Komisioni Evropian për
Efikasitetin e Drejtësisë
(KEED)
Këshillat Gjyqësorë në Shtetet e
BE-së
Prof. Wim Voermans dhe Dr. Pim Albers

_____

L/Archief/Intern/Middelen/Documentatie/Organisaties en
Instellingen-Këshillat e Drejtësisë në Evropë def.
verzioni mars 2003

.

Komisioni Evropian për Efikasitetin e
Drejtësisë
(KEED)

Këshillat Gjyqësorë në Shtetet
e BE-së
Prof. Wim Voermans dhe Dr. Pim Albers

.

Parathënie
Ky raport pasqyron një studim kërkimor e krahasues i zhvilluar në
Holandë në vitin 1998 dhe 1999, i cili ishte autorizuar nga
Ministria e Drejtësisë për përgatitje të themelimit të një këshilli
gjyqësor në Holandë. Në janar të vitit 1999, Zyra e TAIEX-it e
Komisionit Evropian kërkoi të dijë nëse raporti do të mund të
përdorej si material bazë për një projekt në mbështetje të hyrjes së
Republikës Çeke në Bashkimin Evropian. Si rezultat i kësaj
kërkese, raporti është përkthyer në gjuhën angleze si dhe është
shtuar një kapitull për Republikën Çeke dhe planet për themelimin
e këshill gjyqësor në këtë vend.
Raporti mbi studimin ka përfunduar në janar të vitit 1999 (dhe – sa
i përket pjesës së Çekisë – në maj të vitit 1999). Pas kësaj, ai i
është dërguar personave kontaktues në vendet që kanë qenë subjekt
i hulumtim, të cilave u është kërkuar të bëjnë komente. Disa
kontakte kanë dërguara komentet e tyre gjatë periudhës së vitit
1999 dhe 2000, të cilat janë inkorporuar në raport.
Kjo do të thotë se raporti është i vjetërsuar në disa aspekte, por
kemi menduar se materiale është mjaft interesant për ta prezantuar
në formë të librit. Ky raport mund të jetë si hapi i parë në procesin
që çon në një vlerësim më të gjerë dhe karakterizimin e këshillave
gjyqësorë në Evropë dhe në botë.
Në vitin 2001 janë mbledhur informata lidhur me Këshillin
Gjyqësor të Kroacisë në kuadër të një projekti të BE-së për
administrimin e drejtësisë në Kroaci. Ky material është përdorur
për të shtuar një kapitull në raport rreth këtij Këshilli.
Ne - dhe përkthyesit të cilët kanë punuar këtë botim në gjuhën
angleze - mirëpresim çdo koment dhe shpresojmë se në të ardhmen
ky studim do të plotësohet edhe me raporte tjera për Këshillat
Gjyqësorë.
Leiden/ Hagë, shkurt 2003
Wim Voermans
Pim Albers
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Kapitulli 11. Konkluzionet dhe rekomandimet

11.1.

Mësime nga përvojat me Këshillat tjerë Gjyqësorë të
Evropës?

Këshillat Gjyqësor janë produkte të zhvillimeve kulturore në një
sistem ligjor, të cilat janë thellë të rrënjosura në kontekstin historik,
kulturor dhe shoqëror të vendeve specifike. Kjo do të thotë se çdo
Këshill Gjyqësor është unik dhe ne nuk mund t’i shohim këto
borde jashtë kontekstit të tyre. Si rrjedhojë, sa i përket pyetjes se a
mund të mësojmë diçka nga Këshillat Gjyqësorë të sistemeve tjera
ligjore, e cila do të përgjigje tani nga Republika Çeke, është një
pyetje e vështirë në shumë aspekte.
Sido që të jetë, është fakt se shembujt e shteteve të tjera nuk mund
të ndiqen në kuptimin e drejtpërdrejtë të fjalës. Përvojat e shteteve
të tjera me Këshilla Gjyqësorë janë shumë të definuara për nga
konteksti specifik shoqëror dhe kushtetues të këtyre shteteve si dhe
të zhvillimeve kulturore nëpër të cilat ato kanë kaluar. Çdo sistem
ka gjetur ekuilibrin e vet nëpërmjet "kontrolleve dhe balancimeve"
specifike. Për të kuptuar vlerën dhe rëndësinë e sistemeve të
vendeve tjera nevojitet njohuri e gjerë e situatës dhe historisë së
tyre. Në shumë aspekte, garancat kushtetuese për administrimin e
pavarur të drejtësisë dhe gjykatat e pavarura dhe format e kontrollit
publik të të njëjtit sistem janë të ndërlidhura ngushtë.
Megjithatë, kjo nuk do të thotë se Republika Çeke nuk mund të
gjej frymëzim në diskutimet e zhvilluara në vende të tjera
evropiane lidhur me Këshillat Gjyqësorë. Këto diskutime mund të
përmbajnë informacione të rëndësishëm lidhur me përvojat dhe
argumentet që mund të jenë të vlefshme për diskutim nga ana
Çeke. Më poshtë, do të paraqesim një studim të shkurtër të
çështjeve dhe përvojave që dolën në pah, kur ishim duke
përshkruar Këshillat Gjyqësorë. Këto vërejtje mund të jenë të
rëndësishme si 'konfrontim' i përvojave për diskutimin çek në
lidhje me organizimin e Këshillit Gjyqësor Suprem. Do të bëjmë
një përmbyllje me një numër rekomandimesh që mund të jenë me
vlerë për diskutimin çek.

11.2.

Themelimi i Këshillave Gjyqësor në Evropë

Aspekti më i shquar i studimeve të shteteve ku është bërë ky
hulumtim është se në kohën kur këto studime janë shkruar, sapo

