurinë e informacionit mund të zvogëlon
aftësinë për të mbrojtur informacionin e përfshirë në sistemet e TI-së. Ndërkaq, vendosja e
mundësisë për enkriptimit e të dhënave në SMIL ndihmon në rastet e vendosjes së masave të
fshehta në SMIL.

9. Qasja fizike për sigurimin e pajisjeve të TI-së
Organizata duhet të sigurohet se masat organizative dhe fizike sigurojnë parandalimin e qasjeve të
paautorizuara, duke siguruar edhe pajisjet e TI-së ndaj dëmtimit ose vjedhjes, si dhe duhet të sigurohet
se ndërhyrjet zbulohen dhe trajtohen.32
Në Qendrën e të Dhënave të përbashkët për KGJK-në dhe KPK-në ishin të autorizuar për qasje
më shumë se nga një person (zyrtarë të TI-së) për të dy institucionet. Kjo kishte ndodhur në
mungesë të procedurës së veçantë për qasje në qendrën e të dhënave dhe duke iu mundësuar
qasje këtyre zyrtarëve pa pasur rolin për administrimin e qendrës së të dhënave.
Gjithashtu, zyrtarit të TI-së i është mundësuar qasje në Qendrën e të Dhënave nëpërmjet dy
llogarive/kartelave për qasje, të regjistruara në emrin e tij. Ky zyrtar ishte i autorizuar edhe
për hapjen llogarive/karteleve për qasje në këtë qendër.
KGjK-ja dhe KPK-ja, pas identifikimit të çështjes, kanë ndërmarrë veprime për rregullimin e
autorizimeve për qasje në Qendrën e të Dhënave, mirëpo ende nuk ka ndonjë procedurë të
përbashkët për qasjen në këtë qendër.
Mungesa e një procedure për qasjen në qendrën e të dhënave dhe zbatimi i saj, si dhe mos
ndarja e përgjegjësive, rrezikon mos identifikimin në rast të qasjes së pa autorizuar.

30 Active IT Audit Manual, INTOSAI WGITA & IDI.
31 IPSec- është set i protokolit të sigurisë së rrjetit, që autentifikon dhe enkripton paketat e të dhënave për të siguruar
komunikim të enkriptuar midis dy pajisjeve kompjuterike në rrjetin e internetit.
32 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, matrica e auditimit mbi Sigurinë e Informacionit,.
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10. Menaxhimi i incidenteve
Të gjitha incidentet ose gabimet që ndodhin në infrastrukturën e TI-së duhet të regjistrohen në sistemin
për menaxhimin e incidenteve, analizohen dhe zgjidhen brenda një kohe. Shkakun e ndodhjes së këtyre
incidenteve duhet hulumtuar dhe analizuar për të larguar shkakun e incidentit, që ato mos të përsëriten.33
KGJK-ja dhe KPK-ja nuk përdorin plotësisht sistemet për menaxhimin e incidenteve për
regjistrimin e incidenteve/gabimeve që ndodhin në infrastrukturën e TI-së, duke qenë se
këto sisteme janë vënë në përdorim në të njëjtën kohë me sistemin SMIL, i cili ka pasur
prioritet të zbatimit. KGJK-ja ka dy sisteme për menaxhimin e incidenteve JIRA dhe SYS AID,
ndërsa KPK ka sistemin JIRA dhe InvGate. Këto sisteme, për momentin, përdoren vetëm
nga zyrtarët e TI-së dhe departamenti i TI-së, por nuk përdoren plotësisht nga përdoruesit
e fundit (gjyqtarë/prokurorë dhe zyrtarët administrativ), të cilët problemet i lajmërojnë në
forma të tjera si telefon, email, etj.
Për shkak të trajnimit dhe vënies në përdorim të sistemit SMIL në gjykata dhe prokurori, e
kanë parë si jo të përshtatshme kohën për të vënë në përdorim të plotë sistemin për qendrën
e thirrjeve/ndihmës paralelisht me SMIL-in.
Mungesa e regjistrave të incidenteve apo gabimeve të infrastrukturës së TI-së në sistemin për
menaxhimin e incidenteve, ndikon në mos prioritizimin e zgjidhjes së incidentit/gabimit, për
mos identifikimin dhe analizimin e shkakut të incidentit dhe si pasojë, menaxhmenti mos të
ketë mundësi të kuptojë pikat e dobëta të infrastrukturës që kërkojnë vëmendje.

11. Kontrollet e qasjes logjike për përdoruesit e SMIL-it
Duhet të ekzistojnë ndarje të përgjegjësive dhe kontrolle për të parandaluar ndryshimet e paautorizuara
në sistemet e informacionit dhe konfigurimin e sistemeve. Të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve të
informacionit për të gjithë punonjësit, kontraktuesit apo palët e treta duhet të ndërpriten në momentin
e ndërprerjes së kontratës, apo përshtaten me ndryshimet e përgjegjësive.34
Në KGJK dhe KPK ende nuk kanë përfunduar të gjitha fazat e zhvillimit në SMIL, andaj
për realizimin e zhvillimeve dhe ndryshimeve në këtë sistem, zhvilluesit e kontraktuar nga
konzorciumi kanë qasje në serverin real (të prodhimit) të aplikacionit dhe bazës së të dhënave
të SMIL-it. Kjo është bërë për shkak të mungesës së kapaciteteve të brendshme të stafit të TIsë në KGJK dhe KPK. Gjithashtu, për ndryshimet në bazën e të dhënave në KGJK përdorej
llogaria gjenerale “sa35” e bazës së të dhënave, për shkak të mos përfundimit të zhvillimit
duke qenë se disa nga ndryshimet nuk kanë mundur t’i realizojnë ndryshe. Po ashtu, KPK-ja
kishte aktive llogarinë e përgjithshme “sa” të bazës së të dhënave, e të cilën llogari e përdorin
edhe zhvilluesit e sistemit. Për shkak se me llogarinë “sa” përditësojnë diagramet, prandaj në
rastet e tilla e aktivizojnë këtë llogari.
Stafi i konzorciumit që ka qasje për zhvillimin e SMIL-it ka nënshkruar paraprakisht deklaratën
për moszbulimin e informacionit dhe mbrojtjen e konfidencialitetit dhe janë të obliguar ta

33 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit , Menaxhimi i incidenteve dhe problemeve.
34 ISACA-CISA Review Manual 27th Edition, 2019, Protection of Information Assets.
35 System Administrator-llogaria gjenerale për administrimin e bazës së të dhënave, e cila ka të gjitha privilegjet dhe
mund të kryej çdo aktivitet.

