
Marrëveshje mbi dispozitat lidhur me sigurimin e materialeve sekrete  
 
Ndërmjet                                                     dhe                                                të Republikës 
Federale të Gjermanisë lidhet marrëveshja e mëposhtme: 
 
 
Parimi i përgjithshëm 
Vetëm personat, të cilët për shkak të detyrimeve zyrtare duhet të kenë dijeni për ndonjë 
material sekret, mund të vihen në dijeni për këtë material. Nuk lejohet që një person të 
informohet më gjerësisht ose më parë se sa kjo do të jetë e domosdoshme për arsye të punës 
(parimi: „Dijeni vetëm kur ka nevojë“). 
 
Materiale sekrete 
Materiale sekrete janë fakte, objekte ose njohuri që duhen mbajtur sekret për hir të interesit 
publik, pavarësisht nga paraqitja e tyre e jashtme (p.sh. shkresa, vizatime, harta, fotokopje, 
material i fotografuar, bartës elektronikë informacioni ose fjala gojore). Materialët në fjalë 
klasifikohen nga personi që i nxjerr sipas shkallës së konfidencialitetit dhe në përputhje me 
dispozitat shtetërore duhen mbrojtur kundër marrjes në dijeni pa leje. 
 
Krahasueshmëria e shkallëve të sekretit 
Palët kontraktuese merren vesh se shkallët e mëposhtme të sekretit janë të krahasueshme: 
 
……………………………………..   Republika Federale e Gjermanisë 
……………………………………..   STRENG GEHEIM (TEPËR SEKRET) 
……………………………………..   GEHEIM (SEKRET) 
……………………………………..   VS-VERTRAULICH (KONFIDENCIAL) 
…………………………………….. VS-NUR FÜR DEN DIENST-

GEBRAUCH (VETËM PËR PËRDORIM 
ZYRTAR) 

 
Shkalla e sekretit shënon sensibilitetin e informacioneve të shkëmbyera. 
 
Shpërndarja / përhapja e materialeve sekrete 
Informacione ose njohuri nuk mund t’i jepen një pale të tretë pa miratim paraprak me shkrim 
nga ana e personit që i ka nxjerrë ato. Kjo vlen gjithashtu për përcjelljen e tyre institucioneve 
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të huaja si edhe atyre brenda vendit (p.sh. institucioneve të ndjekjes penale, gjykatave dhe 
autoriteteve të tjera). 
 
Përcaktimi dhe ndryshimi i shkallës së sekretit të një materiali sekret 
Institucioni që nxjerr materialin përcakton domosdoshmërinë e klasifikimit si material sekret 
dhe shkallën e sekretit të materialit përkatës. Shkalla e sekretit përcaktohet nga përmbajtja e 
materialit vetë dhe jo nga shkalla e sekretit të dosjes të cilës ai i përket ose të cilës ai i 
referohet. Ndryshimi i shkallës së sekretit mund të bëhet vetëm me miratimin e institucionit 
që ka nxjerrë materialin. 
 
Shënimi 
Materialet sekrete të transmetuara shënohen nga marrësi me shkallën e krahasueshme 
shtetërore për materale sekrete. Detyrimi i shënimit vlen edhe për materiale sekrete, të cilat 
shumëfishohen ose përkthehen nga marrësi. 
 
Akses për materialet sekrete  
Palët kontraktuese, në kuadrin e së drejtës së tyre brendashtetërore, marrin të gjitha masat e 
përshtatshme për të mbrojtur materialet sekrete, që do të shkëmbehen sipas kësaj 
marrëveshjeje. Vetëm një rreth personash i përcaktuar qartë me autorizim të veçantë mund të 
ketë akses për materialet sekrete të shkëmbyera. 
 
Ruajtja e materialeve sekrete  
Materialet sekrete duhen ruajtur në përputhje me dispozitat shtetërore. Lidhur me ruajtjen e 
materialeve sekrete duhet garantuar se njerëz të paautorizuar të mos kenë akses për materialet 
e shkëmbyera. 
 
Transmetimi i materialeve sekrete nëpërmjet lidhjeve të telekomunikacionit 
Në rastin e transmetimit të materialeve sekrete një pale kontraktuese nëpërmjet një lidhjeje 
telekomunikacioni, kjo si rregull mund të bëhet vetëm nëpërmjet një lidhjeje të koduar. Në 
rast nevoje, palët kontraktuese merren vesh veçmas për përjashtimet nga ky rregull si dhe për 
zbatimin teknik të kodimit. Edhe transmetimi i informacioneve të përgjithshme, të cilat nuk 
janë materiale sekrete, duhet të bëhet me kodim, po të jetë e mundur kjo. 
 