ishin themeluan Këshilla Gjyqësorë të rinj ose do të themeloheshin
së shpejti në katër shtete (Irlandë, Danimarkë, Republikë të Çekisë
dhe Holandë). Në Irlandë, kjo ndodhi në vitin 1998; në Danimarkë,
themelimi i Këshillit të Përkohshëm Gjyqësor është planifikuar për
verën e vitit 1999, ndërsa në Republikën Çeke do të themelohet në
fund të vitit 1999; në Holandë, ekzistojnë plane për të themeluar
Këshillin për të hyrë në fuqi nga më 1 janar 2002. Kjo e arritur e
njëkohshme nuk është krejtësisht e rastësishme. Para së gjithash –
pa dyshim në Danimarkë – modeli i Domstolsverket-it suedez dhe
përvojat e mira që kishte dëshmuar ky vend kanë qenë një
frymëzim i mirë. Përpos kësaj, janë edhe rekomandimet e Këshillit
të Ministrave të Këshillit të Evropës të dhëna në vitin 1994 brenda
kornizës së nenit 6 të Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut –
lidhur me pavarësinë e gjyqësisë, rolin e gjyqtarëve dhe
përshtatjes së administratës për drejtësi – të cilat kanë rolin e vet në
këtë drejtim.158 Këto rekomandime nuk nënkuptojnë që shteti duhet
të kërkojë nga një bord i pavarur garantimin e pavarësisë së
gjyqësorit, por mund të kërkohet që, p.sh. emërimi i gjyqtarëve të
bëhet në mënyrë të pavarur dhe që organizimi gjyqësor disi të
ndikoj në procesin e vetë punës së tyre. Në këtë mënyrë, këto
rekomandime kanë qenë pjesërisht katalizatori. Të tria shtetet,
(Holanda, Danimarka dhe Irlanda) kishin një situatë ku menaxhimi
dhe përkrahja e sistemit i qe besuar Ministrisë së Drejtësisë. Për
nga perspektiva e garantimit të pavarësisë së gjyqësorit – siç u pa
qartë nga përvoja e Suedisë – konsiderohet e rëndësishme që
menaxhimi dhe përkrahja të zbatohen nga distanca. Sipas planeve
daneze, irlandeze dhe holandeze, kjo është përshkruar si një
përparësi e rëndësishme për një Këshill të Pavarur Gjyqësor.
Kundërshtimet ndaj planit të Qeverisë suedeze në fillim të viteve të
90-ta për kthimin e kompetencave të caktuara menaxheriale nga
Domstolsverket në përgjegjësi të Qeverisë, ilustrojnë faktin se, pas
një kohe të caktuar, vendosja e këtyre detyrave në një distancë
ende konsiderohet si një garancë e rëndësishme
11.3 Këshillat e ri Gjyqësorë sipas modelit të Evropës
Veriore
Paraqitja e Këshillit Gjyqësor, jo vetëm që është diçka e re, por
edhe pakoja e saj e përgjegjësive është e tejet e mirë. Në Holandë,
sikurse edhe në Danimarkë dhe Irlandë është vendosur që Këshillit
Gjyqësor t’i besohen edhe detyrat administrative dhe përkrahëse
(të ndryshme si trainime, akomodimi, automatizmi, sigurimi i
informacionit, ndihmesë në rekrutim dhe asistencës për Komitetet
këshilluese për emërime) si dhe kompetenca në fushën e buxhetit,
në ndarjen e buxhetit si dhe përgjegjësi për shpenzimet. Kështu, jo
vetëm që është rritur numri i Këshillave Gjyqësorë në Evropë, por

edhe ato Këshilla të reja të formuara, të gjitha janë variante të
modelit të Evropës Veriore. Padyshim, kjo deri në një masë
ndodhë edhe për shkak të suksesit të Këshillit suedez dhe të
modelit të tyre të dhënë. Duke ia lënë ‘vetë organizatës’
kompetencat menaxheriale dhe përgjegjësitë – e caktuara –
buxhetore, atëherë përgjegjësia ‘e vetë organizatës’ për
menaxhimin e organeve gjyqësore mund të zgjerohet, dhe kjo edhe
më tutje çon në përmirësimin e efikasitetit. Në Suedi thuhet se kjo
përgjegjësi vetanake e organizimit gjyqësor është rritur në tërësi.
Shkaku i kësaj vetë-përgjegjësie më të madhe – që mund të shihet
në Suedi – gjendet në paraqitjen e një organizate profesionale dhe
specifike që është përgjegjëse për menaxhimin gjyqësor dhe
çështjet buxhetore e cila vepron si një amortizator në mes të
organizimit gjyqësor dhe qeverisë. Ky amortizator njëkohësisht
paraqitet si aleat, por edhe si roje. Shkaktari i dytë i një shkalle më
të madhe të vetë-përgjegjësisë në Suedi qëndron në kombinimin e
administratës së pavarur, menaxhimin e organizatës gjyqësore
përmes Domstolsverket së bashku me menaxhimin integrues nëpër
gjykata. Sa i përket menaxhimit operacional, gjykatave u janë
besuar mjetet e veta, që do të thotë se është mjaft e mundur që të
lejohen pjesë të një vetëpërgjegjësie administrative që të
implementohet nga Këshilli, përmes të gjitha llojeve të
përgjegjësive të cilat i ka Domstolsverket. Edhe Holanda,
gjithashtu ka zgjedhur këtë kombinim ‘të vërtetuar’ – së paku në
Suedi – kombinimi i një menaxhimi nga distanca dhe menaxhimit
të integruar. Sidoqoftë, Suedia është e lidhur në mënyrë të
fuqishme për këtë kombinim.
11.4. Motivet praktike apo motivet ideale për monitorim të
cilësisë
Sipas atyre që janë intervistuar për këtë studim Këshillat Gjyqësorë
i kontribuojnë monitorimit dhe përparimit të sistemit gjyqësor.
Modelet e Evropës Veriore dhe Evropës Jugore në fakt shprehin dy
parime kryesore për të rritur më tej kualitetin e sistemit gjyqësor.
Në modelin e Evropës Jugore kjo ndikohet përmes sistemit të
përgjegjësisë së gjyqësorit mbi kualitetin që i adresohet
personalitetit të gjyqtarit dhe karrierës së tij. Vendet si Franca dhe
Italia i japin rëndësi rekrutimit, trajnimit, vlerësimit, emërimit,
avancimit dhe transferimit, dhe përmes personalitetit të gjyqtarit
gjatë gjithë karrierës së tij/saj gjyqësore, monitorimi më shumë
përdoret për kualitetin e punës sesa për atë se çfarë bën një gjyqtar.
Ky kontroll kryhet nga vetë gjyqtarët. Përmes ndëshkimeve
disiplinore, sistemet e Evropës Jugore po ashtu kanë mundësi jo
vetëm të shpërblejnë, por edhe të qortojnë. Me sistemet e

monitorimit të kualitetit sipas modelit të Këshillit Gjyqësor të
Evropës Jugore, qasja zakonisht shtrihet në rrafshin ‘material’.
Përmes vetë-organizimit të tyre, duke mos e ndërruar ndikimin e
Qeverisë, vëmendja është gjithmonë e përqendruar te nevojat e
organizatave gjyqësore. Duke qenë në gjendje që në mënyrë të
drejtpërdrejtë të përkujdeset për nevojat materiale direkte dhe të
ketë një sistem qendror informues, sistem i fundit mundohet të
arrijë kualitetin më të lartë të mundshëm të shërbimeve gjyqësore.
Përmes efikasitetit të shtuar, bëhen përpjekje për ngritjen e
kualitetit të administrimit të drejtësisë.
11.5.

Promovimi i pavarësisë

Një stimul i rëndësishëm për themelimin e Këshillit Gjyqësor në
pothuajse të gjitha shtetet e hulumtuara është promovimi i
pavarësisë së gjyqësorit. Kjo pavarësi dhe statusi i pavarur i
gjyqësorit nuk është i njëjtë në të gjitha vendet. Në Francë
gjyqësori nuk ka një status të lartë, ndërsa në Itali pavarësia e
gjyqësorit ka një status special: atje, gjyqësori, pikërisht për shkak
të pavarësisë së dëshmuar të gjyqtarëve në të kaluarën e afërt,
gëzon një prestigj të posaçëm. Sipas të anketuarve në këtë studim,
Këshilli Gjyqësor i kontribuon më shumë ruajtjes sesa promovimit
të pavarësisë në Itali. Efekti i favorshëm i Këshillave Gjyqësorë,
pavarësisht se a bazohen në modelin e sistemit të Evropës Veriore
apo asaj Jugore, mbi statusin e pavarur të gjyqtarëve dhe të
organizimeve gjyqësore është qartazi i perceptueshëm në të gjitha
shtetet ku është bërë hulumtimi.
11.6.