20

ZYRA KOMBËTARE E AUDITIMIT - NACIONALNA KANCELARIJA REVIZIJE - NATIONAL AUDIT OFFICE

zbatojnë gjatë dhe pas zbatimit të kontratës për zhvillimin, vendosjen dhe mirëmbajtjen e
sistemit.
KGJK-ja dhe KPK-ja nuk kanë ndërprerë qasjen në SMIL për një numër përdoruesish të
cilëve i është ndërprerë marrëdhënia e punës. Po ashtu, nuk iu kanë ndryshuar rolet në SMIL
përdoruesve të cilët kanë ndryshuar marrëdhënien e punës. Sipas zyrtarëve të KGJK-së dhe
KPK-së, kjo kishte ndodhur se disa përdorues (gjyqtarë/prokurorë) për të cilët figurojnë
llogaritë aktive janë të ngarkuara me detyra (lëndë) të pazgjidhura dhe është kërkuar ricaktimi
i atyre detyrave (lëndëve) të përdoruesit (gjyqtarët/prokurorët) e tjerë. Ndërsa, përdoruesit
që nuk i kanë rolet e njëjta me ato në akt emërime, arsyeja qëndron se këta përdorues janë të
ngarkuar me detyra shtesë.
Mungesa e kufizimit të numrit të qasjeve, mos ndërprerja/ndryshimi i llogarisë së përdoruesit
në sistemet e informacionit menjëherë me ndërprerjen/ndryshimin e kontratës të punës, si
dhe lejimi i qasjes së përdorueseve të përgjithshëm në sistem rrezikon qasje të paautorizuar
në sistemin e informacionit.

12. Menaxhimi i përdoruesve për sigurimin e informacionit në SMIL
Aktivitetet e llogarisë së përdoruesve të sistemeve të teknologjisë së informacionit regjistrohen dhe
monitorohen në baza të rregullta. Po ashtu, organizata duhet të kryejë një rishikim periodik të llogarive
të përdoruesve duke përfshirë një rishikim të të drejtave të qasjes së përdoruesve për të siguruar që ato
mbeten të përshtatshme për funksionin e tyre. Sistemi duhet të mundësojë funksione për përcaktimin e
rregullave të kompleksitetit të fjalëkalimit dhe ndërprerjen automatike të sistemit kur nuk ka aktivitete
përdoruesi për një kohë të caktuar.36
Për menaxhimin e përdoruesve në KGjK dhe KPK kemi vënë në pah mangësitë në vijim:
• Nuk kanë procedurë për rishikimin e të drejtave të qasjes së përdoruesve
në baza kohore të caktuara, prandaj, kemi hasur edhe në llogari aktive të
përdoruesve që kanë ndërprerë marrëdhënien e punës.
• Administratorët e bazës së të dhënave kanë qasje të plotë në tabelën e
regjistrave të auditimit, kjo si pasoj e mungesës së stafit për siguri të
informacionit.
• Nuk rishikohen vazhdimisht rezultatet e monitorimit të gjurmëve të
auditimit për SMIL, pasi që kanë mungesë të veglës për monitorimin e
gjurmueshmërisë të aktiviteteve të përdoruesve.
• Në SMIL nuk ka të vendosur kompleksitet për fjalëkalimet e përdoruesve
dhe nuk ka të vendosur kufizim të mbylljes së aplikacionit për kohën jo
aktive. KGJK-ja dhe KPK-ja kanë vendosur kompleksitetin e fjalëkalimeve
në Active Directory37 vetëm për stafin e TI-së dhe kufizimin e kohës jo
aktive të kompjuterit për të gjithë përdoruesit.

36 ISACA-CISA Review Manual 27th Edition, 2019, Protection of Information Assets.
37 Active Directori, është shërbim i Microsoft, për autorizimin dhe autentifikimin e përdoruesve dhe pajisjeve të TIsë në domenin e rrjetit të organizatës.
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Mungesa e rishikimit periodik të të drejtave të qasjes së përdoruesve dhe monitorimit të
rregullt të aktiviteteve të përdoruesve rrit rrezikun që përdoruesit të kenë të drejta jo konform
me përgjegjësitë e tyre dhe pamundëson identifikimin me kohë të aktiviteteve të paautorizuara
të përdoruesve.
Ndërsa, qasja e plotë e administratorëve në bazën e të dhënave dhe mungesa e përcaktimit
të rregullave të kompleksitetit të fjalëkalimit dhe ndërprerjes automatike të sistemit mund të
pamundësoj ruajtjen e integritetit të infrastrukturës së informacionit dhe përpunimit.

13. Plani dhe politikat e parashikuara për vazhdimësinë e biznesit
Organizata duhet të ketë një plan mbi vazhdimësinë e punës së sistemit të informacionit, i cili i
mundëson vazhdimin e aktiviteteve. Për realizimin e këtij plani duhet të identifikohen proceset kryesore
të punës së organizatës, të përcaktohet koha e reagimit, e rikthimit dhe periudha e humbjeve.38
KGJK-ja dhe KPK-ja nuk kanë qendër të rimëkëmbjes dhe plan të vazhdimësisë së punës së
sistemeve të informacionit, për rimëkëmbjen në rast të fatkeqësive për qendrën e të dhënave
primare (DRP), i cili do t’i mundësonte vazhdimësinë e shërbimeve kritike dhe proceseve të
punës në rast të një ndërprerje. Mirëpo, kanë realizuar kopje rezervë të sistemeve dhe bazës së
të dhënave, së bashku me infrastrukturën kritike duke krijuar redundancë39 të serverëve dhe
infrastrukturës së rrjetit. KPK-ja një herë në muaj sipas planit/procedurave të saj bën testimin
e kopjeve rezervë për rikthimin e tyre dhe krijon raporte të testimit, ndërsa KGJK-ja testimet
periodikepër kopjet rezervë i ka filluar nga fillimi i vitit 2021. Po ashtu, KPK-ja duke marrë
parasysh rëndësinë e sistemit të informacionit për menaxhimin e lëndëve për prokurorët dhe
stafin mbështetës, ka paraparë në planin strategjik të TIK-ut nevojën për krijimin e planit të
rimëkëmbjes dhe gjithashtu, ka filluar ndërtimin e një qendre të rimëkëmbjes. Kjo qendër
planifikohet që të realizohet nga programi për financim Korporata Sfidat e Mileniumit (MCC)
që të blihet “storage”40. Ndërsa në KGjK, për shkak të financimeve të vazhdueshme që bëhen
në sistemet primare, qendrën për rimëkëmbje planifikojnë ta shfrytëzojnë të gatshme nga një
institucion tjetër shtetëror.
Mungesa e qendrës dhe e planit për rimëkëmbje në rast të fatkeqësive të qendrës së të dhënave
primare paraqet rrezik të dështimit të proceseve të punës përmes SMIL në KGJK dhe KPK, gjë
që do të pamundësonte realizimin e vazhdimësisë së biznesit.