Njoftimi 
Në rast se me gjithë masat mbrojtëse humbin materiale sekrete të shkëmbyera, duhet të 
njoftohet mbi këtë menjëherë pala e prekur. E njëjta gjë vlen edhe kur një person që nuk është 
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i autorizuar të ketë akses për materiale sekrete ka marrë dijeni për përmbajtjen e një 
informacioni të shkëmbyer dhe të klasifikuar. 
 
 
 



Shtojcë 7 e udhëzimit për materialet sekrete  
 
Fletë-informacioni për trajtimin e materialeve sekrete të klasifikuar me shkallën 
„VS – NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH“ (Vetëm për përdorim zyrtar)“ 
 
 
Ky informacion i shërben udhëzimit të punonjësve të zyrave për trajtimin e përgjithshëm të 
materialeve sekrete të klasifikuara „Vetëm për përdorim zyrtar“, veçanërisht të kontratave me 
firmat private dhe organizatat mbi kryerjen e shërbimeve të klasifikuara „Vetëm për përdorim 
zyrtar“. Dispozitat e këtij informacioni duhen të gjejnë vend në formulimin e kontratës. 
 

I. Dispozita të përgjithshme 
 

1. E drejta e aksesit dhe e përhapjes 
 

1.1. Materialet sekrete të klasifikuara me shkallën „Vetëm për përdorim zyrtar“ duhen t’u 
bëhen të arritshme vetëm atyre personave, të cilët në lidhje me zbatimin ose 
përgatitjen e porosisë duhen të kenë dijeni për të (parimi: „Dijeni vetëm kur ka 
nevojë“). Personat me të drejtë aksesi duhen të njihen në mënyrë të dëshmueshme me 
këtë informacion; ata vihen në dijeni për përgjegjësinë e tyre të veçantë lidhur me 
mbrojtjen e materialeve sekrete sipas këtij informacioni si dhe lidhur me pasojat 
eventuale mbi bazën e së drejtës penale ose kontraktuale në rast kundërvajtjeje. 

 
Nuk janë të nevojshme lidhur me shkallën në fjalë të sekretit masa të mëtejshme, siç janë: 
procedura e mbrojtjes së sekretit nga Ministria Federale e Ekonomisë dhe Teknologj isë, 
kontrolle sigurie ose regjistrimi formal i vizitorëve. 
 

1.2. Për përbajtjen e materialit sekret duhet mbajtur heshtje ndaj personave që nuk kanë të 
bëjnë me të. Punonjësit, që dalin të paaftë për trajtimin e materialeve të tilla sekrete 
ose qö kanë shkelur detyrimin e mbajtjes sekret të tyre, duhen përjashtuar nga 
përpunimi i materialeve të tilla. 

 
1.3. Materialet sekrete të klasifikuara „Vetëm për përdorim zyrtar“ mund t’u përhapen 

vetëm zyrave qeveritare, organizatave ndërshtetërore dhe kontraktuesve që marrin 
pjesë në një program/projekt/porosi dhe që duhen të kenë akses për informacionet në 
lidhje me zbatimin e programit/projektit/porosisë në fjalë. Para përhapjes së 



 - 2 - 

materialeve sekrete të klasifikuar „Vetëm për përdorim zyrtar“ organizatave 
ndërshtetërore jo të implikuara ose kontraktuesve nga vende jo të implikuara duhet të 
merret miratimi me shkrim i porosidhënësit zyrtar të materialit sekret. Si rregull është 
e nevojshme për këtë një marrëveshje për mbrojtjen e sekretit (shih edhe nenin 23 
VSA). 

 
1.4. Në Gjermani, Ministria Federale e Ekonomisë dhe Teknologjisë mund të sigurohet 

tek kontraktuesi për respektimin e dispozitave të kësaj flete- informacioni. Kur 
porosidhënësi është një autoritet shtetëror, atëherë edhe ai mund të ushtrojë të drejtat 
e kontrollimit sipas fjalisë 1. 