Rregullimi kushtetues

Një çështje tjetër nga hulumtimet e bëra në shumicën e shteteve
është dëshira për rregullim kushtetues të Këshillave Gjyqësorë. Në
Francë dhe Itali kompetencat dhe pozita e Këshillit Gjyqësor janë
të rregulluara me Kushtetutë. Holanda, Irlanda dhe Danimarka
planifikojnë ta bëjnë të njëjtën gjë. Kjo dëshirë për një rregullim
kushtetues është normale: Një Këshill Gjyqësor është një
institucion i rëndësishëm, që merr rolin e vet në ndarjen
kushtetuese të kompetencave shtetërore. Aspektet kryesore të
ndarjes së kompetencave dhe pozitave më të rëndësishme
shtetërore në vend duhet të rregullohen me të Drejtën kushtetuese.
11.7.

Këshillat Gjyqësorë me përbërje të gjerë

Pothuajse të gjithë Këshillat Gjyqësorë që janë hulumtuar – me
përjashtim të atij në Holandë – janë me një përbërje të gjerë prej 15
ose më shumë anëtarëve. Shumica e Këshillave përbëhen kryesisht

nga gjyqtarë të seksioneve të ndryshme të gjyqësorit. Disa prej tyre
– kryesisht gjyqtarë më të lartë – janë anëtarë të Këshillit Gjyqësor
sipas detyrës zyrtare, ndërsa gjyqtarët tjerë zgjidhen nga gjyqtarët.
Në Francë dhe Itali, Kryetari dhe Ministri i Drejtësisë zyrtarisht
janë anëtarë të bordit. Ekzistojnë dallime përkitazi me anëtarët jogjyqësorë (shih po ashtu 10.8). Zakonisht, këta anëtarë zgjidhen në
mënyra të ndryshme nga grupe të palëve të interesit në
administrimin e drejtësisë ose në Parlament. Përbërja e gjerë në
përfaqësimin e Këshillit Gjyqësor nënkupton se, në parim është i
prekshëm ndaj politizimit dhe sindikalizmit. Në kohë të ndryshme,
balansi korrekt dhe raporti korrekt në mes të emërimit të anëtarëve
të bordit mund të kuptohet në mënyrë të ndryshme ose të ketë një
shtrirje tjetër. Me qëllim të ruajtjes së balansit në përpjesëtim të
votimit brenda Këshillit Gjyqësor, ekzistojnë dy sisteme: së pari,
kjo ka të bëjë me kushtet e emërimit (mund të emërohen vetëm ata
anëtarë që përmbushin kushtet e caktuara të profesionalizmit dhe të
kualitetit të përfaqësimit); së dyti, ka të bëjë me sistemin e shtrirjes
së autoriteteve të emërimit (emërimi nga Parlamenti, nga Qeveria
ose edhe nga të tjerët). Sistemi
i fundit është i ndjeshëm sepse pa qëllim mund të shkaktojë që
Këshilli Gjyqësor të jetë i përbërë vetëm nga gjyqtarët, sepse për
shembull, Parlamenti dëshiron t’i emërojë gjyqtarët. Për të
shmangur këtë rrezik, shumica e sistemeve përdorin të dyja
sistemet për emërim.
11.8.

Anëtarët e ‘jashtëm’ në administratë

Këshillat e Jashtëm Gjyqësorë, sikurse këto që u diskutuan më lart,
praktikisht kanë të përbashkët pa përjashtime elementin e
anëtarëve jo-gjyqësorë, të cilët kanë ulësen në administrim (anëtarë
të jashtëm). Ky element sjell kontrollin shoqëror në Këshillin
Gjyqësor. Shembujt e Francës dhe Suedisë tregojnë se në të dyja
shtetet sistemi i drejtohet për votim, p.sh. avokatëve, klientëve dhe
sindikatave në Këshillin Gjyqësor. Danimarka dhe Irlanda, po
ashtu kanë zgjedhur këtë mënyrë, ndërsa në Republikën e Çekisë
dëshira për anëtarë të jashtëm ka hasur në një konsensus të gjerë.
Me kontributin e anëtarëve të jashtëm, paraqitet një sistem i
kontrollit shoqëror lidhur me punën e Këshillit Gjyqësor. Në
shumicën e vendeve, kontigjenti gjyqësor/magistrates në Këshillin
Gjyqësor përbën shumicën. Prezenca e anëtarëve të jashtëm në
Këshillin Gjyqësor mund të shkaktojë diskutime të shumta, siç
tregon shembulli i Francës. Në Francë dhe Itali, problemet lidhur
me ‘politizimin’ dhe ‘sindikalizimin’ përmes emërimeve gjyqësore
synohen të zbuten përmes përpjesëtimit në bord për magistrature,
siç duket qartë edhe nga propozimi i ndryshimeve përkitazi me
përbërjen e Këshillit Gjyqësor në të dyja shtetet. Në të vërtetë, kjo

e mëparshmja më shumë e konfirmon problemin, sesa që e zgjidhë
atë.
11.9.

Detyrat dhe kompetencat e përshkruara gjerësisht

Ajo çka është mjaft për tu habitur për shumë rregullore për
Këshillin Gjyqësor të bazuar në modelin e Evropës Veriore, është
se përshkrimi i punës i këtyre bordeve në të shumtën e rasteve
është I gjerë dhe se bordet shpesh i kanë vetëm disa kompetenca
‘konkrete’ gjyqësore. Kjo paraqitje e përshkrimeve të gjera të
punës, veçanërisht në Suedi dhe Danimarkë, mund të shpjegohen
me faktin se këta Këshilla Gjyqësorë janë kryesisht organizata të
përgjithshme dhe teknike. Këto lehtësira ofrohen kryesisht përmes
marrëveshjeve ekzistuese. Kjo është arsyeja që kompetencat nuk
janë të domosdoshme të përshkruhen në mënyrë precize. Kjo do të
jetë e domosdoshme vetëm kur pasojat ligjore kanë lidhje me
marrëveshjet e Këshillit Gjyqësor deri në një masë substanciale.
Përshkrimi i hollësishëm i punës së Këshillit Gjyqësor, për më
tepër, mund të kufizojë fleksibilitetin e nevojshëm të aktiviteteve të
bordit. Suedia është një shembull i një rregullimi të tillë, ku
përbrenda përshkrimit të gjerë të punës, Domstolsverket ka
zhvilluar një sistem, së bashku me gjykatat, që i përmbushë
kërkesat e gjykatave duke mos qenë fare i ngurtë lidhur me atë se
çfarë mund të ofrojë përmes një përshkrimi të saktë të
kompetencave.
11.10. Veprimi i kombinuar i kontrollit publik dhe rolit të
përgjegjësisë ministrore
Sistemet juridike brenda të cilave veprojnë Këshillat Gjyqësorë, të
përshkruara në këtë studim, përbëhen prej kombinimeve të
ndryshme të kontrollimeve dhe balanseve kushtetuese, ku kontrolli
përmes përgjegjësisë ministrore zakonisht përbën vetëm njërin prej
instrumenteve. Për dallim nga Franca dhe Suedia, në Holandë
mënyra sipas të cilës ushtrohet kontrolli, përmes përgjegjësisë
ministrore mbi menaxhimin dhe buxhetin e gjyqësorit është shumë
e bezdisshme - së paku në teori. Diskutimet holandeze për më
shumë pavarësi dhe po ashtu diskutimet lidhur me paraqitjen e
Këshillit Gjyqësor, paraprakisht bazohen në përgjegjësinë
ministrore, si një instrument i kontrollit. Megjithatë, shtrohet
pyetja nëse përgjegjësia e Ministrisë, si mekanizëm i kontrollit
përkitazi me buxhetin dhe menaxhimin e gjykatave paraqet
gjithmonë një instrument efektiv. Menaxhimi dhe buxheti për
organizatat gjyqësore pothuajse nuk është ndonjë temë aktuale
politike në shtetet ku është bërë studimi. Përqendrimi i diskutimeve
politike ndërmjet Qeverisë dhe Parlamentit është më shumë në