38 CISA Review Manual 27th Edition, Business Continuity Plan (BCP) & Disaster Recovery Plans (DRP).
39 Redundancë është kopje rezerve e sistemeve e cila mundëson që nëse serveri/routeri primar dështon të
aktivizohet menjëherë serveri/routeri sekondar (redundant), në mënyrë që të minimizohet dështimi i funksionimit
të sistemeve, si dhe ndihmon në përmirësimin e performancës së sistemeve.
40 Hapësirë për vendosjen dhe ruajtjen e të dhënave në disqe.
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4. Konkluzionet
Qeverisja e teknologjisë së informacionit
KGJK-ja dhe KPK-ja për zhvillimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të Lëndëve kanë
analizuar dhe bërë kërkesat për zhvillimin dhe zbatimin e tyre në sistem. Ky sistem është
në vazhdimësi të zhvillimit dhe avancimit të funksioneve. Mirëpo, për shkak të vonesave të
zhvillimit të disa funksioneve nga konzorciumi dhe pandemisë Covid-19, shtrirja e zbatimit
të SMIL-it në të gjitha instancat në gjykata dhe prokurori, shpërndarja automatike e lëndëve
në gjykatë dhe prokurori dhe ndërveprimi i SMIL-it të prokurorisë dhe gjykatës për të gjitha
shkresat nuk janë realizuar plotësisht. Po ashtu, edhe raportet statistikore sipas metodologjisë
CEPEJ-it nuk janë realizuar plotësisht në SMIL për KGJK-në dhe raportet për KPK-në. KGJK-ja
nuk është siguruar nëse SMIL-i përdoret plotësisht nga stafi gjyqësor dhe jo-gjyqësor. Ndërsa,
në KPK, për nevojat e balancimit të lëndëve për të gjithë prokurorët, ngarkesa fillestare e
lëndëve për prokurorët e rinj dhe atyre që kanë kaluar në departament tjetër, bëhet në formë
manuale në bazën e të dhënave të SMIL-it. Këto mangësi, mund të ndikojnë në pasqyrimin e
jo të saktë të efikasitetit dhe transparencës së sistemit të drejtësisë.
KGJK-ja nuk kishte hartuar planin strategjik të TI-së, për të siguruar arritjen e objektivave të saj.
Po ashtu, nuk kishte arritur të plotësojë në kohë kërkesat e projektit për ngritjen e kapaciteteve
profesionale në njësinë e TI-së duke shkaktuar ndarje jo të mirë të roleve dhe përgjegjësive, e të
cilat mund të ndikojnë në efikasitetin e SMIL-it dhe integritetin e infrastrukturës së TI-së. Nuk
kishte të miratuara politikat dhe procedurat e TI-së, duke rrezikuar sigurinë e vazhdimësisë
së operimit dhe menaxhimin e sistemeve të informacionit dhe përdoruesve të sistemeve.
Ndërsa, KPK-ja në raportin e monitorimit të planit strategjik të TIK-ut, nuk kishte prezantuar
mosrealizimin e aktiviteteve për arritjen e objektivave të saj, duke rrezikuar në identifikimin e
nevojave të burimeve njerëzore dhe financiare. Gjithashtu, zbatimi i PSO-ve nuk ishte arritur
plotësisht, si pasojë e vonesës së hartimit dhe miratimit të tyre, duke rrezikuar në proceset e
vendimmarrjes dhe mbrojtjes së informacionit.