 
1.5. Klasifikimi „Vetëm për përdorim zyrtar“ shfuqizohet tridhjetë vjet pas datës 1 janar të 

vitit që e pason vitin në të cilin u bë klasifikimi, në qoftë se nuk është përcaktuar 
ndonjë afat tjetër. Në rastin e porosive ndërkombëtare duhet të konsultohet Ministria 
Federale e Ekonomisë dhe Teknologjisë, kur nuk ekziston asnjë marrëveshje lidhur 
me ndonjë program ose projekt (shih edhe nenin 26 VSA). 

 
 
2 Masat e përpunimit 
 
2.1. Shënimi dhe trajtimi resp. ruajtja 
 
Dokumentet dhe materialet e klasifikuar me shkallën „Vetëm për përdorim zyrtar“ duhen të 
shënohen, të trajtohen dhe të ruhen si më poshtë: 
 
2.1.1. Dokumentet duhen të shënohen me vulë të zezë ose blu „Vetëm për përdorim zyrtar“ në 
skajin e sipërm të sëcilës faqeje të shkruar si dhe të të gjitha shtojcave të klasifikuara 
përkatësisht, dhe – kur bëhet fjalë për materiale sekrete ndërkombëtare – të vulosen sërish me 
shënimin gjerman përkatës. Në rastin e librave, broshurave etj. mjafton shënimi në kopertinë 
dhe në ballinë. Në qoftë se çdo faqe e shkruar e një libri të huaj ose një broshure të huaj mban 
shënimin e klasifikimit të huaj të shkallës së sekretit, atëherë mjafton shënimi gjerman i 
shkallës të sekretit në kopertinë dhe në ballinë. 
 
2.1.2. Material i klasifikuar „Vetëm për përdorim zyr tar“ (p.sh. aparatura, pajisje) ose bartës 
informacioni (p.sh. disketa, CD, mikroçipë, mikrofishë) duhen të shënohen në mënyrë 
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qartësisht të dukshme resp të rivulosen patjetër në materialin vetë ose – në rast se kjo nuk 
është e mundur – në kutinë/këllëfin ku ruhet materiali. 
 
2.1.3. Materialet sekrete duhen të ruhen në dhoma ose orendi të mbyllura (dollap, tryezë 
shkrimi etj.). Jashtë këtyre dhomave ose orendive, ata duhen ruajtur dhe trajtuar gjithmonë në 
një mënyrë që njerëz të paautorizuar të mos kenë akses për materialet në fjalë dhe nuk mund 
t’u hedhin një shikim atyre. 
 
2.1.4. Materialet ndërmjetëse sekrete (p.sh. skica, stenograme, audio-regjistrime, folie) duhen 
ruajtur kundër shikimit nga personat e paautorizuar në të njëjtën mënyrë si edhe dokumenti 
referues. Material ndërmjetësues sekret, i cili nuk u jepet personave të tretë, por asgjësohet 
menjëherë, nuk duhet të shënohet si material sekret. 
 
 
2.2. Shpërndarja / përhapja 
 
2.2.1. Shpërndarja brenda Gjermanisë bëhet me korier ose duke i dërguar materialet nëpërmjet 
firmave shpërnarëse. Materialet dërgohen në një zarf ose këllëf të thjeshtë dhe të mbyllur, i 
cili nuk mban shënimin „Material sekret“. 
 
2.2.2. Materialet sekrete mund të dërgohen jashtë vendit nga firmat private shpërndarëse si 
letër ose paketë e zakonshme ose si koli në rrugë ajrore ose detare, më përjashtim të rasteve 
kur porosidhënësi është shprehur kategorikisht kundër kësaj mënyrë dërgimi ose kur ai ka 
përcaktuar ndonjë mënyrë tjertër për dërgimin e materialeve jashtë vendit. Lidhur me këtë, 
porosidhënësi duhet të respektojë marrëveshjet përkatëse ndërkombëtare resp. marrëveshjet e 
veçanta në lidhje me ndonjë program ose projekt të përcaktuar. 
 
 
2.3 Asgjësimi / kthimi i materialeve 
 
2.3.1. Për të evituar grumbullimin e sasive të mëdha materialesh sekrete, materialet që nuk 
nevojiten më duhen të asgjësohen ose t’i kthehen porosidhënësit. 
 
