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Përmbajtja e këtij materiali është përgjegjësi e vetme  
e Qendrës “Integrim e Zhvillim Demokratik” (QIZHD)  
dhe jo domosdoshmërisht paraqet pikëpamjet e Bashkimit 
Evropian, Save the Children dhe Qendrës së Shërbimeve 
dhe Praktikave Ligjore të Integruara (QSHPLI). 
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Ky Udhëzues Praktik u përgatit nga Qendra “Integrim 
e Zhvillim Demokratik”, (QIZHD) në kuadër të projektit 
”Promovimi i një Gjyqësori Transparent dhe të Besue-
shëm për të ofruar drejtësi për të gjithë”/“Promoting a 
Transparent and Accountable Judiciary to deliver Justice for 
all” si pjesë e skemës së granteve të projektit “Përfshirja 
e shoqërisë civile për një sistem drejtësie funksional 
dhe të barabartë për të gjithë në Shqipëri”, i financuar 
nga Bashkimi Evropian dhe i zbatuar nga Save the Child-
ren në partneritet me Qendra e Shërbimeve dhe Prakti-
kave Ligjore të Integruara (QSHPLI).
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PËRMBLEDHJE  
PËR PROJEKTIN

UDHËZUESI PRAKTIK, është pjesë e projektit me titull: ”Pro-
movimi i një Gjyqësori Transparent dhe të Besueshëm për të 
ofruar drejtësi për të gjithë”/“Promoting a Transparent and Ac-
countable Judiciary to deliver Justice for all” i cili po zbatohet në 
Bashkinë e Tropojës nga Qendra “Integrim e Zhvillim Demokra-
tik” (QIZHD)/ Democratic Integration and Development Center 
(DIDC) me Autoritet të Nën - Grantit, Save the Children (SC) 
dhe Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara 
(QSHPLI), të cilët po zbatojnë projektin “Përfshirja e shoqërisë 
civile për një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për 
të gjithë në Shqipëri”/“Civic engagement for a functional judiciary 
system and access to justice in Albania” (CEFJCAJA), të financuar 
nga Bashkimi Evropian.

Objektivi i përgjithshëm i projektit: 
”Të rrisë besimin dhe transparencen e sistemit gjyqësor nëpërmjet 
mbështetjes së aktorëve të shoqërisë civile në Bashkinë Tropoje”. 

Projekti synon: 
Të mbështesë aktorët e shoqërisë civile në Bashkinë e Tropojës 
duke krijuar dhe drejtuar një mekanizëm të paanshëm (fillim-
isht ad - hoc) për monitorimin e sistemit gjyqësor duke rritur 
efikasitetin dhe cilësinë e sistemit si një mjet për të rritur be-
sueshmërinë dhe transparencën e tij. 
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KREU I

HYRJE

1. Çfarë është monitorimi i sistemit gjyqësor?

2. Çfarë synon monitorimi i veprimtarisë së sistemit 
gjyqësor?

3. Dobia e monitorimit të sistemit gjyqësor.

4. Roli i organizatave të shoqërisë civile në monitorimin e 
sistemit gjyqësor.

5. Qëllimi i Udhëzuesit praktik.

6. Përmbajtja e Udhëzuesit praktik.

KREU II

PËRGATITJA PËR PROCESIN E MONITORIMIT TË 
VEPRIMTARISË SË GJYKATËS

1. Baza ligjore.

2. Marrëveshje e organizatës monitoruese me gjykatën.

3. Vlerësimi fillestar.

4. Metodologjia.

5. Objektiva monitorimi.

6. Përzgjedhja dhe përparësia e çështjeve.

7. Ndërtimi i stafit monitorues.

PËRMBAJTJA
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KREU III

REALIZIMI I PROCESIT TË MONITORIMIT TË 
VEPRIMTARISË SË GJYKATËS

1. Neni 6 i Konventës Europiane për të Drejtat e Njeriut.

2. Gjykimi brenda një kohe të arsyeshme.

3. Seanca gojore.

4. Barazia e armëve.

5. Gjykimi publik dhe i arsyetuar.

6. Ekzekutimi i vendimeve.

7. Aksesi në drejtësi.

8. Përgatitja e raportit të monitorimit.

SHTOJCA

1. Tabela e kërkesës për informacion.

2. Memorandum bashkëpunimi e mirëkuptimi midis 
organizatave të shoqërisë civile Tropojë për 
monitorimin e veprimtarisë së gjykatës.

3. Skedë e përmbajtjes së Raportit të monitorimit. 

4. Referenca.



UDHËZUES 
PRAKTIK
Monitorimi i Sistemit Gjyqësor 
Nga Organizatat e Shoqërisë Civile

TROPOJË

Tropojë, Janar 2019

Adresa: 
Rruga “Shefqet KUKA”, Pallati 2, Shkalla 1, 
Kati II, nr. 2, Tiranë - ALBANIA
&
Lagja  Nr 4, Pallati 8, Shk. 1, 
Ap 3, Kukës - ALBANIA

Kontakte:
Tel & Fax: +355 44511891
Cel/Mob: 0692097016 & 0672018016
e.mail: zyrjanalushi@yahoo.com 
www.qizhdk.org

8

MONITORIMI I SISTEMIT 
GJYQËSOR NGA ORGANIZATAT  
E SHOQËRISË CIVILE
TROPOJË

UDHËZUES 
PRAKTIK

Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”, nëpërmjet zbatimit të 
projektit ”Promovimi i një Gjyqësori Transparent dhe të Besueshëm për 

të ofruar drejtësi për të gjithë” me target group qytetarët e Bashkisë 
së Tropojës në përgjithësi dhe grupet shoqërore të rrezikuara në 
veçanti si: gratë, minoritetet, familjet me të ardhura të ulëta dhe 
të rinjtë si edhe aktorët e ShC-së në angazhimin e tyre proaktiv 
në monitorimin e cilësisë dhe efikasitetit të sistemit gjyqësor.
në Bashkinë Tropojë synon të rrisë besimin dhe transparencën e 
sistemit gjyqësor nëpërmjet mbështetjes së aktorëve të shoqèrisë 
civile në Bashkinë e Tropojës. 

Aktivizimi, ndërgjegjësimi, ngritja e kapaciteteve dhe organizimi 
i aktorëve të SHC-së në Bashkinë e Tropojës për të monitoruar 
efikasitetin dhe cilësinë e sistemit gjyqësor ka nevojë për të patur 
në përdorim një udhëzues praktik/ doracak që mund të ndihmojë 
organizatat e shoqërisë civile në përmbushjen e këtij qëllimi.
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1. Çfarë është monitorimi i sistemit gjyqësor?

Monitorimi i proceseve gjyqësore shihet gjerësisht si një 
instrument i dobishëm dhe i fuqishëm për të mbështetur një 
proces reformimi të gjyqësorit, i mbështetur ky në garancitë 
kombëtare dhe ndërkombëtare për një proces të rregullt ligjor. 
Sot monitorimi i proceseve gjyqësore vihet në zbatim në zonat 
ku vepron OSBE-ja, por edhe përtej tyre, nga një rreth i gjerë 
organizatash dhe misionesh, të cilat kanë angazhuar monitorues 
të trajnuar në mënyrë profesionale, qofshin këta vendas apo 
të huaj. Duke mbledhur sistematikisht të dhëna të besueshme 
për mënyrën se si zhvillohen gjykimet, këto programe synojnë 
të ndihmojnë shtetet pjesëmarrëse të OSBE-së për të zhvilluar 
sisteme funksionale drejtësie, që gjykojnë çështje në përputhje 
me parimin e shtetit të së drejtës dhe standardet ndërkombëtare 
e rajonale për një proces të rregullt ligjor.
Duke ua vënë në dispozicion këtë udhëzues praktik të gjitha 
institucioneve të drejtësisë, organizatave dhe personave të 
interesuar, inkurajojmë angazhimin e mëtejshëm të punonjësve 
të praktikës dhe autoriteteve për të përmirësuar kuadrin 
ekzistues ligjor dhe institucional dhe funksionimin e sistemeve 
të tyre të drejtësisë.

HYRJE
KREU I 
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2. Çfarë synon monitorimi i veprimtarisë së 
sistemit gjyqësor?

Sipas Komisionit Europian për Efikasitetin e Drejtësisë (CEPEJ) 
monitorimi u referohet procedurave dhe praktikave që synojnë 
vlerësimin e veprimtarisë së përditshme të gjykatave dhe, në 
veçanti, atë që prodhojnë gjykatat.

Monitorimi përqendrohet në drejtimet e mëposhtme:

•	 Vlerësimi i cilësisë së shërbimeve gjyqësore dhe 
komunikimeve gjyqësore.

•	 Analiza e kohëzgjatjes së procedurave, numri i rasteve në 
pritje, efikasiteti i sistemit gjyqësor kundrejt alokimeve 
buxhetore.

•	 Vlerësimi i cilësisë së vendimeve të gjykatave për 
rastet e përzgjedhura në bazë të një formulari që 
është përfaqësues (i vlerësuar në bazë të treguesve të 
përcaktuara në metodologjinë e monitorimit).

•	 Vlerësimi i ekzekutimit të vendimeve gjyqësore për 
rastet e përzgjedhura.

Nëpërmjet proceseve monitoruese të sistemit të drejtësisë 
synohet të forcohet shteti i së drejtës, në mënyrë të veçantë, 
në fusha të tilla si pavarësia e gjyqësorit, aksesi në gjykatë, 
administrimi efektiv i drejtësisë, e drejta për një proces të 
rregullt ligjor, llogaridhënia e institucioneve dhe e zyrtarëve të 
drejtësisë, respekti për shtetin e së drejtës, e drejta për ndihmë 
juridike, parashikimi dhe aksesi për mjete efektive ankimimi etj.

3. Dobia e monitorimit të sistemit gjyqësor 

Dobia e monitorimit të veprimtarisë së përditshme të gjykatave 
dhe të produktit gjyqësor është shumëplanëshe.
Monitorimi përfaqëson një veprimtari të organizuar e të planifikuar 
që përpiqet të sigurojë që sistemi funksionon normalisht, sipas 
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standardeve të parashikuara dhe të pranuara në nivel kombëtar e 
ndërkombëtar. Nëpërmjet procesit të monitorimit identifikohen 
si pikat e forta, ashtu edhe pikat që kanë nevojë për ndërhyrje, 
me qëllim që sistemi të përsoset në vijimësi. Në periudhën 
aktuale, kur po zbatohet reforma në drejtësi, institucionet e reja 
që po lindin e pritet të fillojnë nga funksioni, kanë nevojë jetike 
t`i nënshtrohen një procesi intensiv monitorimi që të marrin 
shpejtësinë e nevojshme dhe të konsolidohen sa më shpejt. Në 
fund të fundit, monitorimi siguron një drejtësi me standarde, 
çfarë kërkohet e pritet nga qytetarët. 
Monitorimi serioz dhe sistematik në sistemin e drejtësisë 
ndihmon aktorët e sistemit, gjykatësit, prokurorët, avokatët dhe 
administratorët e sistemit të kenë nën kontroll performancën 
e tyre në të tri shtyllat që monitorohen. Kjo bën të mundur 
mbajtjen në një nivel të lartë jo vetëm të përkushtimit, por edhe 
të profesionalizmit e integritetit në veprimtarinë e përditshme 
gjyqësore. Mbi këtë bazë vendimet gjyqësore plotësojnë 
interesat e qytetarëve dhe rritin besimin e tyre te drejtësia.
Proceset monitoruese realizohen nga ekipet e organizatat 
monitoruese te vendit e ndërkombëtare. Në sistemin e drejtësisë 
stafet monitoruese ngrihen sipas nevojave të një institucioni më 
të lartë për të kontrolluar institucionin më të ulët, përfshirë edhe 
vetmonitorimin. Por mund të ndërmarrë një proces monitorues 
në sistemin e drejtësisë edhe shoqëria civile, nëpërmjet një 
organizate ose të një rrjeti organizatash jofitimprurëse, që 
ushtrojnë veprimtari në fushën e të drejtave të njeriut dhe në 
fusha të tjera të ngjashmë nga misioni.
Përmes angazhimit të saj në procesin e monitorimit të gjyqësorit, 
shoqëria civile ka mundësi të ngrejë shqetësimet e veta për një 
çështje konkrete, të drejtojë pyetje specifike për institucionet 
gjyqësore lidhur me standardet. Një organizatë e shoqërisë civile 
mund të unifikojë veprimtarinë e vet me organizata të tjera të 
ngjashme për të hartuar rekomandime specifike të dobishme për 
ndryshimin e gjendjes dhe, së fundi, të ndihmojë në zbatimin 
e këtyre rekomandimeve. Nëpërmjet angazhimit në procesin 
e monitorimit shoqëria civile rrit besimin te komuniteti dhe 
shtohet bashkëpunimi i ndërsjelltë për zgjidhjen e problemeve 
komunitare.
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Pra, monitorimi i ndihmon të gjitha grupet e interesit të gjejnë 
rrugë për të përmirësuar dhe për të siguruar praktika gjyqësore 
më efikase dhe efektive, për të rritur cilësinë e dhënies së 
drejtësisë.