Siguria e sistemeve të informacionit
KGJK-ja nuk ka arritur të krijojë strukturë të qartë për sigurinë e informacionit për mbrojtjen
e informacionit nga zbulimi dhe ndërhyrjet. Nuk ka politikë të sigurisë së informacionit dhe
zyrtar për sigurinë e informacionit. Ndërsa KPK-ja, ka politikë të sigurisë së informacionit,
por nuk ka zyrtar për sigurinë e informacionit.
KGJK-ja dhe KPK-ja kanë mangësi në trajtimin e incidenteve duke mos regjistruar ato
plotësisht përmes sistemeve për menaxhimin e incidenteve, duke rrezikuar që ato gabime të
përsëriten dhe të mos gjendet shkaku i tyre. Administratoret e bazës së të dhënave kanë qasje
të plotë në regjistrat e gjurmëve të auditimit dhe nuk bëhet monitorimi i rregullt aktiviteteve
të përdoruesve për sistemin SMIL. Qasja e përdoruesve nuk pasivizohet me ndërprerjen e
marrëdhënies së punës dhe nuk ndryshojnë rolet e përdoruesit në sistem me ndryshimin e
pozitës zyrtare, si dhe nuk bëhet rishikimi periodik i llogarive të përdoruesve për t’u siguruar
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që ato mbeten të përshtatshme për funksionin e tyre. Si pasojë e këtyre mangësive mund të
rrezikohet integriteti dhe konfidencialiteti i të dhënave në SMIL.
KGJK-ja dhe KPK-ja për shkak të mungesës së qendrës së rimëkëmbjes dhe një plani për
vazhdimësinë e sistemeve informative rrezikojnë rikthimin e gjendjes funksionale të proceseve
të tyre kritike në rast të një katastrofe natyrore, apo dështimi të sistemit.
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5. Rekomandimet
Rekomandojmë Këshillin Gjyqësor të Kosovës dhe Këshillin Prokurorial të Kosovës:
1. Zbatimi dhe zhvillimi i sistemit SMIL. KGJK-ja dhe KPK-ja të zbatojnë Sistemin Informativ
për Menaxhimin e Lëndëve në të gjitha instancat e sistemit gjyqësor/prokurorial në Kosovë dhe
të zbatojnë të gjitha proceset në sistem për trajtimin e lëndës. T’i japin prioritet zhvillimit të
sistemit për finalizimin e ndërlidhjes së SMIL-it të Gjykatës dhe Prokurorisë dhe zhvillimin e
raporteve të avancuara statistikore në përputhje me treguesit CEPEJ për gjykatat, si dhe raportet
bazike dhe të avancuara për prokuroritë;
2. Plani strategjik i TI-së. KGJK-ja të hartojë planin strategjik të TIK-ut dhe planin e veprimit
për zbatimin e tij. KGJK-ja dhe KPK-ja të krijojnë mekanizma monitorues dhe raportues për
zbatimin e strategjisë së TI-së si dhe të ndërmarrin veprime korrigjuese për arritjen e objektivave
të strategjisë;
3. Struktura organizative. KGJK-ja të zbatojë planin për ngritjen e kapaciteteve për ofrimin dhe
menaxhimin e shërbimeve të TIK-ut për të siguruar kapacitetet njerëzore dhe profesionale, për
ofrimin e shërbimeve efikase për SMIL dhe përdoruesit e gjyqësorit, si dhe të bëj ndarjen e roleve
dhe përgjegjësive të stafit të TI-së;
4. Politikat dhe procedurat e TI-së. KGJK-ja të rishikojë, plotësojë dhe miratojë politikat dhe
procedurat e TI-së, t’i komunikojë ato me qëllim që të sigurojë udhëheqjen dhe mbikëqyrjen e
operacioneve të përditshme për administrimin e sistemeve të informacionit. KPK-ja të zbatojë të
gjitha procedurat e përcaktuara të PSO-ve të Departamentit të TI-së. KGJK-ja dhe KPKP-ja të
krijojnë mekanizma për monitorimin e zbatimit të politikave si dhe hartojë raporte për nivelin e
zbatimit të tyre;
5. Shpërndarja automatike e lëndëve në SMIL. KGJK-ja, të zhvillojë dhe zbatojë funksionin
e krijimit të paneleve në mënyrë automatike për të gjitha gjykatat dhe të zbatojë shpërndarjen
e lëndëve automatike për gjyqtarë në të gjitha instancat e Gjykatave. KPK-ja, të zhvillojë dhe
zbatojë funksionin për shpërndarjen automatike të lëndëve në të gjitha instancat e Prokurorisë;
5.1. Ngarkesa me lëndë. KPK-ja në SMIL, të zhvillojë dhe zbatojë funksionin që në mënyrë
automatike të përcaktohet ngarkesa fillestare e lëndëve për prokurorët dhe të harmonizohet
rregullorja për administrimin dhe shpërndarjen e peshës së lëndëve në Prokurorinë e
Shtetit, me aplikimin e SMIL-it;
6. Përdorimi i SMIL-it. KGJK-ja të bëjë vlerësimin për përdoruesit e SMIL-it në gjykatat e
Republikës së Kosovës, që të sigurohet që çdo veprim i bërë nga regjistrimi i lëndës deri në
zgjidhje të saj është zbatuar në sistem me kohë;
7. Struktura e sigurisë së TI-së. KGJK-ja dhe KPK-ja të sigurojnë zyrtarë për sigurinë e
informacionit në secilën nga këto dy institucione që të mundësojnë operim të sigurt të pajisjeve
përpunuese;
7.1. Politika e sigurisë së informacionit. KGJK-ja të hartojë, miratojë dhe të zbatojë politikën
për sigurinë e informacionit, që të mundësojë operim të sigurtë të pajisjeve përpunuese;
8. Plani i trajnimeve. KGJK-ja të hartojë dhe zbatojë një program të trajnimeve për vetëdijesimin
e të gjithë stafit mbi sigurinë e informacionit;
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8.1. Enkriptimi i të dhënave në SMIL. KPK-ja duhet të realizoj mundësinë e enkriptimit të
të dhënave në sistemin “SMIL” që të mundësojë vendosjen e masave të fshehta në sistem,
gjë që e ka të paraparë edhe me strategjinë e TI-së dhe kërkesat e sistemit.
9. Qasja fizike për sigurimin e pajisjeve të TI-së. KGJK-ja dhe KPK-ja të hartojnë, miratojnë
dhe të zbatojnë procedurën për qasje në Qendrën e të Dhënave.
10. Menaxhimi i incidenteve dhe problemeve. KGJK-ja dhe KPK-ja duhet të marrin vendim që
obligon të gjithë përdoruesit e sistemeve të informacionit të përdorin sistemet për menaxhimin e
incidenteve dhe asnjë kërkesë të mos trajtohet në asnjë hap jashtë këtyre sistemeve;
11. Politika e kontrollit të qasjes. KGJK-ja dhe KPK-ja të kufizojnë numrin e përdoruesve
me qasje të plotë të lejuara në serverin e aplikacionit dhe bazës së të dhënave për SMIL-in,
për kontraktuesit e jashtëm t’u lejohet qasja kur është e nevojshme, të monitorohet dhe pas
përfundimit të aktiviteteve/punës qasja t’u mbyllet. Të pasivizojë llogarinë e përgjithshme të
bazës së të dhënave “sa” dhe të përdorë llogaritë që identifikojnë përdoruesin dhe çdo ndryshim
që ai bën;
11.1. Qasja logjike. KGJK-ja dhe KPK-ja të pasivizojnë llogarinë e përdoruesit menjëherë pas
njoftimit të ndërprerjes së marrëdhënies së punës dhe të bëjnë ndryshimin e rolit për ata
që kanë ndryshuar pozitën e punës. Të realizojnë bartjen e lëndëve në SMIL nëpërmjet
llogarisë aktive të Kryetarit të Gjykatës/ Kryeprokurorit nga gjyqtari/prokurori që ka
ndërprerë marrëdhënien e punës te gjyqtarët/prokurorët e tjerë, pa qenë e nevojshme
mbajtja aktive e llogarisë, apo ri-aktivizimi i saj;
12. Menaxhimi i privilegjeve të përdoruesve për sigurimin e informacionit. KGJK-ja dhe
KPK-ja duhet të krijojnë procedurën për rishikimin e privilegjeve të përdoruesve në baza kohore.
Të pasivizojnë llogaritë e personave që kanë ndërprerë marrëdhënien e punës. Të sigurojnë
mekanizmat për monitorimin e gjurmueshmërisë të aktiviteteve të përdoruesve në sistemet e
informacionit.
12.1. Parametrat e sigurisë së qasjes. KGJK-ja dhe KPK-ja duhet të vendosin kompleksitetin
për fjalëkalimet e përdoruesve dhe kufizimin kohor për mbylljen e aplikacionit për kohën jo
aktive në SMIL; dhe
13. Plani dhe politikat për vazhdimësinë e biznesit. KGJK-ja dhe KPK-ja të hartojnë, miratojnë
dhe të zbatojnë planin e rimëkëmbjes në rast të fatkeqësive për qendrën e të dhënave i cili do t’i
mundësonte vazhdimësinë e shërbimeve kritike në rast të një ndërprerje të aktiviteteve.
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Shtojca I. Dizajni i auditimit
Roli dhe përgjegjësitë e palëve në KGJK
Njësia për Teknologji Informatike dhe Komunikim
Njësia për Teknologji Informatike dhe Komunikim (TIK) është njësi organizative në kuadër të
Shërbimit të Administratës së Përgjithshme dhe ka stafin e caktuar administrativ me detyra të
caktuara. Njësia për TIK-un është përgjegjëse për zbatimin e të gjitha politikave, vendimeve
dhe planeve strategjike të miratuara nga ana e Këshillit dhe Sekretariatit që përkojnë me
fushë-veprimtarinë e këtij njësiti:
•