2.3.2. Materialet sekrete, duke përfshirë edhe material ndërmjetësues, duhen asgjësuar kështu 
që përmbajtja e tyre nuk mund të dallohet më dhe nuk mund të bëhet më e dallueshme. 
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2.4. Humbja, shpërndarja pa autorizim, gjetja e materialeve sekrete ose mosrespektimi i 
këtij fletë-informacioni 
 
Për humbjen, shpërndarjen pa autorizim dhe gjetjen e materialeve sekrete ose për 
mosrespektimin e kësaj flete- informacioni duhet të njoftohet menjëherë porosidhënësi 
gjerman i materialit përkatës, në rastin e duhur edhe Ministria Federale e Ekonomisë dhe 
Teknologjisë, për të kufizuar ndonjë dëm të shkaktuar eventualisht dhe për të zbardhur 
incidentin. 
 
 
2.5. Vizitat 
 
Për vizitat jashtë vendit ose nga vende të huaja me akses për materiale sekrete të klasifikuara 
„Vetëm për përdorim zyrtar“ ose me një shkallë të krahasueshme të sekretit merren vesh sipas 
rregullit drejtpërdrejt institucioni vizitues dhe institucioni i vizituar. Nuk ka rregulla të 
veçanta lidhur me formalitetet. 
 
 
2.6. Porositë 
 
2.6.1. Të gjithë kontraktuesit / nënkontraktuesit e materialeve sekrete duhen të lidhin një 
kontratë me porosidhënësin në të cilin ata zotohen se do të respektojnë rregullimet e kësaj 
flete- informacioni. Lidhur me këtë duhet theksuar se mosrespektimi mund të ketë si pasojë 
shfuqizimin e kontratës resp. të pjesëve të kontratës. 
 
2.6.2. Lidhur me ofertat resp. me kërkesën për të paraqitur oferta si dhe pas zbatimit të 
porosisë, materialet sekrete, deri në heqjen e klasifikimit, duhen ruajtur sipas rregullit, të 
asgjësohen sa më shpejt ose t’i kthehen porosidhënësit. 
 
2.6.3. Porosimarrësit / nënporosimarrësit e materialeve sekrete jashtë vendit duhen të zotohen 
me kontratë që të rëspektojnë rregullimet e autoritetit të tyre përkatëse të sigurisë lidhur me 
trajtimin e materialeve sekrete të një shkalle të krahasueshme të sekretit. Në rast se në vendin 
e porosimarrësit / nënporosimarrësit e materialeve sekrete nuk ekziston asnjë shkallë të 
krahasueshme sekreti, atëherë duhet të futet në veprim Ministria Federale e Ekonomisë dhe 
Teknologjisë, e cila do të merret vesh me autoritetin përkatëse të huaj të sigurisë lidhur me 
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rregullimet për mbrojtjen e materialeve. Në këtë rast, përhapja e materialeve mund të bëhet 
vetëm pas miratimit nga ana e Ministrisë Federale e Ekonomisë dhe Teknologjisë. 
 
 
Shfrytëzimi i teknikës së informatikës (TI) 
 

1. Përpunimi 
 
1.1. Kur për përpunimin e materialeve sekrete të klasifikuara me shkallën “Vetëm për 

përdorim zyrtar” përdoret TI, atëherë duhen marrë masa të përshtatshme lidhur me 
teknikën e informatikës si dhe / ose masa materiale dhe organizative për mbrojtjen e 
materialeve sekrete (në përputhje me pjesën I 1.1. dhe 1.2.) 

 
1.2. Para përpunimit ose regjistrimit të materialeve sekrete të klasifikuara me shkallën “Vetëm 

për përdorim zyrtar” duhet siguruar se kompjuteri ose rrjeti i brendshëm të mos jetë i 
lidhur drejtpërdrejt (dmth pa u mbrojtur nga një “firewall”) me internetin, në rast se nuk 
janë marrë masa të mëtejshme sipas pikës 3.3. 

 
1.3. Gjatë përpunimit të materialeve sekrete të klasifikuara me shkallën “Vetëm për përdorim 

zyrtar” duhen marrë në konsideratë sidomos masat e mëposhtme: 
 

- Lista e atyre që janë të autorizuar të kenë akses për materialin në fjalë; 
- Shfrytëzimi i mekanizmave për identifikim dhe autentizim (p.sh. login, fjalë-kod); 
- Udhëzimi i përshtatshëm lidhur me sigurinë e TI-së (për vendin e veçantë të punës ose 

për ndërmarrjen në tërësi). 
 
Tastierat dhe rrjetet e radiondërlidhjes mund të përdoren vetëm atëherë kur janë lejuar nga 
Zyra Federale për Sigurinë e Teknikës së Informatikës (BSI). 
 