4. Roli i organizatave të shoqërisë civile në 
monitorimin e sistemit gjyqësor.

Përfshirja e organizatave të shoqërisë civile në procesin 
e monitorimit të gjyqësorit përfaqëson një hap shumë të 
rëndësishëm për rritjen e transparencës së gjykimit, për një 
vendim gjyqësor cilësor dhe për krijimin e kushteve për rritjen e 
besimit të publikut te drejtësia.
Parimet kryesore të programeve të monitorimit të hartuar e të 
zbatuar edhe nga organizatat e shoqërisë civile janë mosndë-
rhyrja, objektiviteti dhe marrëveshja.
Mosndërhyrja lidhet me domosdoshmërinë e mënjanimit të 
takimeve të stafit monitorues me gjykatësit për procesin konkret 
të gjykimit. 
Objektiviteti kërkon zbatimin e paanshëm të standardeve të 
përcaktuara dhe të pranuara qartë të procesit të rregullt, një 
qasje të ekuilibruar, proporcionale për zgjedhjen e çështjeve të 
monitorimit, përfshirë edhe vëzhgimin e procesit, analizën dhe 
raportimin për monitorimin e kryer. 
Praktikat më të mira të monitorimit të gjyqësorit sugjerojnë që 
midis gjykatës dhe stafit të monitorimit/organizatës monitoruese 
të jetë arritur dakordësia me programin e monitorimit të 
gjykimeve, të jetë arritur mirëkuptimi i përbashkët i gjykatës 
me organizatën monitoruese për qëllimin dhe përfitimet e 
monitorimit. 
Marrëveshja mund të parandalojë dhe të ulë tensionet, të 
sigurojë akses më të mirë në gjykatë dhe në dokumentacionin e 
shkruar si edhe të rrisë efikasitetin e monitorimit të gjykimeve.
Në rastin e organizatave të shoqërisë civile problemi që shtrohet 
është: A janë në gjendje shoqatat/organizatat komunitare të 
luajnë rol në përmirësimin e funksionimit të drejtësisë nëpërmjet 
proesit të monitorimit?
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Organizatat e shoqërisë civile që kanë si fushë veprimi mbrojtjen 
e të drejtave të njeriut janë të interesuara që plotësimi i këtyrë 
të drejtave të monitorohet jo vetëm në aspektin e administratës 
shtetërore, por edhe në sistemin e drejtësisë. Por duhet thënë 
se sistemi i drejtësisë ka qenë e mbetet ende larg fokusit të 
monitorimit nga shoqëria civile, pasi, si pushteti i tretë, ka qenë 
pak i hapur ndaj komunitetit dhe eksperienca në këtë drejtim 
është e kufizuar. Është shumë e rëndësishme që të drejtat e 
njeriut të plotësohen sipas standardeve ndërkombëtare të 
pranuara gjërësisht në fushën e dhënies së të drejtës. Për të 
përmbushur këtë interes të publikut organizatat e shoqërisë 
civile kanë nevojë të rritin kapacitetet e tyre për të vëzhguar si 
funksionon dhe si jep drejtësi gjykata.

Drejtimet kryesore të edukimit të organizatave e aktivistëve të 
shoqërisë civile për të marrë pjesë në reformimin e përmirësimin 
e sistemit gjyqësor janë të larmishme. Kryesorja, ata lipset 
të qartësojnë bazën ligjore të aksesit të shoqërisë civile për 
monitorimin e veprimtarisë së gjyqësorit, duke u ndalur në 
çështje të tilla si:

•	 Çfarë mund të monitorojnë OSHC-të në veprimtarinë e 
gjyqësorit?

•	 Cilat janë mënyrat se si mund të drejtohen pranë 
gjykatave të shkallës së parë e të dytë për të realizuar 
monitorimin?

•	 Si provohet interesi vetiak i organizatës jofitimprurëse 
në rastin e monitorimit të një akti gjyqësor (vendim 
gjyqësor, seancë, ekzekutim vendimi et.)?

•	 Monitorimi i një rasti konkret të veprimtarisë gjyqësore 
a lidhet me interesin e anëtarësisë/të anëtarit të 
organizatës së shoqërisë civile, a legjitimohet kjo 
veprimtari?

Pjesëmarrja e organizatave të shoqërisë civile në monitorimin 
e veprimtarisë së gjyqësorit ndikon që të rriten legjitimiteti 
dhe besimi i publikut te sistemi i drejtësisë. Me veprimtarinë e 
tyre në drejtim të gjyqësorit, këto organizata interesohen nëse 



UDHËZUES 
PRAKTIK
Monitorimi i Sistemit Gjyqësor 
Nga Organizatat e Shoqërisë Civile

TROPOJË

Tropojë, Janar 2019

Adresa: 
Rruga “Shefqet KUKA”, Pallati 2, Shkalla 1, 
Kati II, nr. 2, Tiranë - ALBANIA
&
Lagja  Nr 4, Pallati 8, Shk. 1, 
Ap 3, Kukës - ALBANIA

Kontakte:
Tel & Fax: +355 44511891
Cel/Mob: 0692097016 & 0672018016
e.mail: zyrjanalushi@yahoo.com 
www.qizhdk.org

14

ka një raport vjetor që u paraqitet qytetarëve për cilësinë dhe 
funksionimin e gjykatës, mund të ndihmojnë të realizohet një 
vlerësim i rregullt i besimit të publikut te gjyqësori, mund të 
angazhojë qytetarët të luajnë një rol konsultativ në diskutimin 
e përparësive të sistemit gjyqësor (financat, mosmarrëveshje 
të caktuara në komunitet etj.), mund të ndihmojnë në 
organizimin e shkëmbimeve të rregullta të mendimeve për 
funksionimin e cilësinë e gjykatës në nivel lokal (debate 
publike, takime me shoqatat, pritje të fëmijëve të shkollave 
etj.) dhe në organizimin e Ditëve të Hapura për të vizituar 
gjykatën.

5. Qëllimi i udhëzuesit

Ky udhëzues praktik është mbështetur në standardet ndërkom-
bëtare, evropiane dhe rajonale, si dhe angazhimet e OSBE-së 
dhe praktikën gjyqësore ndërkombëtare e rajonale. Referimi tek 
standardet ndërkombëtare lejon përdorimin universal të stan-
dardeve dhe udhëheqjes monitoruese të përfshira në të.
Udhëzuesi përqendrohet në seancat ku shqyrtohen 
mosmarrëveshjet para gjykatave. Ai shërben si një burim për 
politikëbërës dhe punonjës të praktikës. Udhëzuesi është 
menduar për organizata jofitimprurëse si dhe organizata të 
shoqërisë civile, të cilat monitorojnë procese gjyqësore, punojnë 
në fushën e qeverisjes së mirë, shtetit të së drejtës, reformës 
gjyqësore dhe ligjore dhe të drejtave të njeriut. 
Grupi kryesor, i synuar si përdorues i udhëzuesit, përveç sa 
i përket kategorisë profesionale, është ai i vëzhguesve të 
proceseve gjyqësore të angazhuar nga organizatat e shoqërisë 
civile dhe anëtarëve e komunitetit përkatës. 
Ky udhëzues praktik mund të jetë i vlefshëm edhe për median e 
folur e të shkruar, nëse kemi parasysh mundësitë e mëdha të saj 
në komunikimin me qytetarët si edhe në evidentimin e trajtimin 
e problemeve të gjyqësorit në mikrofonat e ekranet e saj.
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6. Përmbajtja e udhëzuesit praktik

Udhëzuesi jep orientim juridik dhe praktik për monitorimin e 
seancave dhe është i ndarë në tri pjesë.
 
Pjesa e parë jep disa konsiderata praktike mbi mënyrën e ngritjes 
së një misioni monitorimi për sistemin e drejtësisë, duke u ndalur 
posaçërisht në dobinë e monitorimit nga organizatat e shoqërisë 
civile dhe në rolin e pazëvendësueshëm të tyre në përmirësimin e 
drejtësisë. Kjo pjesë mbështetet në praktika dhe përvoja të mira 
e të konsoliduara të programeve dhe veprimtarive të mëparshme 
të monitorimit të çështjeve penale dhe civile. 

Pjesa e dytë trajton fazën përgatitore të një procesi monitorimi 
nga organizatat e shoqërisë civile. 

Pjesa e tretë paraqet standardet thelbësore për një proces të 
rregullt ligjor, të cilat zbatohen për procedimet penale e civile 
në kuadër të monitorimit të seancave dhe gjejnë mbështetje në 
normat.

Shtojcat ofrojnë instrumente praktike për të matur se si zbatohen 
standardet e trajtuara në këtë udhëzues në një sistem të caktuar 
ligjor.
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Organizatat jofitimprurëse që planifikojnë të ndërmarrin 
veprimtari monitoruese në sistemin gjyqësor kanë nevojë të kenë 
qartësi të mjaftueshme për fazat e monitorimit dhe ku mund të 
marrin informacion për këtë veprimtari, për disa nga treguesit që 
mund të përdoren prej këtyre organizatave për monitorimin e 
standardeve të përcaktuara nga ligji në një veprimtari gjyqësore 
apo vendim gjyqësor, për burimet kryesore nga ku organizatat 
mund të gjejnë e të marrin informacion për monitorimin e 
veprimtarisë gjyqësore si edhe për metodat që do të përdorin 
ato në procesin e monitorimit.

Fazat e një monitorimi efektiv të gjyqësorit nga organizatat e 
shoqërisë civile janë:

- parapërgatitja për monitorim, 
- monitorimi i aktivitetit gjyqësor,
- përgatitja e raportit, 
- konkluzionet dhe rekomandimet që vihen në dispozicion 

të gjykatës dhe të komunitetit.

Përgatitja për monitorim është shumë e rëndësishme për 
suksesin e monitorimit. Kjo fazë përmbledh disa veprimtari dhe 
jep disa produkte domethënëse për procesin e monitorimit.

PËRGATITJA 
PËR PROCESIN E 

MONITORIMIT TË 
VEPRIMTARISË SË 

GJYKATËS

KREU II 
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1. Baza ligjore

Organizata monitoruese vlerëson bazën ligjore të monitorimit 
të një veprimtarie konkrete gjyqësore, ose përcakton kuadrin 
konkret ligjor.
Lidhur me krijimin e aksesit në gjykatë, Konventa Europiane e të 
Drejtave të Njeriut, nëpërmjet dispozitave të saj, siguron për këdo 
të drejtën për të bërë çdo lloj pretendimi në lidhje me të drejtat e 
tij civile dhe detyrimet para një gjykate. Por në këto dokumente 
shënohet se, megjithatë, e drejta për akses në gjykatë nuk është 
një e drejtë absolute. Për raste të veçanta (sipas nevojave e 
burimeve të komunitetit dhe të individëve), kërkohen rregullore 
përkatëse, të hartuara nga institucionet, pa cënuar thelbin e së 
drejtës. Pra, në përzgjedhjen e një çështjeje për monitorim, duhet 
marrë në konsideratë nëse organizatës i lejohet me ligj kryerja e 
veprimtarisë monitoruese, apo me gjykatën mund të realizohet 
mirëkuptimi për monitorim mbi bazën e ndonjë rregulloreje 
specifike. Në rast të kundërt monitorimi bëhet i pamundur.