Mirëmbajtjen e faqes zyrtare të ueb-it të Këshillit dhe Gjykatave;

•

Administrimin dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës së teknologjisë informative
dhe komunikimit për KGJK-në dhe të gjitha gjykatat; dhe

•

Të sigurojë se përdorimi i infrastrukturës së TIK-ut bëhet në përputhje me
rregulloret dhe standardet e TI-së.

Ndërmarrjen e masave të duhura për mbrojtjen dhe sigurinë e të dhënave dhe rrjetave
kompjuterike:
•

Propozimin e politikave, rregullave dhe rregulloreve të reja nga lëmi i teknologjisë
informative në aspektin e administrimit efektiv të departamentit, Sekretariatit
dhe gjykatave, nëpërmjet Sekretariatit i propozon akte juridike Këshillit për
miratim; dhe

•

Bashkëpunimin me institucione të ndryshme homologe përkatëse si vendore dhe
jashtë vendit dhe mbledhjen e informatave të ndryshme për avancimin e punës
së administratës së përgjithshme me standardet më të larta evropiane.

Njësia për TIK-un udhëhiqet nga Koordinatori i cili i raporton drejtpërdrejt Menaxherit të
Administratës së Përgjithshme, derisa në lidhje me aktivitetet në kuadër të Projektit SMIL i
raporton drejtpërdrejt Drejtorit të Sekretariatit të KGJK-së. Numri i të punësuarve në Njësinë
për TIK-un është tetë (8).

Njësia për Statistika
Njësia për Statistika është njësi administrative profesionale në kuadër të Sekretariatit dhe
është përgjegjëse për:
•

Monitorimin e përmbushjes së standardeve kohore dhe informon KGJK-në për
analizën e lëndëve të pazgjidhura si dhe jep propozime për zvogëlimin e tyre;

•

Analizimin e kualitetit dhe kuantitetit të punës të gjyqtarëve dhe gjykatave,
ofron informata mbi numrin e nevojshëm të gjyqtarëve dhe stafit mbështetës,
ndihmon në përpilimin e regjistrave për regjistrimin e lëndëve në gjykata si dhe
përgatit raporte dhe informata shtesë lidhur me to; dhe
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Koordinatori i Njësisë për Statistika i raporton drejtpërdrejt Menaxherit për Çështje Ligjore
dhe Zhvillim të Politikave. Numri i të punësuarve në Njësinë për Statistika është tre (3).

Zyra për Menaxhimin e Lëndëve në Gjykata
Zyra për Menaxhimin e lëndëve (ZML) në gjykatë sipas rolit dhe përgjegjësive që ka siguron
se të njëjtat veprime me lëndë realizohen edhe nëpërmjet SMIL-it nga regjistrimi i lëndës,
lëvizja e lëndës në gjykatë, lëvizja e lëndës në mes të gjykatave, deri në arkivim. ZML-ja
siguron se dosja manuale e lëndës është identike me dosjen e lëndës në SMIL.
Zyra për menaxhimin e lëndëve në kuadër të përgjegjësive të saj:
•

Evidenton dokumentet e pranuara në gjykatë duke i regjistruar në SMIL;

•

Merr të gjitha masat procedurale dhe veprimet brenda sistemit për shpërndarjen
e lëndëve te gjyqtarët nëpërmjet sistemit;

•

Menaxhon rrjedhën e lëndëve brenda gjykatës nëpërmjet SMIL;

•

Siguron publikimin e shpalljeve që kanë të bëjnë me lëndët në tabelën e informimit
publik të gjykatës; dhe

•

Siguron informata për palët e interesuara në bazë të të dhënave të ruajtura në
SMIL.

Roli dhe përgjegjësitë e palëve në KPK
Departamenti për Teknologji Informative
Departamenti për Teknologji Informative ka përgjegjësitë në vijim:
•

Propozon politika dhe bën planifikimet përkatëse nga fusha e TI-së;

•

Udhëheq dhe koordinon zbatimin e aktiviteteve të teknologjisë informative për
Këshillin dhe Prokurorin e Shtetit;

•

Zbaton politikat dhe vendimet e miratuara nga Këshilli dhe Prokurori i Shtetit
që përkojnë me fushë veprimtarinë e teknologjisë informative; dhe

•

Mbikëqyrë dhe ofron mbështetje për përdorimin e teknologjisë informative në
sistemet elektronike të menaxhimit të Këshillit dhe Prokurorit të Shtetit.