1.4. Në qoftë se për përpunimin ose regjistrimin e të dhënave të klasifikuara me shkallën 

“Vetëm për përdorim zyrtar” përdoren sisteme portative të TI-së (p.sh. notebook, 
handheld) atëherë mjetet regjistruese të përdorura duhen të shifrohen nëpërmjet 
prodhimeve të lejuara nga BSI-ja. Kur nuk janë në dispozicion programet dhe aparaturat e 
lejuara nga BSI-ja, atëherë mund të përdoren prodhime të tjera të certifikuara nga BSI-ja 
sipas kriterëve të përgjithshme (Common Criteria) me thellësi prove prej jo më pak se 
EAL 3. 
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1.5. Mbajtësit e transportueshme të të dhënave (p.sh. disketa, CD, “removable disks”), të cilët 

përmbajnë të dhëna jo të shifruara të klasifikuara me shkallën “Vetëm për përdorim 
zyrtar”, duhen të shënohen sipas pjesës I 2.1.2. dhe të ruhen sipas pjesës I 2.1.3. 

 
1.6. Fshirja e mbajtësve të të dhënave duhet bërë me software, e cila mundëson të paktën 

kopjim të dyfishtë. Software përkatëse që përdoret për këtë qëllim duhet të jetë e 
rekomanduar nga BSI-ja. 

 
1.7. Teknika e informatikës dhe mbajtësit e të dhënave duhen shqyrtuar nëse janë të 

infektuara nga ndonjë virus (kryesisht kuaj të Trojës ose krimba), para se përdoren për 
përpunimin e materialeve sekrete të klasifikuara me shkallën “Vetëm për përdorim 
zyrtar”. Shqyrtimi përkatës duhet përsëritur me intervale të rregullta. 

 
1.8. Aparatura private (p.sh. laptops), software private apo mbajtës private të të dhënave nuk 

mund të përdoren për përpunimin. Brenda sistemeve të informatikës të shfrytëzuara për 
materiale sekrete të klasifikuara me shkallën “Vetëm për përdorim zyrtar” nuk duhen 
përdorur software private ose mbajtës private të të dhënave. 

 
1.9. Në majtësit të instaluara të dhënash, të cilat përmbajnë të dhëna jo të shifruara të 

klasifikuara me shkallën “Vetëm për përdorim zyrtar”, materialet duhen fshirë sipas pikës 
1.6., para se mbajtësit të të dhënave largohen nga ambienti i personave që kanë akses për 
to, në kuadrin e punimeve mirëmbajtëse ose riparuese të komponentave të sistemit të TI-
së. Kur fshirja nuk është e mundshme, atëherë mbajtësit e të dhënave duhen të çmontohen 
dhe të ruhen resp. duhet të detyrohet me kontratë firma mirëmbajtëse / riparuese të 
respektojë rregullimet e kësaj flete- informacioni. 

 
 
2. Transmetimi 
 
2.1. Gjatë transmetimit elektronik nëpërmjet lidhjeve të telekomunikacionit ose lidhjeve të 

tjera teknike të komunikacionit (duke përfshirë shërbime online siç janë: WWW, FTP, 
TELNET, E-mail etc.) në Gjermani, materialet sekrete duhen të shifrohen me një sistem 
shifrues të lejuar nga BSI-ja, të certifikuar (neni 40 VSA) dhe të pranuar nga Ministria 
Federale e Ekonomisë dhe Teknologjisë. Si përjashtim mund të bëhet transmetimi i 
pashifruar:  
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a) brenda rrjeteve fikse në rast bisedash telefonike, video-konferencash, telekopjesh dhe 
teleksesh, kur midis dërguesit dhe marrësit nuk ekziston mundësi shifrimi për mënyrën 
e nevojshme të transmetimit dhe kur porosidhënësi i materialit në porosinë përkatëse 
nuk ka kërkuar shprehimisht shifrimin. Dërguesi duhet të sigurohet para transmetimit 
se ai është i lidhur me marrësin e duhur. 

b) brenda një rrjeti të mbyllur (LAN), kur ai operohet vetëm në një truall që i përket 
firmës dhe që përbëhet nga një oborr pa ndarje dhe kur aparaturat transmetuese janë 
mbrojtur kundër aksesit të drejtpërdrejtë nga njerëzit e paautorizuar. 