ruajtjen e ligjit dhe ndjekjen e krimit. Kjo gjithashtu nënkupton se
përgjegjësia ministrore si një instrument i kontrollit nuk duhet të
mbivlerësohet. Shembujt e shteteve të tjera e bëjnë të qartë se,
edhe nëse ka kontroll krejtësisht të ndryshëm dhe më pak të
bezdisshëm mbi buxhetin dhe menaxhimin e organizatave
gjyqësore përmes kontrollit ministror, ka edhe mekanizma dhe
alternativa tjera të kontrollit, si publikimi, kontrolli zyrtar, mbrojtja
ligjore, e cila mund të sigurohet nga kontrolli publik ose nga
Këshilli Gjyqësor, sikurse edhe nga aktivitetet e menaxhimit dhe
ndarjes së buxhetit për organizatat gjyqësore.
11.11. Rekomandime për Republikën Çeke
Në bazë të studimit të tanishëm dhe konkluzioneve të tij, kemi bërë
këto rekomandime për themelimin dhe organizimin e Këshillit
Gjyqësor Suprem në Republikën e Çekisë.
Themelimi i Këshillit Gjyqësor Suprem është në në disa aspekte
një instrument i përshtatshëm për të rritur më tej pavarësinë e
gjyqësorit në tërësi dhe të organizimit gjyqësor në përgjithësi.
Prandaj, synimi i Republikës Çeke për themelimin e Këshillit
Gjyqësor Suprem meriton përkrahje.
Rekomandohet rregullimi i pozitës së Këshillit Gjyqësor Suprem
me Kushtetutë, meqë kjo i përket standardizimit kushtetues dhe
pozicionimit të një organi të rëndësishëm shtetëror. Kjo nuk do të
thotë domosdoshmërish se Këshilli i Përkohshëm Gjyqësor
Suprem nuk do të duhej të themelohej në pritje të ndryshimit
kushtetues. Shtetet tjera, po ashtu kanë zgjedhur këtë mënyrë
(përfshirë Danimarkën dhe Holandën).
Kombinimi i dhënies së autoritetit menaxherial Këshillit Gjyqësor
Suprem dhe mundësimin e një menaxhimi të integruar në nivel të
vetë gjykatave, siguron mundësi të mëdha për bërjen e
organizatave gjyqësore më efikase, siç e pamë këtë nga shembulli
suedez. Në Republikën e Çekisë ky sistem ekziston deri në një
masë, ku kryetarëve të gjykatave u janë besuar detyrat
menaxheriale në gjykatë. Nëse kontrolli mbi këto detyra
menaxheriale nuk ushtrohet më nga Ministri i Drejtësisë, por nga
‘vetë’ Këshilli Gjyqësor Suprem i gjykatave, atëherë ekziston një
gjasë e mire për rritjen e përgjegjësisë së vetë gjykatave për
menaxhim dhe efikasitet të tyre.
Një përshkrim i gjerë i kompetencave të cilat i ushtron Këshilli
Gjyqësor Suprem në rrafshin që ka të bëjë me menaxhimin ka
përparësinë që bordi mund të operojë në mënyrë fleksibile në atë
rrafsh dhe në mënyrë dinamike mund t’i përgjigjet nevojave

aktuale të gjykatave, në çdo kohë. Në veçanti, shembulli suedez
tregon se një pikëpamje e bordit e orientuar nga klienti, përmes të
cilës bën testimin, sipas kërkesës së gjykatave, disa shërbime dhe
lehtësira (trajnime, automatizim, administrim, etj.), mund të përbëj
nje kontribut të rëndësishëm për arritjen e suksesit dhe një
kënaqësi për aktivitetet e Këshillit Gjyqësor Suprem.
Këshilli Gjyqësor Suprem mund të zhvillohet në një partner të
rëndësishëm ndërmjetësues dhe negociues, nëse vetë ka
instrumente negociuese. Në këtë mënyrë mund të parandalohet që
një Këshill Gjyqësor Suprem të mos jetë tepër i varur nga Ministri
i Drejtësisë. Shembulli i Danimarkës tregon se cilat kontrollime
dhe balanse mund të jenë të rëndësishme për një sistem të tillë të
balancuar. Në Danimarkë edhe vetë bordi mund t’i drejtohet
Parlamentit, nëse kërkesat për buxhet nuk miratohen nga Ministri.
Parlamenti mund të ftojë Kryesuesin e Bordit para një komisioni
për të dhënë sqarime lidhur me komponentët e menaxhmentit dhe
Ministri mund të suspendojë menaxhmentin e Këshillit Gjyqësor
Suprem, nëse ata me vetëdije tejkalojnë buxhetin, e që mund të
shkaktojë pasoja të konsiderueshme.
Në një shtet me shumë organizata gjyqësore, si në Republikën e
Çekisë, rekomandohet patjetër një Këshill Gjyqësor Suprem me
përfaqësim - të pjesërishëm. Me një pjesëmarrje shumicë të
gjyqtarëve në ekzekutivin e Këshillit dhe një pjesëmarrje zyrtare e
së paku Kryetarit të Gjykatës Supreme, po ashtu meriton të merret
parasysh.
Gjatë themelimit të bordit, atij i nevojiten rekomandimet – brenda
kornizës së kontrollit publik – për të lejuar anëtarët ‘jo-gjyqësorë’
që të jenë pjesë e bordit. Për më tepër, duhet të merret parasysh
edhe anëtarësia nga përfaqësuesit e palëve të interesit. Një
delegacion i stafit gjyqësor ndihmës ose një delegacion i
organizatave të juristëve është një zgjedhje e natyrshme.
Gjithashtu, është e mundur që të lejohen edhe organizata të tjera të
interesuara. Ideja që një pjesë e bordit të zgjedhet nga Parlamenti
siguron një balans të mëtejmë në ekzekutivin e Këshillit. Në
mënyrë që të pengohet mundësia që bordi të ketë përbërje të
njëanshme, mund të hartohen kushte të mëtejme për emërim të
kandidatëve.
Me qëllim të prezencës së një kontrolli më të madh dhe
përgjithshëm publik të aktiviteteve të Bordit, është me rëndësi
gjendet një kombinim i balancuar i mjeteve të ndryshme
kontrollit. Aty ku hiqet dorë nga kontrolli ministror, mund
zhvillohen forma të reja të kontrollit në formë të publikimit
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raporteve vjetore të propozimeve të bordit për buxhet. Rregulloret
për ankesa dhe kërkesa, po ashtu mund të merren parasysh.

Shtojca A
11.12. Pyetësori A: Këshilli Gjyqësor
I.

Pozita e Këshillit Gjyqësor

1.