Ky departament realizon aktivitete për funksionalizimin dhe vënien në zbatim të sistemit
elektronik të menaxhimit dhe digjitalizimit të proceseve të punës, implementimin e sistemit
elektronik për menaxhimin e të gjitha pajisjeve të TI-së dhe sistemin e tavolinës ndihmëse,
menaxhimin e sistemit të sigurisë, menaxhimin e infrastrukturës harduerike në tërë sistemin
prokurorial, duke i furnizuar prokuroritë me të gjitha pajisjet e TI-së të nevojshme për punë.
Departamenti angazhohet për funksionalizimin dhe zbatimin e SMIL-it në Sistemin
Prokurorial dhe ndërlidhjen e tij me gjykatat dhe policinë. Në kuadër të këtij departamenti
janë edhe dy divizione: Divizioni për infrastrukturë dhe Divizioni për sisteme elektronike.
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Zyra për Statistika
Zyra për Statistika në Këshillin Prokurorial është përgjegjëse për mbarëvajtjen e punëve të
zyrës dhe personelit, përfshirë, por pa u kufizuar në autorizimet dhe përgjegjësitë në vijim:
•

Së bashku me Zyrën për Mbikëqyrje, Analitikë dhe Verifikim Prokurorial zbaton
politikat e KPK-së lidhur me metodologjitë për përgatitjen e raporteve statistikore
sipas kërkesës së KPK-së dhe komisioneve të saja;

•

Mbledh (grumbullon) informata dhe shënime statistikore në lidhje me punën e
prokurorive dhe prokurorëve;

•

Përpunon të dhëna dhe informata, përpilon raporte statistikore dhe raporte të
tjera;

•

Përpunon dhe sistemon të dhënat për secilën prokurori dhe prokuror veç e veç
deri në nivel shteti;

•

Përgatitë raporte tremujore, gjashtëmujore dhe vjetore statistikore të punës së
prokurorive;

•

Monitoron dhe mbikëqyrë funksionalizimin e bazave të dhënave, të themeluara
nga KPK-ja; dhe

•

Trajnon stafin e prokurorive lidhur me funksionimin e bazës së të dhënave dhe
gjeneron të dhëna statistikore dhe ofron mbështetje tjetër sipas kërkesave të
Këshillit dhe komisioneve të tij.

Shkrimorja në Prokurori
Shkrimorja është zyra kryesore ku mbahet evidenca për të gjitha shkresat e prokurorisë si dhe
zyra ku kryhen punët administrative dhe teknike të prokurorisë, ndër të tjera:
•

Pranimin e lëndëve dhe shkresave të ndryshme;

•

Mbajtjen e regjistrave;

•

Mbajtjen e evidencave për lëvizje të lëndëve;

•

Pranimin dhe dorëzimin e postës; dhe

•

Përpilimin e raporteve si dhe pranimin dhe arkivimin e lëndëve.

Shkrimorja udhëhiqet nga Mbikëqyrësi i Shkrimores, të cilët për punën e vet i përgjigjen
Kryeprokurorit të Shtetit dhe administratorit të Prokurorisë së Shtetit.

Bordi Drejtues i projektit SMIL
Bordi përbëhet nga 7 (shtatë) anëtarë, prej të cilit: 3 (tre) anëtarë janë nga KGJK-ja, 2 (dy) anëtarë
nga KPK, 1 (një) anëtar nga Ministria e Drejtësisë 1 (dhe) një përfaqësues nga Administrata
Gjyqësore e Norvegjisë (AGJN). Anëtarët e BD-së, Kryesuesi i KGJK-së dhe Kryeprokurori i
Shtetit mund t’a delegojnë të drejtën për pjesëmarrje dhe votim në BD.
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Pozitat të cilat e përbëjnë këtë Bord janë: Kryesuesi i KGJK-së, Kryesuesi i Grupit Punues të
Përdoruesve-GPP-së, Drejtor i SKGJK-së, Kryetari i KPK-së, Drejtor i SKPK-së, Sekretari i
MD-së apo Drejtori i Departamentit dhe Përfaqësuesi i AGJN-së.
Roli i Bordit Drejtues është që:
•

Të shqyrtojë në baza të rregullta progresin e arritur, monitorojë dhe mbikëqyrë
zbatimin e Projektit TIK/SMIL në Gjykata dhe Prokurori;

•

Të diskutojë mbi raportet e punës së projektit, raportet financiare ndër të tjera,
të shqyrtojë planin e punës dhe mbikëqyr drejtpërdrejtë punën e menaxherit të
projektit;

•

Të nxjerrë vendime, udhëzime dhe akte tjera të domosdoshme në mbështetje
të zbatimit të projektit për Partnerin Implementues dhe Grupin Punues të
Përdoruesve (GPP);

•

Të përcaktojë numrin e anëtarëve të GPP-së, sipas nevojës dhe fazave të zhvillimit
të Projektit; dhe

•

Të shqyrtojë dhe miratojë paraprakisht raportet e projektit të përgatitura për
Donatorin.

Pyetjet e auditimit
Ne kemi parashtruar pyetjet që ndërlidhen me fushën e Qeverisjes së TI-së dhe Sigurisë së
Informacionit si në vijim:
1. A drejton, vlerëson dhe monitoron menaxhmenti i organizatës me efikasitet përdorimin e TI-së
në organizatë, me qëllim të përmbushjes së misionit të organizatës?
2. A ekziston një strategji e TI-së, e cila përfshin planin e TI-së dhe proceset për zhvillimin, miratimin,
zbatimin dhe mirëmbajtjen e strategjisë, e cila është e lidhur me strategjinë dhe objektivat e
organizatës? A janë të menaxhuara me efikasitet rreziqet dhe burimet gjatë përmbushjes së
objektivave të TI-së?
3. A ekzistojnë strukturat organizative, politikat dhe procedurat që mundësojnë organizatën të
arrijë mandatin për qëllimet e institucionit?
4. A është i sigurt operimi i pajisjeve përpunuese të TI-së?
5. A është mbrojtur infrastruktura kritike në mënyrë të duhur?
6. A është siguruar parandalimi i vjedhjes ose dëmtimit të pajisjeve kompjuterike, qasjeve të
paautorizuara, kopjimit ose shikimit të informacionit të ndjeshëm?
7. A kanë qasje në informacionin përkatës vetëm përdoruesit e autorizuar?
8. A është informacioni i aplikacionit i sigurt siç duhet ndaj keqpërdorimeve?
9. A ekzistojnë politika efikase mbi vazhdimësinë e biznesit në organizatë?
Nëpërmjet këtyre pyetjeve kemi synuar të marrim përgjigje nëse SMIL-i ofron të dhëna
të sakta, të sigurta, të besueshme dhe në përputhje me standardet dhe praktikat e mira të
sistemeve të informacionit.
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Kriteret e auditimit
Kriteret e përdorura në këtë auditim janë bazuar në ligjet vendore41, standardet ndërkombëtare
të teknologjisë së informacionit/sistemeve të informacionit42 dhe menaxhimit të sigurisë së
informacionit43, objektivat e kontrollit për teknologji të informacionit, praktikat e mira nga
fusha e teknologjisë informative44, Manuali Aktiv i Auditimit të TI-së45, si dhe në Direktivat e
Komisionit Evropian për Sistemin e Drejtësisë në Kosovë46.
Për të vlerësuar efikasitetin e qeverisjes së TI-së në sistemimin e informacionit nëpërmjet
përcaktimit të kërkesave të TI-së, cilësisë së strategjisë së TI-së dhe politikave e procedurave
për funksionimin e sistemit të informacionit janë vendosur kriteret e mëposhtme:
•

Organizata ka një plan sesi të identifikojë kërkesat e reja të biznesit ose nevojat
e TI-së dhe Grupi Punues i Përdoruesve/ Komiteti Drejtues, i cili miraton
kërkesat, ka informacion të mjaftueshëm për vendimmarrje.