2. Marrëveshje e organizatës monitoruese me 
gjykatën

Suksesi i monitorimit varet shumë nga bashkëpunimi dhe 
angazhimi i gjykatës së rrethit në këtë proces. Ky bashkëpunim e 
mirëkuptim gjen shprehjen e vet në një marrëveshje të organizatës 
së monitorimit me gjykatën, me afat kohor të përcaktuar sipas 
dakortësisë së dy palëve.
Bashkëpunimi kërkon që gjykata, pasi të vlerësojë ligjërisht 
kërkesën e organizatës monitoruese, të japë informacion mbi 
kalendarin e seancave, të mundësojë hyrje të lirë në seancë dhe 
të verë në dispozicion dokumentet zyrtare (dosje e vendime 
gjyqësore).

Në marrëveshje saktësohen të dhënat për organizatën: 
•	 emri i organizatës së shoqërisë civile që është e interesuar 

të kryejë procesin e monitorimit, aktet e regjistrimit të 
shoqatës në gjykatë, 
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•	 misioni apo fusha e veprimit, 
•	 lokacioni ku vepron, 
•	 anëtarësia që rezulton e regjistruar, 
•	 çështjet e përzgjedhura për monitorim,
•	 argumentimi dhe legjitimiteti i monitorimit, 
•	 stafi drejtues i organizatës dhe mënyra e zgjedhjes së tij, 
•	 stafi i monitorimit, 
•	 veprimtaritë monitoruese që janë planifikuar të asistohen, 
•	 dokumentet zyrtare që kërkohen të konsultohen dhe 

afatet përkatëse, mënyra dhe adresimi i raportimit, 
•	 mënyra e publikimit të raportimit.

Në marrëveshje, gjithashtu, saktësohet:
•	 institucioni gjyqësor përkatës (gjykatë e nivelit të parë, të 

dytë dhe lloji i saj: penale, civile apo administrative)
•	 trupi gjykues dhe përbërja e tij,
•	 çështja që do të merret në shqyrtim,
•	 koha e caktuar për trajtimin e çështjes
•	 koha e mbajtjes së seancave deri në përfundim të 

shqyrtimit gjyqësor,
•	 sallat e zyrat e caktuara për veprimtaritë gjyqësore,
•	 mënyra e shpalljes së vendimit,
•	 mënyra e ekzekutimit të vendimit dhe afati përkatës,
•	 mënyra e administrimit të raportit apo konkluzioneve të 

monitorimit.
•	 autorizimi për personat monitorues

3. Vlerësimi fillestar

Në fazën e përgatitjes së veprimtarisë së monitorimit, si rregull, 
kryhet vlerësimi fillestar lidhur me tematikën e monitorimit në 
kushtet e veprimtarisë së gjykatës konkrete.

Vlerësimi fillestar përfshin:
•	 analizën e kuadrit konkret ligjor. Identifikimi dhe analizimi i 

kuadrit ligjor vendas dhe ndërkombëtar është i një rëndësie 
të madhe përpara nisjes së misioneve monitoruese. Kjo 
mund të kërkojë përpjekje thelbësore nga ana e stafit 
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monitorues gjatë fazës fillestare.
•	 një përmbledhje të legjislacionit të zbatueshëm dhe të 

praktikës gjyqësore që rregullon ushtrimin e drejtësisë, 
përfshirë legjislacionin përkatës, në fazën e vlerësimit 
fillestar, do të përbëjë një burim të domosdoshëm për 
stafin monitorues.

•	 analizën e politikave e strategjive ekzistuese në dobi të 
shoqërisë/komunitetit të caktuar nga qeveria,

•	 fazën aktuale të reformimit të drejtësisë në kushtet e 
gjykatës konkrete,

•	 të dhëna statistikore nga burime të ndryshme, përfshirë ato 
nga gjykata, nga organizata të shoqërisë civile etj. 

•	 analiza të institucionit gjyqësor jo vetëm për problematikën 
e ecurisë së punës së gjykatës, por edhe për veçoritë e 
dukurive të ndryshme në komunitet, me të cilat ndeshet e 
përballet gjykata, 

•	 vëzhgime të veprimtarive gjyqësore,
•	 vendime gjyqësore,
•	 problematika të ekzekutimit të vendimeve.

4. Metodologjia e monitorimit

Metodat e monitorimit të sistemit te drejtësisë, përgjithësisht, janë 
të njëjta apo të ngjashme me metodat e monitorimit që përdoren 
në proceset monitoruese edhe në fusha të tjera, por që marrin 
ngjyrimet e veçanta, kur bëhet fjalë për sistemin gjyqësor.
Në themelin e tij ky dokument mbart mendime, sugjerime, 
rekomandime të mbledhura me kujdes nga aktorët e interesuar 
dhe përfituesit e sistemit të drejtësisë, për t`u orientuar si duhet 
në një proses monitorues
Kështu, po listojmë disa nga metodat e monitorimit të sistemit 
gjyqësor që përdoren rëndom në këtë veprimtari:

•	 Intervista. Nëpërmjet intervistave të strukturuara e gjysëm 
të strukturuara monitoruesit njohin këndvështrime, 
përvoja të ndryshme, mendime për gjendjen konkrete 
dhe ide për ndryshimet e mundshme. Intervistat mund 
të zhvillohen si me aktorët lokalë të gjyqësorit: gjyqtarë, 
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prokurorë, avokatë, ashtu edhe me aktorë të shoqërisë 
civile: organizata, veprimtarë etj.

•	 Pyetësorët. Mund të plotësohen nga aktorë të ndryshëm, 
të ndërtuar për të marrë informacion rreth raporteve 
personale e shoqërore të të pyeturve me dukuritë 
komunitare me ndikim në sistemin gjyqësor.

•	 Sondazhet online sigurojnë shumë shpejt të dhëna e 
opinione për dukuritë e ndryshme, për të vlerësuar 
shpeshtësinë dhe shtrirjen e tyre në komunitet.

•	 Tryezat e rrumbullakta e fokusgrupet përfaqësojnë një 
metodë efikase jo vetëm të grumbullimit të opinioneve 
për tematikën e diskutimit, por edhe për rrahjen e 
mendimeve, duke arritur në konkluzione racionale lidhur 
me tematikën.

•	 Kërkesë institucioneve gjyqësore për të marrë informacion 
lidhur me veprimtarinë e gjyqësorit në përgjithësi, por 
edhe për çështje specifike, si cilësia e vendimit gjyqësor 
etj. Kjo është e realizueshme në zbatim të Ligjit119/2014.

•	 Rishikim i literaturës për eksperiencat e suksesshme të 
veprimtarisë së gjyqësorit.

•	 Vlerësim i studimeve e raporteve të vlerësimit të gjyqësorit.
•	 Përdorimi i rrjeteve sociale për të marrë informacion ose 

opinione për çështje të caktuara.

5. Objektiva monitorimi

Përmirësimi i cilësisë së dhënies së drejtësisë
Një funksion bazë i sistemit të drejtësisë është të garantojë që 
individët të gëzojnë mbrojtje për të drejtat e tyre. Monitorimi 
mund të ndihmojë për të vlerësuar në ç’nivel proceset dhe 
praktikat gjyqësore janë në përputhje me kuadrin ligjor vendas si 
dhe me standardet ndërkombëtare dhe rajonale për një proces 
të rregullt ligjor. Gjithashtu, ai mund të krijojë mundësi për të 
identifikuar pikat e forta dhe ato të dobëta të sistemit, mund edhe 
të orientojë organet e gjykatës se si ta përdorin diskrecionin në 
përputhje me standardet e përgjithshme të të drejtës juridike, të 
lobojë për reforma përmes rekomandimeve të caktuara si dhe të 
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mundësojë shkëmbimin e praktikave të mira ndërmjet sistemeve 
vendase apo ndërmjet gjykatave.
Në këtë mënyrë, monitorimi i ndihmon të gjitha grupet e 
interesit të gjejnë rrugë për të përmirësuar dhe për të siguruar 
praktika gjyqësore më efikase dhe efektive aty ku dështojnë 
me standardet e procesit të rregullt, duke arritur që të rrisin 
cilësinë e dhënies së drejtësisë. Tek çështjet individuale, 
monitorimi i proceseve shërben për të nxitur administrimin e 
duhur të drejtësisë përmes pranisë së një vëzhguesi të pavarur 
në gjykatë.
Cilësia e drejtësisë mund të jetë veçanërisht e rëndësishme 
kur palët në proces janë pjesë e grupeve vulnerabël, të tilla si 
minoritetet etnike dhe fetare, popullata e varfër e zonave rurale, të cilat 
mund të varen më shumë nga mbrojtja që ofrojnë gjykatat. 

Mbështetja që u jepet gjykatave në kushtet e reja

Nevoja e monitorimit të gjykatave i përgjigjet prirjes në rritje të 
shumë vendeve për ngritjen e
gjykatave që janë karakteristike për një sistem funksional drejtësie. 
Monitorimi i proceseve gjyqësore u ofron një kontroll cilësie 
organeve përkatëse që kanë nën ngarkim administrimin e ri 
gjyqësor, grupeve të interesuara, por edhe publikut të gjerë, 
mbi përputhshmërinë me legjislacionin vendas dhe standardet 
ndërkombëtare e rajonale. Raportet e hartuara nga misionet 
monitoruese të zonave ku operon OSBE, zakonisht, bëjnë edhe 
identifikimin e fushave ku ka nevojë për mbështetje në kontekstet 
vendase. 
Ato përfshijnë edhe rekomandime për përmirësimin e sistemeve 
të drejtësisë. Gjithashtu, këto raporte vënë në dukje pjesët e 
legjislacionit që konfliktojnë apo krijojnë mbivendosje si dhe 
pengesat në zbatimin e legjislacionit (d.m.th, burimet, çështjet 
organizative etj.). 
Është e dukshme domosdoshmëria për t`u dhënë mbështetje 
institucioneve të reja të drejtësisë që po krijohen në vendin tone, 
si rrjedhojë e zbatimit të reformës në drejtësi, kjo e shprehur edhe 
në adresë të gjykatave, të cilat do të funksionojnë mbi parime e 
standarde ndërkombëtare.
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Rritja e ndërgjegjësimit dhe përftimi i njohurive

Raportet e monitorimit kanë vënë në dukje se publikut dhe 
individëve u mungon informacioni apo nuk kuptojnë se si të kenë 
akses në proceset gjyqësore. Ndoshta, personat privatë mund të 
hezitojnë të përballen me kundërshtarët apo me administratën 
publike në një proces gjyqësor pasi nuk besojnë në drejtësinë e 
sistemit, apo sepse i tremben një hakmarrjeje të mundshme. 
Ky problem përshkallëzohet nga fakti se drejtësia, shpesh, ia lë 
përgjegjësinë kryesore personit për të nisur procedimin gjyqësor, 
kur ai përballet me një sistem gjyqësor që mund të jetë i vështirë 
për t’u kuptuar dhe shpesh pa akses në ndihmën juridike falas. 
Për personat apo grupet që kanë të bëjnë me çështje të ndryshme 
në drejtësi, raportet e misioneve të monitorimit mund të nxisin 
ndërgjegjësimin dhe përftimin e njohurive për të drejtat individuale 
dhe detyrimet e shtetit të cilat burojnë nga e drejta vendase, ajo 
ndërkombëtare dhe angazhimet e OSBE-së. Ky informacion mund 
ta ndihmojë individin për të kundërshtuar një akt agjyqësor, duke 
pasur kështu një akses efektiv në drejtësi.