A mund të përshkruani shkurt strukturën organizative të
Këshillit Gjyqësor?

2.

Kush emërohet në Bordin e Këshillit Gjyqësor?

3.

Cilat nga detyrat e mëposhtme i zbaton Këshilli Gjyqësor?
Detyra në lidhje me fushat e politikave që kanë të bëjnë me
Personelin, Informacionet, Organizimin dhe Financimin:
(punët menaxheriale)
- politikat e personelit (gjyqtarët dhe personeli
përkrahës);
- emërimi i gjyqtarëve;
- ndarja e fondeve;
- kontrolli financiar;
- politika e banimit;
- politika e sigurisë;
- politika e informimit (duke përfshirë
automatizmin);
- organizimi administrativ.
Detyrat në lidhje me sferën e kualitetit (të aktvendimeve)
dhe punët e jashtme:
- marrëdhëniet me publik (duke përfshirë
transparencën e organizatës Gjyqësore)
- ankesat;
- kualiteti (kualiteti gjyqësor, organizimi i
gjykatave, shpejtësia e procedurave).
Si i kryen Këshilli Gjyqësor këto detyra?

4.

A i shpall/vë në fuqi Këshilli Gjyqësor politikat e veta për
çështjet që kanë të bëjnë me të gjitha gjykatat?
Si i koordinon Këshilli Gjyqësor çështjet që i tejkalojnë
gjykatat individuale?

5.

A ofron Këshilli Gjyqësor këshilla spontane për gjykatat
dhe/ose Qeverinë për çështjet që kanë të bëjnë me politika
lidhëse (d.m.th. promovimin e unitetit të ligjit)?

6.

Çfarë lloj kompetencash ka Këshilli Gjyqësor në fushën e:

7.

- qasjes në informacion (në raport me gjykatat
individuale
dhe
në
raport
me
Qeverinë/Parlamentin);
- miratimit të buxhetit;
- drejtimit përmes buxhetit;
- formulimin e rekomandimeve dhe udhëzimeve për
gjykatat;
- suspendimit të urdhrave ose të lënies anash të një
dekreti (të bordit të Gjykatës) (hedhjes poshtë të
dekreteve menaxheriale të Gjykatës nga ana e
bordeve të Gjykatës);
- emërimit të një kujdestari të përkohshëm ose të një
administratori;
- suspendimit dhe dorëheqjeve të gjyqtarëve ose të
administratorëve të Gjykatës.
Në çfarë mënyre është i përfshirë Këshilli Gjyqësor – si
ndërmjetës –në procesin e buxhetimit?

8.

Në çfarë mënyre (në kuptim të llogaridhënies) është i
organizuar kontrolli i procesit buxhetor të Këshillit
Gjyqësor?

9.

Si bëhet furnizimi me informacion ose me të dhëna
relevante për Ministrin përgjegjës, kur kemi parasysh pikat
në vijim?
- të dhëna për përmbushjen e detyrave të gjykatave (të
dhënat për input, për normën e arritjes së rezultatit dhe për
rezultate);
- të dhëna për shpërndarje të fondeve nëpër gjykata
individuale;
- incidentet dhe problemet në gjykata
- buxheti i pakët ose tejkalimet buxhetore

10.

Kush është përgjegjës për formulimin e objektivave (të
politikave dhe performancës) për gjykatat individuale (për
shembull, në rrafshin e kualitetit të gjykatave)? Si bëhet ky
formulim dhe cili është roli i Këshillit Gjyqësor?

11.

Ku nuk janë plotësuar objektivat e politikave dhe
performancës nga gjykatat, cila është përgjigja e Këshillit
Gjyqësor? Lidhur me këtë pyetje: cilat janë kompetencat e
Këshillit Gjyqësor për korrigjim të (mos)përmbushjeve të
detyrave nga gjykatat?

12.

A ekziston mundësia për Ministrin që të ketë ndikim në
(formulim dhe realizim të) objektivat e gjykatave
individuale dhe/ose të Këshillit Gjyqësor?

13.

Cilat kompetenca i ka Ministri në një situatë ku buxhetet
nuk janë shpenzuar drejt ose kur objektivat e gjykatave
individuale ose të Këshillit Gjyqësor nuk janë arritur?

14.

A ka Ministri instrumente për mbledhjen e informatave në
baza të incidentit nga gjykatat individuale ose Këshilli
Gjyqësor?

15.

A mund të përshkruani situatat ku Këshilli Gjyqësor i
raporton drejtpërdrejt Parlamentit (Kongresit ose Senatit;
për shembull nëse ka probleme substanciale në gjykata)?

16.

A bien nën regjimin e ‘publikimit’ politika për informim e
Këshillit Gjyqësor dhe ajo për informim e gjykatave
individuale?

17.

A është e mundur që gjykatat individuale të apelojnë
vendimet e Këshillit Gjyqësor?

18.

Cilat instrumente ose praktika përdoren nga Këshilli
Gjyqësor për ruajtjen e ‘pavarësisë së gjyqtarëve’?

19.

A ka Këshilli Gjyqësor ndonjë politikë lidhur me kualitetin
e administrimit të drejtësisë? Cili është roli i Këshillit
Gjyqësor në formulimin dhe implementimin e politikës së
kualitetit? A kanë gjykatat individuale politikë të vet për
kualitetin dhe cili është roli i Ministrit të Drejtësisë në
formulimin dhe realizimin e politikës për kualitetin?

20.

Cili është mendimi i gjykatave, i Ministrisë së Drejtësisë
dhe Parlamentit për performancën e Këshillit Gjyqësor?

21.

Si do ta kishit definuar rolin tipik të Këshillit Gjyqësor? Si
‘palë me interes’ për gjyqësorin (p.sh. gjykatat
individuale)?

II

Ndarja e përgjegjësive ndërmjet Këshillit Gjyqësor dhe
Ministrisë së Drejtësisë (Drejtoria)

22.

A ekziston ndarje e qartë e përgjegjësive dhe kompetencave
në mes të Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë?

23.

Çfarë efekti ka në praktikë ndarja e përgjegjësive dhe e
kompetencave?

24.

A paraqiten probleme me ndarjen e përgjegjësive dhe
kompetencave?

25.

A është Ministri i Drejtësisë (ose ndoshta Kryetari)
politikisht përgjegjës për mënyrën e administrimit të
drejtësisë? Nëse po, a mund të jepni mendimin tuaj për
funksionimin e përgjegjësisë ministrore, lidhur me detyrat
dhe kompetencat e Këshillit Gjyqësor?

26.

Cilat përparësi dhe mangësi janë prezente në ndarjen e
tanishme të përgjegjësive dhe kompetencave në mes të
Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë? (A
ekzistojnë probleme të përbashkëta?)

III

Ndarja e fondeve, llogaridhënia dhe kontrolli

27.

Kush i ndanë fondet për gjykatat dhe me iniciativë të kujt?

28.

Cila është procedura për ndarjen e fondeve?

29.

Cilat kritere aplikohen për procesin e ndarjes së fondeve?

30.

Kush merr përgjegjësinë për kontrollin e fondeve?

31.

A ka kritere vlerësuese për kontrollin e fondeve? Nëse po,
cilat janë ato?

32.