 
2.2. Kur bëhet fjalë për një transmetim elektronik përtej kufirit, autoritetet kombëtare të 

sigurisë të shteteve pjesëmarrëse duhet të merren vesh për procedurat e shifrimit. Në rast 
se në një program ose projekt palët janë marrë vesh për udhëzime të veçanta sigurie për 
transmetimin, atëherë këto udhëzime duhet të respektohen. Në rast nevoje, Ministria 
Federale e Ekonomisë dhe Teknologjisë do të japë informacione të mëtejshme. 

 
 
3. Masat për mbrojtjen e konfidencialitetit 
 
Masat e rekomanduara më poshët shërbejnë për të siguruar konfidencialitetin e materialeve 
sekrete të regjistruara në mënyrë elektronike. Ato nuk shërbejnë në radhë të parë për të 
garantuar integritetin dhe disponueshmërinë e të dhënave. 
 
Ekzistojnë tre situata themelore që duhen dalluar: 
 
3.1. PC për një përdorues të vetëm ose rrjetet me grupe të mbyllura përdoruesish, që 

nuk lidhen me rrjete të tjera 
 

- Sistemi operues duhet të garantojë një profil të diferencuar të përdoruesit dhe mbrojtje 
kundër aksesit deri në nivelin e filës elektronike, për t’u përmbajtur parimit “Dijeni 
vetëm kur ka nevojë”. 

 
- Duhet të ekzistojë një login dhe një fjalë-kod. Fjala-kod duhet të përmbajë të paktën 6 

njësi alfa-numerike, shënja të veçanta si dhe shkronja të mëdha dhe të vogla. 
 

- Edhe BIOS-i duhet të jetë i mbrojtur me një fjalë-kod. 
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- “Booting”-u i sistemit TI duhet të jetë i mundur detyrimisht vetëm nga disku fiks. 
 

- Po të jetë e mundur, sistemi duhet të përmbajë një disk RAM per filët “Temp” 
(ndihmë për përdorim). 

 
- Sistemi duhet të jetë i pajisur me një program aktual anti-virus. 

 
- Në rastin e rrjeteve, duhet të instalohet në server një partition i veçantë për regjistrimin 

e të dhënave sekrete. 
 
 
3.2. Rrjete të mbyllura me lidhje e mail për jashtë 
 
Përveç dispozitave të përmendura në pikën 3.1., 
 

- duhet të existojë një rrjet i bazuar në një server, i cili ndodhet në një ambient të 
mbrojtur kundër aksesit; 

 
- duhet të ekzistojë një firewall, ose në server ose si sistem i veçantë IT (dhe në rastin e 

duhur edhe një e-mail-server) edhe në ambientin e mbrojtur kundër aksesit; duhet të 
përdoret një packet filter; një application gateway është i mundur; 

 
- duhet të mbahet sekret për njerëzit e jashtëm çdo adres IP përveç IP-së të serverit 

(DNS-server); 
 

- duhet të bëhet me shifrim transmetimi i materialeve sekrete të klasifikuara “Vetëm për 
përdorim zyrtar”; për shifrimin në fjalë mund të përdoren vetëm produkte të lejuara 
nga Ministria Federale e Ekonomisë dhe Teknologjisë; kodet nuk mund të 
depozitohen në diskun fiks në asnjë mënyrë. Është e domosdoshme që të përcaktohen 
brenda ndërmarrjes rregulla të detyrueshme për përdoruesit dhe të zhvillohet shkollim 
(kurs) përkatës. “Update”-t më të reja siguruese të software-s së përdorur duhen të 
lidhen sipas disponueshmërisë në mënyrë të veçantë edhe me firewall- in. 
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3.3. PC-të “stand alone” ose rrjete të mbyllura me lidhje e-mail dhe interneti 
 
Përveç dispozitave të përcaktuara në pikat 3.1. dhe 3.2., 
 

- duhen të ekzistojnë një firewall dhe një application gateway; 
 

- duhen të zbatohen rregullat e manualit të BSI-së për mbrojtjen e fjalë-kodit, 
 

- duhen të mbahen të dhënat sekrete të klasifikuara „Vetëm për përdorim zyrtar“ në 
server me një partition të veçantë resp. në një seksion të veçantë të mbrojtur të 
dhënash; mekanizmat përkatëse ekzistuese duhen shfryëzuar përkatësisht. 

 
Sipas vëllimit është i nevojshëm instalimi i një VPN të vet p.sh. për një grup përdoruesish ose 
për një projekt. 
 