6. Përzgjedhja dhe përparësia e çështjeve

Përzgjedhja dhe përparësia e çështjeve që do të monitorohen 
varet nga mandati i organizatës përgjegjëse dhe objektivat e 
veprimtarisë monitoruese.
Njëra metodë është përzgjedhja e çështjeve në mënyrë rastësore, 
në mënyrë që të reflektojë një ngarkesë të shumëllojshme 
çështjesh, të cilat përfaqësojnë sistemin e drejtësisë në tërësi. Një 
përzgjedhje e rastësishme siguron të dhëna gjithëpërfshirëse dhe 
informacion në lidhje me pikat e forta dhe të dobëta të sistemit 
në tërësi.
Një metodë tjetër është përzgjedhja selektive e çështjeve të 
kundërshtuara dhe të diskutueshme që kanë ndikim të veçantë në 
të drejtat, interesat dhe liritë e shtetasve. Kriteret e përzgjedhjes 
mund të bazohen në interesin për të monitoruar pasojat gjyqësore 
të ngjarjeve të caktuara, të cilat kanë rëndësi të veçantë në fushën 
e të drejtave të njeriut (p.sh. liria për t’u mbledhur ose
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organizuar), apo kanë rëndësi për interesin e përgjithshëm publik 
(p.sh. shpronësime të mëdha për vepra publike). 
Kriteret e përzgjedhjes mund të kenë dhe fokus tematik në 
aspekte të ndryshme të ligjit (p.sh. e drejta e pronës), ose shqyrtimi 
i barazisë gjinore në zbatimin e ligjit (p.sh. dhuna me bazë gjinore 
ose legjislacioni i familjes), ose vlerësimi i aksesit në drejtësi nga 
ana e grupeve më të dobëta (p.sh. të drejtat e minoriteteve). 

7. Ndërtimi i stafit monitorues

Stafi monitorues duhet të ketë njohuri shumë të mira të së drejtës 
dhe të standardeve gjyqësore ndërkombëtare dhe rajonale të 
gjykimit të drejtë. Në rastin më të mirë, stafi ligjor për monitorimin 
duhet të përbëhet nga ekspertë të së drejtës. Kjo vlen edhe në 
rastet kur monitorimi merret përsipër nga organizata të shoqërisë 
civile. 
Në përgjithësi, organizatat ndërkombëtare që kryejnë monitorimin 
e seancave gjyqësore mund të marrin parasysh krijimin e ekipeve 
me përbërje me staf kombëtar dhe ndërkombëtar, duke bashkuar 
kështu njohuritë, përvojën dhe traditën ligjore. Në këtë rrugë 
organizatat e shoqërisë civile mund të përfaqësohen në gjykatë 
për veprimtari monitoruese nga një person me përgatitjen e duhur 
juridike, duke ia paraqitur e argumentuar gjykatës në periudhën 
paraprake. Në procesin e monitorimit të një veprimtarie gjyqësore 
mund të aktivizohet një avokat si ekspert ligjor.
Eksperienca e mirë sugjeron që dy ose më shumë organizata 
mund të bëhen bashkë për të kryer monitorimin e një veprimtarie 
gjyqësore, me përfaqësues të përbashkët ligjorë, për të rritur 
efikasitetin e monitorimit.
Në përcaktimin e raportit të proceseve që do të monitorohen për 
secilën gjykatë, duhet të merren parasysh shkalla e ndërlikimit, 
ana teknike dhe kohëzgjatja e gjykimeve administrative. Ndodh 
që gjykimi i çështjeve të ndërlikuara të zgjasë për një periudhë 
të gjatë kohore, kështu që është e nevojshme që të planifikohet 
monitorimi në mënyrë që çështja të ndiqet deri në marrjen e 
vendimit përfundimtar.
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Në këtë fazë të monitorimit marrin rëndësi të posaçme standardet 
e menaxhimit të kohës së gjykimit si edhe ato të cilësisë së 
gjykimeve. Për këtë qëllim monitorimi vijon me vëzhgimin e 
seancave gjyqësore dhe shqyrtimin e dokumentacionit gjyqësor, 
posaçërisht të procesverbaleve apo dokumenteve të tjera të 
shkruara. 
Cilësia e gjykimeve lidhet drejtpërsëdrejti me cilësinë e drejtë-
sisë, e cila ka aspektin makro, që lidhet me politikat, strategjitë, 
të shprehura në programet, reformat dhe bashkëpunimi me ak-
torët, siç ka edhe aspektin më konkret dhe që lidhet me çështje 
të tilla:

•	 cilësia e gjykatësve, prokurorëve, statusi i gjyqësorit,
•	 burime të mjaftueshme financiare,
•	 instrumente të duhura për punë efektive, përfshirë IT,
•	 efektiviteti i punës/performancës dhe të funksionimit, 

veprimtaritë gjyqësore që nga përgatitja e çështjeve deri te 
vendimi i formës së prerë,

•	 aksesi në drejtësi, komunikimi me përdoruesit e gjykatës dhe 
me publikun.

REALIZIMI I PROCESIT 
TË MONITORIMIT TË 

VEPRIMTARISË SË 
GJYKATËS

KREU III 
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1. Neni 6 i Konventës Europiane për të Drejtat 
e Njeriut.

Synimi i monitorimit në këtë fazë lidhet me nxjerrjen e përfundi-
meve të zbatimit nga gjykata të Nenit 6 të Konventës Europiane 
për të Drejtat e Njeriut. Ky nen shumë i rëndësishëm thekson se 
njeriu ka të drejtë për një proces të drejtë dhe të hapur brenda 
një afati të arsyeshëm kohor nga një gjykatë e pavarur dhe e 
paanshme. Vendimi shpallet publikisht.

Monitorimi ndalet në respektimin e të drejtave minimale të të 
akuzuarit, të cilat kërkojnë:

•	 të vihet në dijeni brenda një afati sa më të shkurtër në 
një gjuhë të kuptueshme për sa akuzohet,

•	 të ketë kohën e nevojshme dhe lehtësitë për t`u përgat-
itur për mbrojtjen,

•	 të mbrohet vetë apo nëpërmjet ndihmës ligjore edhe pa 
pagesë,

•	 të pyesë dhe të kërkojë të pyeten dëshmitarët e palës 
akuzuese,

•	 të ketë përkthyes pa pagesë.

Gjithashtu, neni 6 kërkon të zbatohen plotësisht përgjegjësitë e 
gjyqtarit në një proces gjyqësor. 

Në zbatim të këtij neni gjykatësi është i detyruar:

•	 të sigurojë që i pandehuri është i përfaqësuar në mënyrën 
e duhur,

•	 të sigurojë që të mbështetet parimi i barazisë në mjete,
•	 të kryejë hetim efikas e zyrtar për rastet e keqtrajtimit të 

të pandehurit në paraburgim,
•	 të përcaktojë pranueshmërinë e provave,
•	 të sigurojë ruajtjen e prezumimit të pafajësisë përkundër 

mbulimit të gabuar të çështjes nga shtypi,
•	 të sigurojë ekzekutimin e vendimit
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2. Gjykimi brenda një kohe të arsyeshme

E drejta për një gjykim brenda një kohe të arsyeshme është një 
garanci e rëndësishme për të mbrojtur të gjitha palët përkundrejt 
vonesave proceduriale të tepruara që mund të rrezikojnë si 
efektivitetin, ashtu edhe besueshmërinë ndaj gjykatave dhe 
tribunaleve.
Të pandashme nga e drejta për një gjykim brenda një kohe të 
arsyeshme janë e drejta për të filluar një proces gjyqësor brenda 
një kohe të arsyeshme si dhe e drejta për një vendim pa vonesa. 
Kur vonesat në shqyrtimin e ankimeve shkaktohen nga mungesa 
e burimeve dhe mungesa e vazhdueshme e financimeve, për aq 
sa është e mundur, duhen shpërndarë burime shtesë buxhetore 
nga ana e shtetit për administrimin e drejtësisë.
Lidhur me përcaktimin e kohës së arsyeshme të gjykimit në të 
drejtën ndërkombëtare nuk ka ndonjë kufi kohor për kohëzgjatjen 
dhe përfundimin e procesit gjyqësor dhe logjika e kohëzgjatjes 
së procesit varet nga rrethanat e veçanta të çështjeve konkrete. 
Ka disa faktorë që ndikojnë në përcaktimin e kohëzgjatjes së 
arsyeshme të procesit që duhen mbajtur parasysh kur gjykohet 
mbi kohëzgjatjen e arsyeshme të procesit, si për shembull, shkalla 
e ndërlikimit të çështjes, qëndrimi i paditësit si dhe qendrimi i 
gjykatës.
Gjithashtu, ka diferencime midis çështjeve kur diskutohet për 
afat kohor të arsyeshëm të gjykimit. 
Për shembull, nisur nga rrethanat individuale, një çështje për 
kujdestarinë e një fëmije, kur janë rrethanat e një vështirësie të 
madhe monetare për mirërritjen e tij, ka nevojë të trajtohet në 
mënyrë më të shpejtë sesa një mosmarrëveshje e hershme për 
pronën.
E gjithë periudha e kohës (që nga fillimi i procedurës, vijimi i 
procesit në gjykatë e derisa vendimi të marrë formë të prerë) 
duhet të merren parasysh kur përcaktohet nëse e gjithë periudha 
e kohës që ka kaluar është e arsyeshme apo jo.
Praktika gjyqësore tregon se në shumë raste janë shkelur 
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standardet e kohës së arsyeshme të gjykimit, duke i zvarritur 
proceset pa arsye dhe duke dëmtuar kështu të interesuarit.

Monitorimit të përdorimit të kohës në gjykim mund t`i vlejnë të 
dhëna statistikore të marra nga gjykata, në të cilat ka tregues 
të tillë si:

•	 sa dosje kalohen në një periudhë njëvjeçare në gjykatë?
•	 sa dosje presin prej një periudhe mbi 3-vjeçare?
•	 Stoqet vijnë nga neglizhenca e gjyqtarëve apo nga numri 

i pamjaftueshëm i tyre?

Vëmendje u duhet kushtuar afateve të përgjithshme apo të 
posaçme kohore që parashikon legjislacioni për lloje të ndryshme 
çështjesh dhe në faza në ndryshme të procesit gjyqësor. 
Për shembull, ligji mund të përcaktojë një kohë të caktuar për të 
marrë vendim lidhur me pranimin e një kërkesë padie nga çasti i 
regjistrimit të saj në regjistrin e gjykatës.