A ka ndëshkime sa i përket financimit, lidhur me stafin ose
për faktorë të tjerë, dhe nëse po kush i imponon ndëshkimet
(sanksionet) dhe ndaj kujt?

11.13. Pyetësori B: Ministria e Drejtësisë

I.

Pozita e Këshillit Gjyqësor

1.

Cilat ishin shkaqet kryesore për themelimin e Këshillit
Gjyqësor?

2.

Çfarë lloj kompetencash ka Këshilli Gjyqësor në fushën e:

- drejtës për informim (në lidhje me gjykatat
individuale
dhe
në
lidhje
me
Qeverinë/Parlamentin);
- miratimit të buxhetit;
- drejtimit përmes buxhetit;
- formulimit të rekomandimeve dhe udhëzimeve për
gjykatat;
- suspendimit të urdhrave ose të lënies mënjanë të
dekreteve (të bordit të Gjykatës) (hedhjes poshtë të
dekreteve menaxheriale të gjykatave nga bordet e
Gjykatës);
- emërimit të një kujdestari të përkohshëm ose të
administratorit;
- suspendimit dhe dorëheqjes së gjyqtarëve ose
Administratorëve të gjykatave.
3.

Si është i përfshirë Këshilli Gjyqësor – si një ndërmjetës –
në procesin e buxhetimit?

4.

Si është i organizuar kontrolli i procesit të buxhetit (në
kuptim të llogaridhënies) të Këshillit Gjyqësor?

5.

Si organizohet furnizimi me informata me të dhëna
relevante për Ministrin përgjegjës, nëse i analizojmë pikat e
poshtëshënuara?
- të dhëna për performancën e gjykatave (të dhënat
për input, për normën e arritjes së rezultatit dhe për
rezultate);
- të dhëna për ndarjen e fondeve nga gjykatat
individuale;
- incidentet dhe problemet nëpër gjykata
- buxheti i pakët ose tejkalimet buxhetore

6.

Kush është përgjegjës për formulimin e objektivave (të
politikave dhe performancës) për gjykatat individuale (për
shembull, në rrafshin e kualitetit të gjykatave)? Si bëhet ky
formulim dhe cili është roli i Këshillit Gjyqësor?

7.

Ku nuk janë plotësuar objektivat (e politikave dhe
performancës) nga gjykatat, cila është përgjigja e Këshillit
Gjyqësor? Lidhur me këtë pyetje, cilat janë kompetencat e
Këshillit Gjyqësor për korrigjim të (mos)përmbushjeve të
detyrave nga gjykatat?

8.

A ekziston mundësia për Ministrin që të ketë ndikim në
(formulim dhe realizim të) objektivat e gjykatave
individuale dhe/ose të Këshillit Gjyqësor?

9.

Cilat kompetenca i ka Ministri në një situatë ku buxhetet
nuk janë shpenzuar drejt ose kur objektivat e gjykatave
individuale ose të Këshillit Gjyqësor nuk janë arritur?

10.

A ka Ministri instrumente për mbledhjen e informatave në
baza të rastësishme nga gjykatat individuale ose Këshilli
Gjyqësor?

11.

A mund të përshkruani situatat ku Këshilli Gjyqësor i
raporton drejtpërdrejt Parlamentit (Kongresit ose Senatit;
për shembull nëse ka probleme substanciale në gjykata)?

12.

A bien nën regjimin e ‘publikimit’ politika për informim e
Këshillit Gjyqësor dhe ajo për informim e gjykatave
individuale?

13.

A është e mundur që gjykatat individuale të apelojnë
vendimet e Këshillit Gjyqësor?

14.

Cilat instrumente ose praktika përdoren nga Këshilli
Gjyqësor për ruajtjen e ‘pavarësisë së gjyqtarëve’?

15.

Cili është mendimi i Ministrisë së Drejtësisë dhe
Parlamentit për performancën e Këshillit Gjyqësor?

16.

Si do ta kishit definuar rolin tipik të Këshillit Gjyqësor? Si
‘palë me interes’ për gjyqësorin (p.sh. gjykatat
individuale)?

II

Pozita e Ministrisë së Drejtësisë (Drejtoria Përgjegjëse për
organizmin e Gjykatës)

17.

Në çfarë mënyre është Drejtoria përgjegjëse për strukturën
e organizimit të Gjyqit?

18.

A ka Ministria e Drejtësisë rol në formulim të politikave
dhe/ose këshillues?

19.

Cilat detyra i kryen Drejtoria?

20.

Çfarë lloj kompetencash ka Drejtoria ndaj Këshillit
Gjyqësor dhe gjykatave individuale, në rrafshin e:

- vendosjen e buxhetit
- ndarjen e fondeve buxhetore
- informatat lidhur me performancën gjyqësore dhe
menaxheriale të gjykatave
- definimin e standardeve të performancës
- emërimin dhe suspendimin e gjyqtarëve
- ruajtjen e kualitetit të aktgjykimeve
- shqyrtimin e ankesave
- zgjidhjen e incidenteve
III

Ndarja e përgjegjësive mes Këshillit Gjyqësor dhe
Ministrisë së Drejtësisë (Drejtoria)

21.

A ekziston ndonjë ndarje e qartë dhe formale e
përgjegjësive dhe kompetencave ndërmjet Këshillit
Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë?

22.

Si ndikon në praktikë ndarja e përgjegjësive dhe
kompetencave?

23.

A ka probleme
kompetencave?

24.

A është Ministri i Drejtësisë (ose ndoshta Kryetari)
politikisht përgjegjës për mënyrën e administrimit të
drejtësisë? Nëse po, a mund të jepni mendimin tuaj për
funksionimin e përgjegjësisë ministrore lidhur me detyrat
dhe kompetencat e Këshillit Gjyqësor?

25.

Cilat përparësi dhe mangësi janë prezente në ndarjen e
tanishme të përgjegjësive dhe kompetencave në mes të
Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë? (A
ekzistojnë probleme të përbashkëta?)

IV

Ndarja e fondeve, llogaridhënia dhe kontrolli

26.

Kush i ndanë fondet dhe me iniciativë të kujt?

27.

Cila është procedura për ndarjen e fondeve?

28.

Cilat kritere aplikohen për procesin e ndarjes së fondeve?

29.

Kush merr përgjegjësinë për kontrollin e fondeve?

30.

A ka kritere vlerësuese për kontrollin e fondeve? Nëse po,
cilat janë ato?

me

ndarjen

e

përgjegjësive

dhe

31.

A ka ndëshkime për sa i përket financimit, lidhur me stafin
ose për faktorë të tjerë, dhe nëse po kush i imponon
ndëshkimet (sanksionet) dhe ndaj kujt?

Pyetësori C: Gjykatat
I.

Pozita e Këshillit Gjyqësor

1.

Kush është përgjegjës për formulimin e qëllimeve (politika
dhe përmbushja e detyrave) për gjykatat individuale (p.sh.
në fushën e kualitetit të gjykatave)? Si arrihet deri te
vendosja e një formulimi të tillë dhe cili është roli i
Këshillit Gjyqësor?

2.

Ku nuk janë plotësuar objektivat (e politikave dhe
performancës) nga gjykatat, cila është përgjigja e Këshillit
Gjyqësor? Lidhur me këtë pyetje: cilat janë kompetencat e
Këshillit Gjyqësor për korrigjim të (mos)përmbushjeve të
detyrave nga gjykatat?