•

Ekziston një plan në nivel strategjik i TI-së, i cili përkthen objektivat e biznesit
në qëllime dhe kërkesa të TI-së, adreson burimet e nevojshme për të mbështetur
biznesin. Ajo duhet të monitorohet, rishikohet dhe azhurnohet sistematikisht.

•

Për të siguruar mjedis të përshtatshëm të punës duke përdorur sistemet
elektronike në realizimin e proceseve dhe detyrave në punë në institucione, është
e domosdoshme që sistemet e TIK-ut të mirëmbahen si duhet dhe të ofrohen
shërbime të duhura të përkrahjes për përdorues. Gjithashtu, krahas shërbimeve
të rregullta duhet të sigurohet zhvillimi dhe avancim i vazhdueshëm sistemeve,
në mënyrë që të përmirësohen shërbimet.

•

Organizata dokumenton, miraton dhe komunikon politikat dhe procedurat e
duhura për të udhëzuar operacionet e biznesit dhe të TI-së, me qëllim të arritjes
së mandatit të saj. Duhet të krijohen mekanizma për monitorimin e zbatimit të
tyre si dhe hartojë raporte për nivelin e zbatimit të politikave.

41 Këshilli Gjyqësor i Kosovës - Rregullore Nr.08-19 për Përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ të
Lëndëve & Këshilli Gjyqësor i Kosovës - Kriteret për shpërndarjen e lëndëve në Gjykatat e Republikës së Kosovës
përmes Sistemit të Menaxhimit Informativ të lëndëve (SMIL) dhe mënyra e zbatimit të tyre & Këshilli Gjyqësor i
Kosovës - Strategjia Kombëtare për Reduktimin e Lëndëve të Vjetra
42 Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit të lëshuara nga Organizata Ndërkombëtare
e Institucioneve Supreme të Auditimit (INTOSAI) & Standardet dhe udhëzimet e auditimit dhe sigurimit të
teknologjisë së informacionit të lëshuara nga Shoqata e Auditimit dhe Kontrollit të Sistemeve të Informacionit
(ISACA).
43 Familja e standardeve ISO / IEC 27000 nga Organizata Ndërkombëtare për Standardizim (ISO) dhe Komisioni
Ndërkombëtar Elektroteknik (IEC) & Ndërtuesi i Ekselencës së Kursit të Sigurisë Kibernetike Baldrige, V1.0, Mars
2017, fq. 6, & ISO 27002: Zbatimi i sigurisë në Sistemin për Menaxhimin e Informacionit & ISO/IEC 27033- Siguria
e Sistemit për Menaxhimin e Informacionit & ISO/IEC 27034-1:2011 Rishikimi i sigurisë së aplikacionit.
44 Objektivat e kontrollit për informacion dhe teknologji përkatëse (COBIT) lëshuar nga Instituti i Qeverisjes IT &
Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit, produkt i grupeve të punës së teknologjisë së Informacionit
të EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) & CISA manuali i rishikimit, edicioni 26,
2016.
45 Manuali i Auditimit të Teknologjisë së Informacionit është produkt i grupeve të punës së teknologjisë së
informacionit të EUROSAI-t (WGITA) si dhe Iniciativës për zhvillim të INTOSAI-t (IDI) për përcaktimin e
rregullave e standardeve të Auditimit të Teknologjisë së Informacionit.- më tej Manuali i auditimit të Teknologjisë
së Informacionit
46 Komisioni Evropian për Efikasitetin në Drejtësi (CEPEJ)- – Përforcimi i Cilësisë dhe Efikasitetit të Drejtësisë në
Kosovë (KoSEJ II) & Dokument Pune i Personelit të Komisionit Evropian Raporti për Kosovën* 2019.
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•

Sistemi Gjyqësor dhe Prokurorial i Republikës së Kosovës duhet të bën ndarjen
e rëndomtë të rasteve në sistemin e informacionit SMIL në përputhje me
metodologjinë e Komisionit Evropian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ).
Ndarja automatike e lëndëve duhet të bëjë ndarjen e balancuar të lëndëve në punë
për gjyqtarët dhe prokurorët në kuadër të departamentit/njësisë organizative.

•

SMIL duhet të përdoret nga i gjithë stafi gjyqësor dhe jo-gjyqësor i gjykatave të
Republikës së Kosovës duke aplikuar të njëjtat veprime edhe nëpërmjet SMIL-it
nga regjistrimi i lëndës deri në zgjidhjen e saj dhe arkivimin e lëndës.

Për të vlerësuar nëse KGJK dhe KPK kanë mekanizma efikas për sigurinë e informacionit
janë vendosur kriteret e mëposhtme:
•

Detyrat dhe përgjegjësitë e TI-së duhet të jenë të qarta lidhur me Politikat e
Sigurisë së Informacionit për të siguruar operim të sigurt të pajisjeve përpunuese
të TI-së. (referuar ISO 27000: Aktivitetet e sigurisë së informacionit duhet
të koordinohen nga struktura adekuate e organizatës, me role dhe përgjegjësi
përkatëse. Duhet të ekzistojë një politikë e sigurisë së informacionit, e cila është
miratuar nga menaxhmenti dhe është komunikuar te të gjithë punonjësit).

•

Për mbrojtjen e infrastrukturës kritike të TI-së në mënyrën e duhur duhet të
keni një kuptim të qartë të misionit, burimeve, rreziqeve të organizatës suaj
dhe mënyrën e mbrojtjes së tyre. Personeli duhet të kuptojë dhe ruajë sigurinë e
informacionit.

•

Duhet të sigurohet se masat organizative dhe fizike sigurojnë parandalimin e
qasjeve të paautorizuara, duke siguruar edhe pajisjet e TI-së ndaj dëmtimit ose
vjedhjes. Po ashtu duhet të sigurohet se ndërhyrjet zbulohen dhe trajtohen.