Stafi monitorues duhet të vlerësojë qartësinë dhe logjikën e 
afateve kohore të përcaktuara me ligj, si dhe sa respektohen 
këto afate të përcaktuara. Stafi monitorues duhet t’u kushtojë 
vëmendjen e duhur mekanizmave për përllogaritjen e afateve 
kohore, si për shembull, kur fillojnë afatet (fillimi i procesit, vendimi 
mbi pranueshmërinë etj.) dhe kur mbarojnë ato (përfundimi i 
procesit, vendimi mbi çështjen, ekzekutimi i vendimit etj.). Stafi 
monitorues duhet të verifikojë nëse ekziston ndonjë sistem për 
të shqyrtuar çështjet sipas përparësisë që u jepet.
Periudha e arsyeshme kohore mund të ndikohet nga elemente 
organizative sikundër është menaxhimi efektiv i çështjeve. Stafit 
monitorues mund t’i kërkohet që posaçërisht të shqyrtojë nëse 
ekziston ndonjë mekanizëm i qartë e transparent për ndarjen e 
çështjeve dhe planifikimin e seancave. Kur një mekanizëm apo 
rregulla të tilla nuk ekzistojnë, sistemi gjyqësor mund të jetë 
subjekt i ndërhyrjeve të papërshtatshme që rrezikojnë të drejtat 
e një gjykimi të paanshëm, për shembull, kur disa çështjeve u 
jepet përparësi në mënyrë arbitrare.
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3. Seanca gojore

E drejta për të patur një seancë gjykimi me gojë nuk është një e 
drejtë absolute në proceset gjyqësore , por refuzimi për të lejuar 
mbajtjen e një seance gjykimi me gojë duhet të arsyetohet nga 
gjykata apo tribunali.
E drejta për të patur një seancë gjykimi me gojë, në thelb, nënk-
upton se një person ka mundësinë që ta parashtrojë çështjen e 
vet me gojë para gjykatës. E drejta për një seancë gjykimi me gojë 
përbën një të drejtë themelore në të drejtën ndërkombëtare, por 
kjo nuk është një e drejtë absolute. Zgjedhja ndërmjet një gjyki-
mi mbi bazë shkresash apo një gjykimi në seanca me parashtrime 
me gojë duhet të përcaktohet nga legjislacioni vendas, në për-
puthje me standardet
ndërkombëtare dhe rajonale. Një nga tiparet dalluese të 
drejtësisë është ndjekja nga gjykatat apo tribunalet e një procesi 
zakonisht të bazuar mbi dokumente të shkruara.
E drejta për një seancë të bazuar mbi parashtrime me gojë mund 
të jetë veçanërisht e rëndësishme në rastet kur gjykatat apo 
tribunalet kanë të bëjnë jo vetëm me çështje të ligjit, por edhe 
me vlerësim faktesh. Në disa çështje gjyqësore, parashtrimet me 
gojë janë faktorë vendimtarë për zgjidhjen e drejtë të çështjes, 
kurse në disa të tjera parashtrimet me gojë mund të mos jenë 
të nevojshme dhe gjykimi mbi baza shkresore të mund të 
garantojë përsëri një gjykim të drejtë brenda një periudhe kohe 
të arsyeshme. Raporti midis gjykimeve mbi baza shkresore dhe 
gojore të realizuara në gjykata ndryshon në vende të ndryshme 
dhe gjykimet mbi parashtrimet me gojë me pjesëmarrjen e palëve 
në gjykim janë raste të rralla në disa sisteme ligjore.
Në seancën gojore merr një rëndësi të veçantë përkthimi dhe 
interpretimi i deklarimeve e informacioneve në procesin gjyqësor. 
Çdo person, pavarësisht nëse është një emigrant, pjesëtar i 
një pakice kombëtare apo i huaj, duhet të jetë në gjendje që 
të kuptojë procesin ku është përfshirë dhe të gjitha të drejtat 
procedurale që i njihen, pavarësisht statusit ligjor apo pengesës
gjuhësore. 
E drejta për përkthim (paraqitja me shkrim e informacionit nga 



UDHËZUES 
PRAKTIK
Monitorimi i Sistemit Gjyqësor 
Nga Organizatat e Shoqërisë Civile

TROPOJË

Tropojë, Janar 2019

Adresa: 
Rruga “Shefqet KUKA”, Pallati 2, Shkalla 1, 
Kati II, nr. 2, Tiranë - ALBANIA
&
Lagja  Nr 4, Pallati 8, Shk. 1, 
Ap 3, Kukës - ALBANIA

Kontakte:
Tel & Fax: +355 44511891
Cel/Mob: 0692097016 & 0672018016
e.mail: zyrjanalushi@yahoo.com 
www.qizhdk.org

UDHËZUES 
PRAKTIK
Monitorimi i Sistemit Gjyqësor 
Nga Organizatat e Shoqërisë Civile

TROPOJË

Tropojë, Janar 2019

Adresa: 
Rruga “Shefqet KUKA”, Pallati 2, Shkalla 1, 
Kati II, nr. 2, Tiranë - ALBANIA
&
Lagja  Nr 4, Pallati 8, Shk. 1, 
Ap 3, Kukës - ALBANIA

Kontakte:
Tel & Fax: +355 44511891
Cel/Mob: 0692097016 & 0672018016
e.mail: zyrjanalushi@yahoo.com 
www.qizhdk.org

29

një gjuhë në një tjetër) dhe për interpretim (përcjellja me gojë 
e informacionit nga një gjuhë në një tjetër) do të thotë se një 
palë, që nuk e kupton plotësisht gjuhën e gjykatës apo tribunalit, 
duhet të ketë të drejtën për një përkthyes të autorizuar dhe 
përkthime me shkrim të autorizuara për dokumentet përkatëse.
E drejta për përkthim dhe interpretim është e parashikuar 
shprehimisht për proceset penale, duke përfaqësuar një 
standard të mirëfilltë të seancës gojore gjyqësore. Instrumentet 
ndërkombëtare dhe rajonale kanë vendosur standarde të 
posaçme duke parashikuar të drejta gjuhësore për pjesëtarët e 
pakicave kombëtare, në mënyrë që t’ju bëjnë të mundur këtyre 
personave të ushtrojnë dhe mbrojnë të drejtat e tyre, pavarësisht 
ndonjë pengese gjuhësore. Këtyre personave u duhen siguruar 
shërbime interpretimi dhe përkthimi, pa asnjë shpenzim personal, 
pavarësisht nëse janë të përfshirë në procese penale, civile apo 
administrative.
E drejta për një proces gjyqësor me parashtrime gojore nuk është 
një e drejtë absolute, por refuzimi për të mbajtur seanca me gojë 
duhet të arsyetohet nga gjykata ose tribunal.
Idealisht, për veprimtarinë monitoruese duhen bërë përpjekje 
për të marrë leje për vëzhgimin e ndonjë seance mbi bazë parash-
trimesh me gojë edhe nëse kjo nuk është e hapur për publikun e 
gjerë. Në mënyrë alternative, nëse vëzhgimi i drejtpërdrejtë nuk 
është i mundur, mund të kërkohen nga gjykata procesverbalet 
e seancave mbi bazë të parashtrimeve me gojë sipas ligjit. Për 
veprimtarinë monitoruese duhet të sigurohet mundësia për t’u 
pajisur me këto procesverbale, duke patur kujdes për të ruajtur 
privatësinë e palëve të përfshira.

4. Barazia e armëve

Standarti i barazisë së armëve kërkon një barazpeshë të drejtë midis 
palëve në një proces, ku secilës palë duhet t’i jepet një mundësi e 
arsyeshme për ta paraqitur çështjen e vet në kushte që nuk e vendosin 
atë në një disavantazh thelbësor përballë kundërshtarit. 
Që një gjykim të jetë i drejtë është e nevojshme që të ketë 
përputhshmëri me parimin e barazisë së armëve sipas së drejtës 
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ndërkombëtare. Parimi i barazisë së armëve ka një rëndësi 
të posaçme në gjykimet e ndryshme. Parimi synon të mbrojë 
aftësinë e një personi apo një pale për të marrë pjesë aktivisht 
në proces për të garantuar paanshmërinë e tij.
Duhet të shqyrtohet nëse qëndron baza ligjore, rrethanat e 
çështjes dhe arsyet e deklaruara nga gjyqtari përsa i takon 
realizimit të séancës gjyqësore mbi baza shkresore, apo mohimi 
i një kërkese për seancë mbi bazë parashtrimesh me gojë. 
Duhet të përcaktohet nëse juridiksioni gjyqësor njofton palët 
për zhvillimin e gjykimit mbi baza shkresore dhe nëse palët i 
kanë mjetet efektive të kundërshtojnë një vendim të tillë. Në 
rast se nuk garantohet e drejta e ankimit kundër vendimeve që 
ndalojnë të drejtën për të patur një proces gjyqësor mbi bazë 
parashtrimesh me gojë, stafi monitorues duhet të vlerësojë nëse 
legjislacioni kombëtar parashikon ndonjë mundësi tjetër efektive 
kundërshtimi të këtyre vendimeve gjyqësore.

Parimi i barazisë së armëve nënkupton se të njëjtat të drejta 
proceduriale duhet t’u ofrohen të gjitha palëve, përveç se kur 
dallimet bazohen në ligj janë të justifikuara mbi baza objektive 
dhe të arsyeshme dhe nuk përfshijnë disavantazhe reale për 
asnjë prej palëve. 

Barazia e armëve kërkon që palët në një proces të kenë mundësi 
për t’iu drejtuar gjyqësorit në kushte të barabarta dhe që të dyja 
palët të kenë mundësi të ndjekin seancat.
Ekspertët e gjykatës duhet të jenë gjithnjë të paanshëm dhe 
rregullat mbi kostot nuk duhet që në mënyrë të padrejtë të t’i 
japin përparësi njërës palë. Gjykata apo tribunali duhet gjithmonë 
të përpiqet të sheshojë pabarazinë midis palëve, për shembull, 
duke i ftuar ata që të paraqesin fakte dhe prova shtesë. Gjykata 
ose tribunali duhet të ofrojnë mundësi të barabarta marrjeje 
dijeni për të gjitha dokumentet dhe informacionin përkatës për 
çështjen për të dyja palët. Parimi i barazisë midis palëve kërkon 
gjithashtu që secilës palë t’i jepet mundësia për të kundërshtuar 
të gjitha arsyetimet dhe provat e paraqitura nga pala tjetër.
Parimi i barazisë së armëve mund të rrezikohet kur gjyqtari në 
mënyrë të përsëritur ndërpret njërën nga palët; kufizon, ndryshon 
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ose pakëson pyetjet e tyre, ose i lejon pyetje apo kërkon prova 
në favor të vetëm njërës palë. Në të kundërt, parimi mundet 
përsëri të rrezikohet kur gjyqtari nuk ushtron ndonjë pushtet 
të dhënë ndaj tij nga legjislacioni ose mbetet aq pasiv sa për të 
lejuar njërën palë ta zotërojë procesin gjyqësor.

Për të përcaktuar nëse është respektuar parimi i barazisë së 
armëve, stafi monitorues duhet të përqendrohet në:

•	 ndërgjegjësimin e palëve për të drejtat e tyre procedurale e 
materiale dhe detyrimet;

•	 mundësinë reale për të ushtruar të drejtat procedurale, duke 
përfshirë të drejtën për të bërë pyetje dhe paraqitur prova, 
njoftim të palës që do të përgjigjet dhe kohë të mjafueshme 
për komente;

•	 ekzistencën e mundësisë dhe mundësi reale për të marrë 
dijeni mbi dokumente dhe informacion që lidhet me çështjen;

•	 paanshmërinë e ekspertëve të gjykatës;
•	 shpërndarjen e drejtë të kostove;
•	 ndryshimet ligjore që ndikojnë për rezultatin e procesit 

gjyqësor;
dhe

•	 mundësinë për ndihmë ligjore në legjislacion dhe në praktikë 
për të lehtësuar pjesëmarrjen reale të personave dhe palëve.