3.

A ekziston mundësia për gjykatën që të ketë ndikim në
(formulim dhe realizim të) Objektivat e Këshillit Gjyqësor
dhe/ose të Ministrit të Drejtësisë?

4.

Cilat kompetenca i ka Ministri/KGJ në një situatë ku
buxhetet nuk janë shpenzuar drejt ose kur objektivat e
gjykatave individuale nuk janë arritur?

5.

A ka Ministri instrumente për mbledhjen e informatave në
baza të incidentit nga gjykatat individuale?

6.

A bien nën regjimin e ‘publikimit’ politika për informim e
gjykatave individuale?

7.

A është e mundur që gjykatat individuale të apelojnë
vendimet e Këshillit Gjyqësor?

8.

Cilat instrumente ose praktika përdoren nga Këshilli
Gjyqësor për ruajtjen e ‘pavarësisë së gjyqtarëve’?

9.

A ka Këshilli Gjyqësor ndonjë politikë lidhur me kualitetin
e administrimit të drejtësisë? Cili është roli i Këshillit
Gjyqësor në formulimin dhe implementimin e politikës së
kualitetit? A kanë gjykatat individuale politikë të vet për

kualitetin dhe cili është roli i Ministrit të Drejtësisë në
formulimin dhe realizimin e politikës për kualitetin?
10.

Cili është mendimi i gjykatave për funksionimin e Këshillit
Gjyqësor?

11.

Si do ta kishit definuar rolin tipik të Këshillit Gjyqësor? Si
‘palë me interes’ për gjyqësorin (p.sh. gjykatat
individuale)?

II.

Organizimi i Gjykatës

12.

Si janë të organizuara gjykatat?

13.

A ekziston strukturë menaxhuese formale ose joformale
brenda gjykatave?

14.

Kush janë përgjegjësit në një gjykatë?

15.

Kush vendosë – në çfarë mënyre – për çështjet
menaxheriale, vëllimin e punës për gjyqtarët, për problemet
me rastet individuale, shpenzimet dhe llogaridhënien,
materialin, bazën e të dhënave për lëndët, komunikimin e
gjykatës, emërimin dhe trajnimin e gjyqtarëve të rinj,
trajnimin e stafit dhe arsimimin, kualitetin gjyqësor të
vendimeve gjyqësore, automatizmin, etj. brenda gjykatës?
A i nënshtrohen këto vendime në ndonjë mënyrë
mbikëqyrjes së drejtpërdrejtë të Këshillit Gjyqësor ose të
Ministrit përgjegjës?)

16.

Si garantohet pavarësia e gjyqësisë në sistemin tuaj juridik?

17a.

Çfarë efekti ka sistemi i Këshillit Gjyqësor për ‘pavarësinë
e gjyqësorit’?

17b.

A paraqet kjo kërcënim për përgjegjësinë ministrore apo
paraqet një mundësi?

IV

Ndarja e fondeve, llogaridhënia dhe kontrolli

18.

Kush i ndanë fondet dhe me iniciativë të kujt?

19.

Cila është procedura për ndarjen e fondeve?

20.

Cilat kritere aplikohen për procesin e ndarjes së fondeve?

21.

Kush merr përgjegjësinë për kontrollin e fondeve?

22.

A ka kritere vlerësuese për kontrollin e fondeve? Nëse po,
cilat janë ato?

31.

A ka ndëshkime për sa i përket financimit, lidhur me stafin
ose faktorë të tjerë, dhe nëse po kush i imponon ndëshkimet
(sanksionet) dhe ndaj kujt?

11.14. Pyetësori D: Avokatët dhe studiuesit Ligjorë

Shënim: Pyetjet në këtë pyetësor janë mjaft të detajuara. Gjatë
intervistimit nuk do të merremi me secilën pyetje në mënyrë të
hollësishme, por do të merremi më shumë me ato pyetje që janë
temë e diskutimit
I.

Pozita e këshillit gjyqësor

1.

Cilat ishin shkaqet kryesore për themelimin e Këshillit
Gjyqësor? Cilat janë dobitë kryesore? Cilat janë pengesat
kryesore?

2.

Si është i përfshirë Këshilli Gjyqësor – si ndërmjetës – në
procesin e buxhetimit?

3.

Si është i organizuar kontrolli (sa i përket llogaridhënies) i
procesit të buxheti të Këshillit Gjyqësor?

4.

Si organizohet furnizimi me informata, me të dhëna
relevante për Ministrin përgjegjës, nëse i shohim pikat si
vijon?
- të dhëna për performancën e gjykatave (të dhënat
për input, për normën e arritjes së rezultatit dhe për
rezultate);
- të dhëna për ndarjen e fondeve nga gjykatat
individuale;
- incidentet dhe problemet nëpër gjykata
- buxheti i pakët ose tejkalimet buxhetore

5.

Kush është përgjegjës për formulimin e objektivave të
politikave dhe performancës për gjykatat individuale (për
shembull, në rrafshin e kualitetit të gjykatave)? Si bëhet ky
formulim dhe cili është roli i Këshillit Gjyqësor?

6.

Ku nuk janë plotësuar objektivat e politikave dhe të
performancës nga gjykatat, cila është përgjigja e Këshillit
Gjyqësor? Lidhur me këtë pyetje: cilat janë kompetencat e
Këshillit Gjyqësor për korrigjim të performancës së dobët
nga ana e gjykatave?

7.

A ekziston mundësia për Ministrin që të ketë ndikim në
(formulim dhe realizim të) objektivat e gjykatave
individuale dhe/ose të Këshillit Gjyqësor?

8.

Cilat kompetenca i ka Ministri në një situatë ku buxhetet
nuk janë shpenzuar drejt ose kur objektivat e gjykatave
individuale ose të Këshillit Gjyqësor nuk janë arritur?

9.

A ka Ministri instrumente për mbledhjen e informatave në
baza të incidentit nga gjykatat individuale ose Këshilli
Gjyqësor?

10.

A mund të përshkruani situatat ku Këshilli Gjyqësor i
raporton drejtpërdrejt Parlamentit (Kongresit ose Senatit;
për shembull nëse ka probleme substanciale në gjykata)?

11.

A bien nën regjimin e ‘publikimit’ politikat për informim të
Këshillit Gjyqësor dhe ajo për informim e gjykatave
individuale?

12.

A është e mundur që gjykatat individuale të apelojnë
vendimet e Këshillit Gjyqësor?

13.

Cilat instrumente ose praktika përdoren nga Këshilli
Gjyqësor për ruajtjen e ‘pavarësisë së gjyqtarëve’?

14.

Cili është mendimi i Ministrisë së Drejtësisë dhe
Parlamentit për performancën e Këshillit Gjyqësor?

15.

Si do ta kishit definuar rolin tipik të Këshillit Gjyqësor? Si
‘palë me interes’ për gjyqësorin (p.sh. gjykatat
individuale)?

II

Pozita e Ministrisë së Drejtësisë (Drejtoria përgjegjëse për
organizmin e Gjykatës)

17.

Në çfarë mënyre është
organizimin e gjykatës?

Drejtoria

përgjegjëse

për

18.

A ka Ministria e Drejtësisë rol në formulim të politikave
dhe/ose këshillues?

19.

Cilat detyra i kryen Drejtoria?

20.