•

Të gjitha incidentet ose gabimet që ndodhin në infrastrukturën e TI-së duhet
të regjistrohen në sistemin për menaxhimin e incidenteve, analizohen dhe
zgjidhen brenda një kohe. Gjetjen e shkakut të ndodhjes së këtyre incidenteve
duhet hulumtuar dhe analizuar për të larguar shkakun e incidentit, që ato mos
të përsëriten.

•

Duhet të ekzistojnë ndarje të përgjegjësive dhe kontrolle për të parandaluar
ndryshimet e paautorizuara në sistemet e informacionit dhe konfigurimin e
sistemeve. Të drejtat e qasjes në përdorimin e sistemeve të informacionit për të
gjithë punonjësit, kontraktuesit apo palët e treta duhet të ndërprehen në momentin
e ndërprerjes së kontratës, apo përshtaten me ndryshimet e përgjegjësive.

•

Aktivitetet e llogarisë së përdoruesve të sistemeve të teknologjisë së informacionit
regjistrohen dhe monitorohen në baza të rregullta. Po ashtu, organizata duhet
të kryejë një rishikim periodik të llogarive të përdoruesve duke përfshirë një
rishikim të të drejtave të qasjes së përdoruesve për të siguruar që ato mbeten
të përshtatshme për funksionin e tyre. Sistemi duhet të mundësojë funksione
për përcaktimin e rregullave të kompleksitetit të fjalëkalimit dhe ndërprerjen
automatike të sistemit kur nuk ka aktivitete përdoruesi për një kohë të caktuar.
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•

Organizata duhet të ketë një plan mbi vazhdimësinë e punës së sistemit të
informacionit, i cili i mundëson vazhdimin e aktiviteteve. Për realizimin e
këtij plani duhet të identifikohen proceset kryesore të punës së organizatës, të
përcaktohet koha e reagimit, e rikthimit dhe periudha e humbjeve.

Metodologjia e auditimit
Për t’iu përgjigjur pyetjeve audituese dhe me qëllim të mbështetjes së konkluzioneve të
auditimit do të zbatojmë metodologjinë në vijim47:
•

Analiza e kornizave ligjore dhe rregullative të KGJK-së dhe KPK-së të cilat
janë kritere përcaktuese për menaxhimin e lëndëve në sistemin informativ dhe
digjitalizimin e proceseve të punës;

•

Analiza e politikave dhe procedurave të hartuara për sistemet e TI-së;

•

Rishikim i dokumenteve për t’u siguruar që kërkesat e SMIL-it janë identifikuar
dhe analizuar në përputhje me procesin e menaxhimit të kërkesave të KGJK-së
dhe KPK-së;

•

Rishikimi i Strategjisë së TI-së, minutave të takimit tëi grupit punues të
përdoruesve dhe bordit drejtues të projektit SMIL për të vlerësuar kërkesat e
SMIL-it, si janë përcaktuar dhe miratuar, kush miraton kërkesat për zhvillimin
dhe ndryshimet në sistem;

•

Të kontrollohet nëse janë mirëpërcaktuar përgjegjësitë për sigurinë e TI-së;

•

Të kontrollohet nëse ekziston një proces për prioritizimin e iniciativave të
propozuara të sigurisë, përfshirë nivelet e kërkuara të politikave, standardeve
dhe procedurave;

•

Analiza e dokumentacionit të rasteve të proceseve (Use Cases) dhe rrjedhës së
punës (Workflow) e cila zbatohet në sistemin për menaxhimin e lëndëve, si dhe
manualit të përdorimit të sistemit;

•

Analiza të raporteve të marra nga SMIL-i në KGJK dhe KPK, për të vlerësuar
harmonizimin e të dhënave dhe ndërlidhjes së sistemit;

•

Vlerësimi i sigurisë së informacionit dhe qasjes logjike në aplikacione dhe bazë
të të dhënave;

•

Zhvillimi i intervistave me zyrtarët përgjegjës.

•

Rishikimi i dokumenteve për të vlerësuar se politikat adresojnë kërkesat për
vazhdimësi biznesi duke përcaktuar objektivat e qëndrueshme të organizatës,
strukturën organizative, dhe përgjegjësitë për planifikim emergjent.

47 Metodologjia që do të përdoret në mënyrë të detajuar gjendet në matricën e auditimit.
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Dokumentet relevante
Lista e ligjeve dhe rregulloreve relevante për këtë auditim:
•

Ligji Nr. 06/L-055 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës;

•

Ligji Nr. 06/L-056 për Këshillin Prokurorial të Kosovës;

•

Rregullore Nr. 12/2015 për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe
Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Gjyqësor të
Kosovës;

•

Rregullore Nr. 01/2015 Mbi Rolin dhe Veprimtarinë e Bordit Drejtues të
Projektit (TIK/SMIL);

•

Rregullore (Nr. 08/2019) për Përdorimin e Sistemit për Menaxhimin Informativ
të Lëndëve;

•

Rregullore Nr. 06/2015 për Ndarjen e Lëndëve;

•

Rregullore Nr. 09/2016 për Veprimtarinë, Organizimin e Brendshëm dhe
Sistematizimin e Vendeve të Punës në Sekretariatin e Këshillit Prokurorial të
Kosovës;

•

Rregullore (Nr. 01/2018) për Shfrytëzimin e Teknologjisë së Informacionit dhe
Komunikimit në Sistemin Prokurorial;

•

Rregullore (Nr. 02/2019) për Administrimin dhe Ndarjen e Lëndëve në
Prokurorin e Shtetit;

•

Plani Strategjik i Gjyqësorit të Kosovës 2014 – 2019;

•

Plani Strategjik i Sistemit Prokurorial 2019 – 2021;

•

Plani Strategjik i TIK-ut 2015 – 2020;

•

Marrëveshje në mes të Këshillit Gjyqësorë të Kosovës dhe Këshillit Prokurorial
të Kosovës për Shkëmbimin e të Dhënave në Mënyrë Elektronike nga SMIL-i;

•

Plani Vjetor i Punës për Projektin e SMIL - Faza e Konsolidimit (Periudha:
Janar - Dhjetor 2020);

•

Procedurat Standarde të Operimit për Fshirjen e Shënimeve në Sistemin për
Menaxhimin Informativ të Lëndëve.
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Shtojca II: Letërkonfirmimet
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