5. Gjykimi publik dhe i arsyetuar

Standardi thotë që vendimet duhet të shpallen publikisht. 
Vendimi duhet të përmbajë arsyetim të përshtatshëm, duke 
e justifikuar vendimin e marrë, gjë, që lidhet me përgjigjen që 
gjykata apo tribunali u jep arsyetimeve dhe kërkesave të palëve.
Në bazë të së drejtës ndërkombëtare, vendimet duhet të shpallen 
publikisht, përveç rasteve kur ka kufizime lidhur me elemente 
të jetës private apo kufizime të tjera të bazuara në legjislacion. 
Qëllimi i natyrës publike të vendimit është që të kontribuojë për 
zhvillimin e një gjykimi të drejtë duke patur parasysh kontrollin 
nga publiku dhe transparencën e gjyqësorit.
Personat e interesuar duhe të njoftohen për vendimin, i cili 
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duhet të vihen të dispozicion edhe të shtypit dhe publikut të 
gjerë, duke patur parasysh respektimin e parimit të jetës private. 
Të gjitha palët duhet të kenë mundësi për të marrë dijeni për 
një vendim gjyqësor për një çështje ku kanë një interes legjitim 
dhe vendimet për një qëllim të përgjithshëm duhet t’i vihen në 
dispozion publikut, duke marrë parasysh konsideratat gjuhësore 
dhe infrastrukturën ekzistuese, si
për shembull botimi në gazeta apo median elektronike.
Megjithëse, Neni 6 i KEDNJ-së nuk parashikon ndonjë rast për-
jashtimor për domosdoshmërinë e shpalljes publike në përmba-
jtjen e tij, jurisprudenca ka përcaktuar një sërë kufizimesh apo 
rastesh përjashtimore. Për shembull, teksti i plotë i vendimit nuk 
ka pse të shpërndahet në të gjitha shkallët e procesit kur një 
përmbledhje do të mjaftonte. Botimi i urdhërave apo vendimeve 
që lidhen me të drejtat të fëmijëve apo ato prindërore mund të 
kufizohet tek radhët e atyre që janë drejtpërdrejt të interesuar 
apo të prekur dhe të mos bëhen të ditura për publikun e gjerë. 
Qëllimi dhe përfitimet e shqyrtimit të vendimeve gjyqësore nga 
publiku duhet të jetë i ekuilibruar përkundrejt faktorëve që de-
tyrojnë zhvillimin e një gjykimi me dyer të mbyllura. Vendimet 
duhet të arsyetohen në mënyrë të përshtatshme në mënyrë që 
palët të jenë të sigurta që arsyetimet e tyre janë shqyrtuar me 
vëmendjen e duhur dhe që publiku të kuptojë se si arrijnë në 
vendimarrje gjykatat dhe tribunalet. Një vendim i arsyetuar mirë 
u mundëson palëve që të ushtrojnë në mënyrë efektive të dre-
jtën e ankimit. Arsyetimi i paraqitur duhet të jetë posaçërisht në 
lidhje me çështjen dhe faktet e siguruara dhe jo i kufizuar në 
referime të përgjithshme në legjislacion.
Stafi monitorues duhet të ketë parasysh se detyrimi që vendimi 
“të shpallet publikisht” nuk do të thotë domosdoshmërisht që 
gjithmonë ky vendim të lexohet me zë i plotë në gjykatë. Në 
çdo rast, forma e bërjes të ditur për publikun e një vendimi të 
caktuar sipas të drejtës kombëtare duhet vlerësuar nën dritën 
e tipareve të posaçme të procesit konkret dhe duke iu referuar 
objektit dhe qëllimit të këtij detyrimi. Stafi monitorues duhet të 
sigurohet nëse sistemi ligjor përshkruar një procedurë të qartë 
për shpalljen publikisht të vendimeve në gjykimet e kryera dhe 
nëse kjo procedurë është ndjekur në praktikë.
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Për të gjykuar për respektimin e këtij parimi, nevojitet mundësia e 
marrjes së informacionit përkatës mbi datën kur dhe vendin ku do 
shpallen vendimet dhe njoftimi i këtij vendimi ndaj palëve është 
gjithashtu i rëndësishëm. Nëse nuk ekziston ndonjë detyrim i 
qartë për këtë detyrim të gjyqtarit dhe nëse nuk ekziston ndonjë 
detyrim që ky vendim të lexohet i plotë, atëherë duhet
të shqyrtohen mundësi të tjera të shpërndarjes së vendimit. 
Parimi për shpalljen publikisht të vendimit mund të respektohet 
kur e gjithë përmbajtja e vendimeve botohet në një përmbledhje 
zyrtare të jurisprudencës apo kur dorëzohet në sekretarinë 
gjyqësore. 
Për të kuptuar nëse një vendim është i arsyetuar në mënyrë të 
plotë, duhet të vlerësohet nëse përputhet me kërkesat e posaçme 
të legjislacionit vendas për mënyrën se si duhen formuluar 
vendimet. Shumica e sistemeve ligjore përdorin të njëjtën 
strukturë për vendimet në çështjet civile dhe administrative. 
Në mënyrë të përmbledhur, pjesët përbërëse të një vendimi 
janë: pjesa hyrëse, ku listohen të faktet kryesore të çështjes 
dhe pretendimet e palës, diskutimi ligjor e faktik mbi thelbin 
e çështjes, vendimi që merr gjykata, si dhe udhëzimet mbi të 
drejtën e ankimit.

6. Ekzekutimi i vendimeve

Gjykata apo tribunali duhet të jetë në gjendje që të zbatojë ose 
sigurojë zbatimin e vendimeve të veta (me anë të një autoriteti 
përgjegjës) brenda një kohe të arsyeshme. 

Të drejtat lidhur me gjykimin e paanshëm do të mbeteshin një 
iluzion, nëse vendimet përfundimtare të një gjykate apo tribunali 
nuk do të lejoheshin të ekzekutoheshin. Ekzekutimi i një vendimi 
gjyqësor duhet të konsiderohet si pjesë përbërëse e pa ndarë e 
një ‘gjyqi’ për qëllime të së drejtës për një gjykim të paanshëm 
dhe vendimet duhet të bëhen të zbatueshme brenda një periudhe 
kohe të arsyeshme.
Detyrimi për të zbatuar vendimet e formës së prerë i takon shtetit 
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dhe kjo vlen njësoj nëse vendimi duhet të ekzekutohet nga 
gjykatat apo autoriteteve të tjera me kompetenca ekzekutimi të 
vendimeve të gjyqësore. Mosveprimi nga ana e autoriteteve apo 
zvarritje të tepëruara në zbatimin e vendimeve gjyqësore janë 
shkelje të së drejtës për një gjykim të paanshëm dhe të së drejtës 
për një zhdëmtim të efektshëm.

Për të verifikuar nëse vendimet gjyqësore ekzekutohen brenda 
një periudhe kohe të arsyeshme dhe në mënyrë të paanshme, 
veprimtaria monitoruese duhet që fillimisht të shqyrtojë 
anën institucionale të ekzekutimit të vendimeve gjyqësore 
administrative. Ekzistojnë shumë sisteme të ndryshme të 
ekzekutimit të vendimeve gjyqësore të formës së prerë. Në 
disa shtete, zbatimi i vendimeve gjyqësore është kompetencë 
e autoriteteve të ekzekutivit, p.sh. Ministrisë së Drejtësisë. 
Në disa të tjera, gjyqësori vijon me ekzekutimin e vendimeve 
dhe një seksion i posaçëm i gjykatës merret me ekzekutimin e 
vendimeve. Ka, gjithashtu, shtete ku ekzekutimi i vendimeve 
gjyqësore realizohet me shërbim privat apo të kontraktuar.
Për të monitoruar ekzekutimin e vendimeve të gjykatave apo 
tribunaleve, stafi monitorues mund të mbledhë informacion 
statistikor mbi numrin e vendimeve të shpallura apo atyre që kanë 
marrë formë të prerë dhe që nuk janë ekzekutuar për një periudhë 
të caktuar kohe (3 muaj, 6 muaj, 1 vit etj.). Nëse gjykatat kanë 
kompetencë të ekzekutojnë vendimet, atëherë ky informacion 
mund të merret nga sekretaria e gjykatës konkrete. Nëse është 
një autoritet tjetër i posaçëm që e ka këtë kompetencë, atëherë 
do të nevojitet që të kontaktohet ky autoritet dhe t’i paraqiten 
kërkesa për këtë lloj informacioni. Informacion duhet të përfshijë 
edhe të dhëna për arsyet e paraqitura, nëse ka të tilla, në rastet e 
mungesës së ekzekutimit apo ekzekutimit të vonuar.
Intervistat me palët e tjera përsa i takon ekzekutimi të vendimit, 
autoritetet përkatëse, ekspertët dhe avokatë, si dhe shqyrtimi 
i aspekteve të ndryshme lidhur me strukturën e shërbimit 
përmbarimor mund të ndihmojnë në marrjen e një informacioni 
të dobishëm përsa i takon funksionimit të këtij sistemi.
Kur ekzekutimi i vendimeve të gjykatave apo tribunaleve është 
privatizuar në përputhje me legjislacionin vendas, atëherë stafi 
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monitorues duhet të vlerësojë nëse personat privatë që zotëronin 
një vendim në favor të tyre i kanë patur apo jo mundësitë dhe 
mjetet ligjore për të kundërshtuar veprimet apo mosveprimet e 
këtyre strukturave.

7. Aksesi në drejtësi

Një nga treguesit e rëndësishëm për të gjykuar për cilësinë e 
gjyqësorit është analiza e aksesit në drejtësi të publikut të gjërë, 
të organizatave të shoqërisë civile, të palëve që gjykohen dhe të 
aktorëve në gjykatë.
 
Disa aspekte të aksesit në gjykatë listohen të tilla si:

Aksesi në informacionin ligjor për gjykatën dhe për të interesuarit. 
Një bashkëpunim me shoqatat mund të sigurojë ofrimin e 
këshillave ligjore për anëtarët e tyre dhe publikun e gjërë.
Transparenca e mundësive financiare, publikimi i shpenzimeve 
dhe i pagesave për një proces. Bie fjala, a u kërkohet avokatëve 
të bëjnë publike tarifat që kërkojnë dhe të bëjnë kontrata me 
klientët?

Aksesi fizik e virtual në gjykatë kërkon të konsiderohen të 
rëndësishme edhe aspekte të tilla si: 

•	 pritja e vizitorëve, 
•	 heqja/reduktimi i stresit të personave që thirren në gjykatë, 
•	 aksesi për lëvizjen dhe parkimin e personave me aftësi të 

kufizuara, 
•	 caktimi i shoqëruesve për ta dhe për të moshuarit, 
•	 sigurimi i sallave të përshtatshme për veprimtaritë gjyqësore 

me njerëzit e ftuar e të thirrur, sigurimi i sallave të posaçme 
për palët dhe krijimi i kushteve të përshtatshme për takimet 
me avokatët,

•	 shënime orientuese për vizitorët 
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Në marrëdhëniet e gjykatës me publikun dhe me palët në gjyq, 
është e rëndësishme që të shprehet paanshmëria ndaj palëve 
dhe ruajtja e dinjitetit të personave dhe të publikut.
Dhënia e vendimeve të karakterizohet nga qartësia, argumentimi 
i plotë, i hollësishëm, sistematik. Në gjykatë drejtësia dhe 
ligjshmëria të realizohen sipas pritshmërive të palëve, avokatëve, 
gjyqtarëve etj.

8. Përgatitja e raportit të monitorimit

Pas përfundimit të monitorimit të fazës përgatitore dhe të 
zhvillimit të veprimtarisë gjyqësore, stafi monitorues harton 
Raportin e Monitorimit. Në raport duhet pasqyruar se si 
është organizuar procesi i monitorimit të një veprimi gjyqësor 
dhe cilat kanë qenë hapësirat e pjesëmarrjes së organizatës 
jofitimprurëse në këtë proces. Me rëndësi është të nënvizohet 
dhe të argumentohet se sa e vlefshme ka qenë përfshirja e 
organizatës monitoruese në këtë proces. Mirë është që raporti i 
monitorimit të hartohet në bashkëpunim edhe me organizata të 
tjera të shoqërisë civile.
Në hyrje të raportit, gjithashtu, evidentohen hapat që ndërmori 
OSHC-ja për të hartuar këtë raport si dhe skicohet struktura e 
raportit monitorues.
Në raport duhet shënuar nëse institucioni gjyqësor ka sistem 
vlerësimi për matjen e besimit të publikut te gjyqësori dhe nëse 
vlerësohen periodikisht dhe bëhen publike përfundime për 
tema të tilla:

•	 trajtimi nga gjykatësit dhe sjellja e tyre,

•	 infrastruktura dhe shërbimet e gjykatës,

•	 vonesat para se të fillojë gjyqi,

•	 përshtypja për sigurinë juridike,

•	 lehtësia e të kuptuarit të vendimit etj.
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Përmes koordinimit me organizata të tjera komunitare 
identifikohen çështjet shqetësuese të sistemit. Njëherazi, 
përmenden edhe hapat pozitivë që kanë ndodhur, nëse është 
kështu.

Raporti hartohet duke u mbështetur në burimet e mëposhtme:
•	 Informacioni i mbledhur dhe i analizuar nga burime të 

institucionit, ose të dhëna alternative të mbledhura nga 
organizata. Është e domosdoshme që të citohen me saktësi 
e përgjegjësi burimet e informacionit. Informacioni duhet të 
jetë padiskutim i besueshëm.

•	 Shënime dhe analiza nga vëzhgimet e kryera në veprimtarinë 
e gjykatës, në fazat e ndryshme të gjykimit të çështjes.