Çfarë lloj kompetencash ka Drejtoria ndaj Këshillit
Gjyqësor dhe gjykatave individuale, në rrafshin e:
-vendosjen e buxhetit
- ndarjen e fondeve buxhetore
- informatat lidhur me performancën gjyqësore dhe
menaxheriale të gjykatave
- definimin e standardeve të performancës
- emërimin dhe suspendimin e gjyqtarëve
- ruajtjen e kualitetit të aktgjykimeve
- shqyrtimin e ankesave
- zgjidhjen e incidenteve

III

Ndarja e përgjegjësive mes Këshillit Gjyqësor dhe
Ministrisë së Drejtësisë (Drejtoria)

21.

A ekziston ndonjë ndarje e qartë dhe formale e
përgjegjësive dhe kompetencave ndërmjet Këshillit
Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë?

22.

Si vihen në praktikë ndarja
kompetencave?

e përgjegjësive dhe

23.

A ka probleme
kompetencave?

e

24.

A është Ministri i Drejtësisë (ose ndoshta Kryetari)
politikisht përgjegjës për mënyrën e administrimit të
drejtësisë? Nëse po, a mund të jepni mendimin tuaj për
funksionimin e përgjegjësisë ministrore lidhur me detyrat
dhe kompetencat e Këshillit Gjyqësor?

25.

Cilat përparësi dhe mangësi janë prezente në ndarjen e
tanishme të përgjegjësive dhe kompetencave në mes të
Këshillit Gjyqësor dhe Ministrisë së Drejtësisë? (A
ekzistojnë probleme të përbashkëta?)

IV

Ndarja e fondeve, llogaridhënia dhe kontrolli

26.

Kush i ndanë fondet dhe me iniciativë të kujt?

27.

Cila është procedura për ndarjen e fondeve?

me

ndarjen

përgjegjësive

dhe

28.

Cilat kritere aplikohen për procesin e ndarjes së fondeve?

29.

Kush merr përgjegjësinë për kontrollin e fondeve?

30.

A ka kritere vlerësuese për kontrollin e fondeve? Nëse po,
cilat janë ato?

31.

A ka ndëshkime sa i përket financimit, lidhur me stafin ose
për faktorë të tjerë, dhe nëse po kush i imponon ndëshkimet
(sanksionet) dhe ndaj kujt?

Shtojca B

11.15. Pasqyrë e të intervistuarve në Francë, Itali dhe Suedi

Francë
Vizita prej 14 deri më 16 dhjetor 1998 në Paris, Conseil supérieur
de la magistrature (CSM), Ministère de la Justice (Ministria e
Drejtësisë) & Tribunal de Grande Instance de Paris
Mr. Ph. Lemaire, sous-directeur de l’organisation judiciaire et de la
planification du Ministère de la Justice, Direction des Services
Judiciaires
Mrs. E. Pelsez, chargée de mission du réseau judiciaire européen,
Ministère de la of Justitice, Service des Affaires Européennes et
Internationales
Mr. Y. Droguet, juge Adjoint au Premier Vice-President, Tribunal
de Grande Instance de Paris
Mr. R. Errera, Conseiller d’Etat (Këshilli Shtetëror), également
membre du Conseil supérieur de la magistrature
Mr. H. Robert, Président du Tribunal de grande instance de Blois,
également membre du Conseil supérieur de la magistrature
(président de la formation Parquet)
Mr. M. Lernout, Premier Substitut près le Tribunal de grande
instance de Paris, également membre du Conseil supérieur de la
magistrature (président de la formation Siège)
Mr. J.-C. Girousse, Premier Président de la Cour d’Appel de Lyon,
également membre du Conseil supérieur de la magistrature
Mrs. M.-C. Berenger, Conseiller à la Cour d’Appel d’Aix-enProvence, également membre du Conseil supérieur de la
magistrature
Mr. P. Delarbre, Juge au Tribunal de grande instance de Rennes,
également membre the Conseil supérieur de la magistrature

Itali
Vizitë më 23 dhe 24 mars 1999 në Rome, Consiglio Superiore
della Magistratura (CSM) dhe het Ministero di Grazia e Giustizia
(Ministria e Drejtësisë).
Armando Spataro (Consigliere), directeur of the Ufficio Studi of
the CSM;
Nënkryetari dhe tetë anëtarë të tjerë të CSM. Në mesin e tyre është
Kryesuesi i Këshillit të VI-t të CSM, prof. Giuseppe Riccio;159
Stefano Mogini (Direttore del Servizio) Ministero di Grazia e
Giustizia;
Pres. Franco Ippolito, Direttore Generale dell’Organizazione
Giudiziaria, Ministero di Grazia e Giustizia;
Pres. Vladimiro Zagrebelsky, il Capo dell’Ufficio Legislativo,
Ministero di Grazia e Giustizia;
Domenico Carcano, il Capo segretaria direzione generali affari
penali, Ministero di Grazia e Giustizia.
Katër të fundit (deri në 3 dhe duke përfshirë 6) janë të gjithë
Magistrate, që janë pranë Ministrisë së Drejtësisë. Të katërtit, ndër
tjerash kanë qenë pjesë e CSM-së
Suedi
Vizita më 11 deri më 13 qershor 1997 në Stockholm/Jönköping
Suedi, Zyra e Auditorit të Përgjithshëm, Stokholm, Ministria e
Drejtësisë Stokholm, Këshilli i Lartë, Suedi Stokholm, Gjykata e
Apelit Stokkholm, Gjykata Ekzekutive, Jönköping, Këshilli
Gjyqësor (Domstolsverket) Jönköping
Martin Engman (auditor) dhe Per Dackenberg (auditor i lartë) Zyra
e Auditorit të Përgjithshëm Suedi.
Carina Stävberg (sekretare asistente), Anders Ëiklund (Drejtor) i
Drejtorisë për Gjykata dhe Prokurori në Ministrinë e Drejtësisë
Anders Knutsson, Kryetar i Këshillit të Lartë, Suedi dhe Erik
Ternert, Drejtor i Menaxhmentit, Këshilli i Lartë

Johan Hirschfeldt, Kryetar i Gjykatës së Apelit, Stokholm, Jan
Öhman dhe Anders Eka, drejtorë të menaxhmentit në Gjykatën e
Apelit, Stokholm
Bertil Hübinette, Drejtor i Përgjithshëm në Domstolsverket, Jan
Bäckström, Drejtor i divizionit për menaxhment (të përgjithshëm)
në Domstolsverket dhe Bengt-Ake Engström, Këshilltar i lartë
gjyqësor në Domstolsverket
Hans-Erik Jonasson, Kryetar i Gjykatës ekzekutive, Jönköping

Fusnotat:
158 Recommendation

on the independence, efficiency and role of
judges, Rekomandimi nr. R (94) i miratuar nga Komisioni i
Ministrave më 13 tetor në takimin e 578-të të Zëvendës
Ministrave.
159 Komisioni

i VI-t është Komision për Rishikimin e Organizatës
Gjyqësore dhe për Administrimin e Drejtësisë (Commissione per
la riforma giudiziara e l’administrazzione della giustizia), i cili, në
mes tjerash, merret studimin e krahasimit të ligjeve në shtetet e BE-së
(rregulloret ndërkombëtare të CSM, të datës 20 janar 1999, f. 45 nën f).