•	 Përfundime të nxjerra nga fokus grupet dhe diskutimet me 
organizata të tjera të interesuara.

•	 Të dhëna nga intervista dhe pyetësorë të zhvilluar me kategori 
të caktuara në gjykatë e jashtë saj.

Struktura e raportit të monitorimit rekomandohet të ketë 
përmbajtjen e mëposhtme: 

•	 Faqja hyrëse: Titulli, autorët, emri i OJF-së, tematika, data 
etj.

•	 Përmbledhje ekzekutive.
•	 Tabela e përmbajtjes.
•	 Hyrje: informacion lidhur me përgatitjen e raportit, 

metodologjia, çështjet më 
 shqetësuese.

•	 Pjesa kryesore, gjetjet dhe analizat përkatëse.
•	 Pjesa përmbyllëse, përfundime e rekomandime.shtojca, 

tekste ligjesh, referenca etj.
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SHTOJCA 
Emër, mbiemër

Z/Zj

Adresa postare

Adresa elektronike

Nr.tel.

Data

Nënshkrimi

Përshkrimi i informacionit të kërkuar

I/E nderuar Z/Zj._______________________ (kancelar i gjykatës së 
rrethit Tropojë)
Bazuar në nenin 11 të Ligjit 119/2014 “Për të drejtën e 
informimit”, kërkojmë nga ana juaj të na jepni informacionin e 
mëposhtëm:

•	 Sa çështje janë gjykuar për vitin _______________?
•	 Sa dosje janë në pritje të gjykimit?
•	 Sa gjyqtarë të gjykatës suaj janë me magjistraturë / të 

trajnuar?
•	 Sa ankesa janë bërë nga qytetarët për vendimet 

gjyqësore?
•	 Sa prej ankesave janë konsideruar të drejta?
•	 Etj.

Në pritje të marrjes së informacionit nga ju brenda afateve ligjore,

Me respekt,

Kërkuesi
______________________

Tabela e kërkesës për informacion

Data 
______________________
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MEMORANDUM 
MIRËKUPTIMI

I SHOQËRISË CIVILE TË BASHKISË TROPOJË 
PËR MONITORIMIN E VEPRIMTARISË SË 
GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TROPOJË

Qendra “Integrim e Zhvillim Demokratik”, (QIZHD) po zbaton 
projektin me titull: ”Promovimi i një Gjyqësori Transparent dhe 

të Besueshëm për të ofruar drejtësi për të gjithë”/“Promoting 

a Transparent and Accountable Judiciary to deliver Justice for all” 

në kuadër të projektit me titull: “Përfshirja e shoqërisë civile për 
një sistem drejtësie funksional dhe të barabartë për të gjithë në 
Shqipëri”.

Projekti: “Përfshirja e shoqërisë civile për një sistem drejtësie 
funksional dhe të barabartë për të gjithë Shqipëri”, financohet 
nga Bashkimi Evropian dhe zbatohet nga Save the Children dhe 
Qendra e Shërbimeve dhe Praktikave Ligjore të Integruara 
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Objektivi i përgjithshëm i projektit
“Të rrisë besimin dhe transparencën e sistemit gjyqësor nëpërmjet 
mbështetjes së aktorëve të shoqërisë civile në Bashkinë Tropojë” 

Projekti synon të mbështesë aktorët e shoqërisë civile në 
Bashkinë e Tropojës duke krijuar dhe drejtuar një mekanizëm të 
paanshëm (fillimisht ad - hoc) për monitorimin e sistemit gjyqësor 
duke rritur efikasitetin dhe cilësinë e sistemit si një mjet për të 
rritur besueshmërinë dhe transparencën e tij. 

I. Konsiderata të përbashkëta mirëkuptimi

1. Shoqëria civile e bashkisë Tropojë mendon se një 
drejtësi cilësore sipas standardeve të pranuara e të 
zbatuara ndërkombëtarisht kontribuon në zhvillimin 
e demokracisë së vërtetë, si kërkesë e domosdoshme 
e qytetarëve dhe si një nevojë jetike për realizimin e 
procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian.

•	 Organizatat e shoqërisë civile të bashkisë Tropojë 
mendojnë se, krahas realizimit deri në fund të procesit 
të vetingut në sistemin e drejtësisë, cilësia e sistemit 
gjyqësor përmirësohet realisht kur komuniteti dhe 
organizatat e tij luajnë një rol aktiv, duke u përfshirë si 
partnerë seriozë, në realizimin e reformës në drejtësi dhe 
duke bashkëpunuar ngushtë me institucionet gjyqësore 
në Tropojë.

•	 Shoqëria civile e bashkisë Tropojë shpreh vullnetin 
dhe gatishmërinë përmes këtij Memorandumi 
Mirëkuptimi të ndërmarrë veprimtari të përbashkëta 
për të ndërgjegjësuar aktorët dhe komunitetin lidhur 
me nevojën e bashkëpunimit me sistemin e drejtësisë 
për përmirësimin e cilësisë së dhënies së drejtësisë nga 
gjykatën lokale.

•	 Një nga drejtimet kyçe të këtij bashkëpunimi mendojmë 
se është monitorimi i veprimtarisë së gjykatës së rrethit 
gjyqësor Tropojë nga organizatat e shoqërisë civile të 
bashkisë Tropojë.
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•	 Organizatat e shoqërisë civile Tropojë janë të bindura se 
të punuarit bashkë sjell fuqizim të zërit e të kapaciteteve 
të tyre si dhe një ndarje përvoje midis tyre në mënyrë të 
natyrshme, në procesin e bashkëpunimit me institucionet 
lokale gjyqësore.

•	 Organizatat e shoqërisë civile të Tropojës janë të bindura 
se të punuarit bashkë sjell rritjen e transparencës, 
llogaridhënies, përmirësimin e cilësisë së shërbimeve 
dhe të vendimeve gjyqësore nga ana e gjykatës së rrethit 
gjyqësor Tropojë. 

•	 Organizatat e shoqërisë civile Tropojë janë të bindura se 
të punuarit bashkë sjell një mbikqyrje e monitorim më të 
mirë të veprimtarisë së aktorëve vendorë të sistemit të 
drejtësisë dhe një zë më të fuqishëm kundër fenomenit 
të korrupsionit në këto nivele.

II. Qëllimi 

Ne, organizatat e shoqërisë civile të bashkisë Tropojë, bijmë 
dakord si më poshtë:
Të promovojmë së bashku me qytetarët, komunitetet, partnerët e 
tjerë vendorë publikë dhe jopublikë drejtësinë cilësore, llogaridhënien, 
transparencën dhe pjesëmarrjen qytetare në veprimtaritë e gjykatës 
së rrethit gjyqësor Tropojë.

III. Synimet dhe Objektivat 

Ne, nënshkruesit e këtij Memorandumi Mirëkuptimi kemi rënë 
dakord të punojmë për:

•	 Rritjen e integrimit të aktiviteteve dhe të bashkëpunimit 
midis organizatave tona në lidhje me çështjet që 
kanë të bëjnë me llogaridhënien, transparencën dhe 
pjesëmarrjen qytetare në veprimtaritë dhe çështjet në 
gjykim në gjykatën e rrethit gjyqësor Tropojë;

•	 Sigurimin e mbështetjes së institucioneve publike/
jopublike dhe të donatorëve që merren me fuqizimin e 
sistemit të drejtësisë dhe me luftën kundër korrupsionit 
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në nivel vendor në këtë sistem;
•	 Rritjen e cilësisë së aktivitetit të organizatave tona në 

përputhje me praktikat më të mira në fushën e shoqërisë 
civile dhe më gjërë;

•	 Ofrimin e ekspertizës sonë për rritjen e kapaciteteve të 
administratës gjyqësore lokale në ofrimin e shërbimeve, 
në luftën kundër korrupsionit dhe në respektimin e të 
drejtave të njeriut;

IV. Strategjitë

Për të arritur këto synime, ne do të fokusohemi në: 

•	 Forcimin e kapaciteteve të organizatave tona përmes 
metodave dhe instrumentave bashkëkohore.

•	 Promovimin e një rrjeti marrëdhëniesh me organet 
gjyqësore, institucionet vendore, shkollat e mesme, 
donatorë, qytetarë aktivë dhe struktura komunitare me 
qëllim organizimin dhe zhvillimin e monitorimeve, rritjen e 
llogaridhënies, transparencës dhe pjesëmarrjen qytetare 
në procesin e dhënies së drejtësisë, duke kontribuar në 
përmirësimin e cilësisë së vendimeve gjyqësore.

•	 Shkëmbimin e eksperiencave për përmirësimin e kapac-
iteteve dhe të cilësisë së shërbimeve që ne ofrojmë.

V. Aktivitetet

Duke pasur parasysh mundësitë tona, mbështetjen e mundshme 
nga donatorë e institucione të tjera dhe në varësi të rregullave 
të brendshme që rregullojnë aktivitetet tona, ne do të hartojmë 
dhe miratojmë një kalendar aktivitetesh të përbashkëta, në të 
cilin do të përfshihen:

•	 Organizimi i tryezave, trajnimeve, vizitave studimore të 
përbashkëta dhe masave të tjera për rritjen e kapac-
iteteve të organizatave;

•	 Testime, intervista, opinione, studime, konkluzione e 
vlerësime për probleme të ndryshme të funksionimit të 
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mirë të instirucionit gjyqësor vendor;
•	 Debate publike e fushata ndërgjegjësuese për çështje të 

ndryshme të dhënies së drejtësisë;
•	 Trajnime për forcimin dhe angazhimin e shoqërisë civile 

në jetën social – publike për të reduktuar problemet e 
vështira që bëhen objekt i shqyrtimeve gjyqësore;

•	 Tryeza të rrumbullakëta, workshope, trajnime, forume 
publike dhe lëvizje komunitare që jep kontribut në 
përmirësimin e cilësisë së drejtësisë; 

•	 Etj.

VI. Parime dhe norma të vullnetit të 
bashkëpunimit 

1. Partnerët bien dakord që të vendosin në dispozicion të 
realizimit të qëllimit për të cilin u realizua ky Memorandum, 
kapacitetet e organizatave të tyre në ç’do kohë.

2. Partnerët nuk mund të përdorin siglën e partnerit tjetër pa 
miratimin e tij.

3. Partnerët do të respektojnë dokumentat e secilit në funksion 
të qëllimit të përbashkët.

4. Partnerët kanë të drejtë, pavarësisht të qenurit anëtarë të 
këtij partneriteti, të marrin iniciativa vetjake, të inicojnë 
aktivitete dhe projekte brenda kuadrit të organizatave të tyre 
në realizimin qëllimit dhe objektivave të organizatës së tyre. 

5. Partnerët do të mbështesin njëri - tjetrin në hartimin e 
drejtimeve strategjike, hartim dhe implementim e projekteve, 
në aktivitetet e tyre brenda kuadrit dhe rregullores të këtij 
Memorandumi. 

6. Ky dokument do të përdoret si mbështetje nga partnerët 
në iniciativat e tyre aplikuese dhe implementuese në 
përputhje me misionin që ata kanë, në këtë rast partneri 
tjetër ka rolin mbështetës. Kur partnerët aplikojnë së bashku, 
implementimin dhe menaxhimin e realizojnë në partneritet, 
duke hartuar dokument të veçantë për këtë problem.

7. Partnerët do të respektojnë të gjitha detyrimet dypalëshe të 
funksionimit të Memorandumit. 
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Burimet e përgatitjes së raportit të 
monitorimit

Informacioni

Informacioni i mbledhur dhe i analizuar nga burime të institucionit, 
ose të dhëna alternative të mbledhura nga organizata nëpërmjet 
kërkesave, intervistave apo pyetësorëve. Të dhënat alternative 
të organizatës monitoruese përfaqësojnë të dhëna që mund 
të mos jenë të njëjta me ato të gjykatës, ngaqë orgnizata ka 
patur interes e mundësi të mbledhë të dhëna burimore. Mbi 
bazën e këtyre të dhënave hartohet raporti alternativ, plotësues 
në raport me raportet e vetë institucionit. Organizata mund 
të hartojë edhe raport në hije për çka ka monitoruar. Ky lloj 
raporti karakterizohet nga fakti se përfundimet e tij janë larg 
përfundimeve të raportit të institucionit. Ky raport konsiderohet 
oponencë e raportit zyrtar. Është e domosdoshme që të citohen 
me saktësi e përgjegjësi burimet e informacionit. Informacioni 
duhet të jetë padiskutim i besueshëm.

 SKEDË ORIENTUESE 
PËR PËRMBAJTJEN 

E RAPORTIT TË 
MONITORIMIT
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Analiza e vëzhgimeve

Shënime dhe analiza nga vëzhgimet e kryera në veprimtarinë 
e gjykatës, në fazat e ndryshme të gjykimit të çështjes. Këto 
shënime mbahen në kohë reale të zhvillimit të veprimtarisë 
gjyqësore që monitorohet. Monitoruesi, që mund të jetë 
përfaqësues i organizatës monitoruese, ose ekspert ligjor i pajtuar 
nga organizata monitoruese, merr pjesë, sipas marrëveshjes me 
gjykatën, në veprimtarinë gjyqësore.
Në rastet kur gjykata ka vendosur që séanca të mos jetë e 
hapur për arsye të motivuara ligjërisht, monitoruesi kërkon dhe 
shqyrton procesverbalet gjyqësore që lidhen me zhvillimin e 
veprimtarisë gjyqësore, duke mbajtur shënimet përkatëse.

Fokusgrupet

Përfundimet e nxjerra nga fokusgrupet dhe diskutimet me 
organizata të tjera të interesuara janë burime të rëndësishme 
për të hartuar një raport të plotë e të besueshëm. Në këto raste 
organnizata ngarkon një përfaqësues për të mbajtur shënime të 
plota e të sakta.

Përmbajtja e raportit

Raporti i monitorimit përfshin në përmbajtjen e tij momente e 
çështje që nga lindja e idesë për zhvillimin e procesit të moni-
torimit deri te publikimi dhe adresimi i përfundimeve dhe i reko-
mandimeve të raportit, sipas një radhe si më poshtë.

Ideja e monitorimit

Është me rëndësi evidentimi i lindjes dhe marrjes formë të idesë 
së monitorimit, sepse ka të bëjë me një interes, nevojë, qëllim, 
që mund të luajnë rol në motivimin e kryerjes me vendosmëri 
e sukses të procesit të monitorimit nga organizata e shoqërisë 
civile.

Qëllimi i monitorimit

Organizata e shoqërisë civile kryen një veprimtari monitoruese 
për të plotësuar interesin e qytetarëve dhe komunitetit që 
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përfaqëson për një drejtësi sipas standardeve të pranuara 
ndërkombëtarisht dhe për një gjykim apo shërbim cilësor të 
ofruar nga gjykata e rrethit gjyqësor Tropojë. Kjo veprimtari i 
bëhet e njohur komunitetit që në fillimet e saj

Marrëveshja me gjykatën

Suksesi i monitorimit varet shumë nga bashkëpunimi dhe 
angazhimi i gjykatës së rrethit në këtë proces. Ky bashkëpunim 
e mirëkuptim gjen shprehjen e vet në një marrëveshje të 
organizatës së monitorimit me gjykatën, me afat kohor të 
përcaktuar sipas dakordësisë së dy paleve.
Bashkëpunimi kërkon që gjykata, pasi të vlerësojë ligjërisht 
kërkesën e organizatës monitoruese, të japë informacion mbi 
kalendarin e seancave, të mundësojë hyrje të lirë në seancë dhe 
të verë në dispozicion dokumentet zyrtare (dosje e vendime 
gjyqësore).

Monitoruesi/Monitoruesit

Monitorimin mund ta kryejë një organizatë apo një grup or-
ganizatash të shoqërsisë civile. Për të realizuar monitorimin 
organizata i jep përgjegjësinë një individi apo një grupi që për-
faqëson organizatën apo koalicionin e organizatave të sho-
qërisë civile, që kanë rënë dakord të zhvillojnë këtë veprim-
tari. Përgjegjësinë për monitorimin organizata mund t`ia japë 
edhe këshillëtarit / ekspertit ligjor të pajtuar prej saj për këtë 
veprimtari.

Objekti i monitorimit

E rëndësishme është edhe përzgjedhja e çështjes apo objektit 
të monitorimit. Çështja nën shënjestër duhet të përfaqësojë një 
veprimtari që prek interesin e komunitetit dhe që ka rëndësi për 
jetën dhe veprimtarinë e zonës. Objekt i monitorimit mund të 
jetë edhe paanshmëria dhe objektiviteti i gjykatës në dhënien e 
drejtësisë për një çështje konkrete, për të konkluduar për ecurinë 
e reformës në drejtësi.



UDHËZUES 
PRAKTIK
Monitorimi i Sistemit Gjyqësor 
Nga Organizatat e Shoqërisë Civile

TROPOJË

Tropojë, Janar 2019

Adresa: 
Rruga “Shefqet KUKA”, Pallati 2, Shkalla 1, 
Kati II, nr. 2, Tiranë - ALBANIA
&
Lagja  Nr 4, Pallati 8, Shk. 1, 
Ap 3, Kukës - ALBANIA

Kontakte:
Tel & Fax: +355 44511891
Cel/Mob: 0692097016 & 0672018016
e.mail: zyrjanalushi@yahoo.com 
www.qizhdk.org

48

Mbledhja e informacionit të nevojshëm për objektin e 
monitorimit

Informacioni është mbledhur nga burime të gjykatës, mbi bazën 
e kërkesës drejtuar asaj nga organizata e shoqërisë civile që 
monitoron, nga intervistat e pyetësorët e zhvilluar me qytetarë 
e punonjës të gjykatës, nga diskutimet e zhvilluara në grupet e 
interesit, ose fokusgrupet, të dokumentuara në shënime korrekte 
e të plota.

Format e monitorimit

Mënyrat e kryerjes së procesit të monitorimit për veprimtarinë 
e gjykatës mund të jenë të ndryshme. Monitoruesit, sipas 
marrëveshjes me gjykatën, mund të marrin pjesë në seancat 
gjyqësore, që nga fillimi i çështjes e deri në dhënien e vendimit 
përfundimtar nga gjykata. Nëse ndodh që nuk ka seancë të hapur, 
monitoruesit kërkojnë nga gjykata t`u vihen në dispozicion 
precesverbalet e zhvillimit të seancave të mbyllura.

Sistemimi dhe përpunimi i të dhënave

Të dhënat e mbledhura verifikohen paraprakisht për saktësinë 
e tyre dhe për seriozitetin e burimeve. Më pas sistemohen në 
mënyrë tematike për të zhvilluar çështjet e nënçështjet, duke u 
koordinuar edhe me të dhënat e organizatave të tjera. Përpunimi 
i të dhënave përfshin grupimet e tyre sipas gjetjeve, duke 
analizuar frekuencën dhe intensitetin e dukurive të evidentuara.

Struktura dhe shkrimi i raportit të monitorimit

Struktura e raportit të monitorimit rekomandohet të ketë 
përmbajtjen e mëposhtme: 
Faqja hyrëse: Titulli, autorët, emri i OJF-së, tematika, data etj.
Përmbledhje ekzekutive.
Tabela e përmbajtjes.
Hyrje: informacion lidhur me përgatitjen e raportit, metodologjia, 
çështjet më shqetësuese.
Pjesa kryesore: gjetjet dhe analizat përkatëse.
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Pjesa përmbyllëse: përfundime e rekomandime.shtojca, tekste 
ligjesh, referenca etj.

Publikimi i raportit të monitorimit

Është detyrim që Raporti i monitorimit, i përgatitur si më sipër, të 
publikohet e të adresohet në institucionet e instancat përkatëse, 
sipas qëllimit të monitoruesve.

Sigurisht, Raporti i monitorimit i përcillet Gjykatës së rrethit 
gjyqësor Tropojë, si kontribut e ndihmesë për përmirësimin e 
punës në këtë institucion. 
Raporti mund t`u dërgohet edhe instancave më të larta gjyqësore, 
sipas vendimit të organizatës monitoruese. Dërgimi bëhet ose 
me dorëzimin e drejtpërdrejtë në gjykatë, përkundrejt vërtetimit 
me shkrim nga gjykata, ose me postë, sipas rregullave përkatëse.

Veç kësaj, Raporti i monitorimit mund të bëhet i njohur për 
komunitetin nëpërmjet konferencave të shtypit me mediat 
vendore e qendrore dhe nëpërmjet konferencave e tubimeve 
me qytetarët. 

Organizata monitoruese mund ta publikojë Raportin e 
monitorimit nëpërmjet broshurave e botimeve të posaçme si 
edhe në faqen e vet të internetit. 
Në procesin e publikimit të Raportit të monitorimit duhen patur 
parasysh e duhen respektuar nenet e marrëveshjes me gjykatën 
për të ruajtur privatësinë, konfidencialitetin institucional si edhe 
duhen marrë masa për të respektuar të drejtën e autorit e të 
botuesit.
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1. Manual Praktik

“Rritja e aksesit në gjykimin kushtetues të organizatave të 
shoqërisë civile”, Qershor 2018.
Manuali është përgatitur në kuadër të Projektit “Përmirësimi i 
situatës së të drejtave të njeriut në Shqipëri nëpërmjet forcimit 
të shtetit të së drejtës - Klinika ligjore XII”, zbatuar nga Komiteti 
Shqiptar i Helsinkit dhe mbështetur financiarisht nga Organizata 
Civil Rights Defenders, me fonde të Qeverisë së Mbretërisë 
Suedeze.

2. Manual

“Pjesëmarrja e organizatave jofitimprurëse në procesin e 
monitorimit të zbatimit të Konventës së Stambollit dhe raportimit 
përpara Komitetit CEDAW, UPR dhe GREVIO”.
Ky dokument është përgatitur në kuadër të Projektit “Ngritja e 
një rrjeti të organizatave jofitimprurëse për një zbatim më të mirë 
të standardeve ndërkombëtare mbi barazinë gjinore dhe dhunën 
me bazë gjinore në Shqipëri, i zbatuar nga Qendra për Nisma 
Ligjore Qytetare (QNL), mbështetur financiarisht nga Komisioni 
Europian dhe zbatuar me mbështetjen e UN ËOMEN, Tiranë, 
2018.

Referenca 
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3.  Manual

“Për Monitorimin e Drejtësisë Administrative”, Tiranë, shkurt 
2015. 
Varianti në shqip i botimit u realizua nga Prezenca e OSBE-së 
në Shqipëri me mbështetjen e Qeverisë Federale Gjermane. Për 
herë të parë është botuar nga Zyra e OSBE-së për Institucione 
Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR) në vitin 2013 
nën titullin “Handbook for Monitoring Administrative Justice”.

4. Manual i mjeteve të CEPEJ

“Forcimi i efikasitetit dhe i cilësisë së drejtësisë”, Këshilli i 
Europës, shtator 2017.

5. Udhërrëfyes

“Për përfshirjen e qytetarëve / komuniteteve në qeverisjen 
vendore”, draft.
Me financimin e Lëviz Albania IDRA, Instituti për Kërkime e 
Alternativa Zhvillimi, 2017.

6. Udhëzues 

Për implementimin e Nenit 6 të Konventës Europiane për të 
Drejtat e Njeriut “E drejta për një proces të drejtë gjyqësor”.

7. Manual

“Mbi llogaridhënien sociale për Organizatat e Shoqërisë Civile 
dhe Bashkinë Kukës”, përgatitur nga Qendra “Integrim e 
Zhvillim Demokratik” Kukës në kuadër të zbatimit të projektit: 
“Llogaridhënie tek qytetarët për qeverisje të suksesshme” - (“Citizen 
- led Accountability for Successful Governance” nëpërmjet 
projektit PACT, financuar nga Bashkimi Evropian dhe zbatuar 
nga Qendra Kombëtare Burimore e Trajnimit dhe Asistencës 
Teknike (ANTTARC) 
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