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CEPEJ – Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei
Seminarul "JustiŃia în cifre" a reunit experŃi internaŃionali din domeniu
Dl. Adis Hodzic, membru al grupului de lucru
CEPEJ-GT-EVAL, a participat în data de 29 august
2011, la seminarul "JustiŃia în cifre" (organizat în
Brazilia) la invitaŃia CurŃii Federale Supreme din
Brazilia. Raportul de evaluare CEPEJ privind
sistemele judiciare europene a fost utilizat ca punct de
referinŃă pentru discuŃia privind relaŃia dintre
statistică şi planificarea strategică în cadrul sistemului
judiciar.
"JustiŃia trăieşte o revoluŃie tăcută odată cu înfiinŃarea
Consiliului NaŃional pentru JustiŃie", a declarat dl. Cezar Peluso, preşedintele CurŃii Federale
Supreme din Brazilia şi al Consiliului NaŃional pentru JustiŃie (CNJ), în deschiderea
seminarului ‘JustiŃia în cifre’, organizat la sediul Şcolii de Magistratură din Brazilia.
Cea de-a patra ediŃie a seminarului a analizat principalele concluzii ale raportului „JustiŃia în
cifre 2010”, în ceea ce priveşte planificarea strategică în domeniul justiŃiei, folosind ca punct
de plecare statistica.
S-a precizat că, sub coordonarea CNJ, sistemul judiciar a făcut un efort pentru a spori
transparenŃa şi calitatea managementului instanŃelor, prin adoptarea unor metode ştiinŃifice.
InformaŃiile prezentate în raportul ‘JustiŃia în cifre’ oferă o imagine de ansamblu a justiŃiei,
prin datele furnizate de către instanŃe, precum numărul de cauze înregistrate şi soluŃionate, sau
numărul judecătorilor raportat la 100.000 de locuitori. Studiul compară şi cheltuielile de
personal, date privind tehnologiile informatice utilizate şi încărcătura de dosare per judecător.
O asemenea cercetare permite evaluarea instanŃelor luând în considerare numărul procedurilor
judiciare, dar şi alte aspecte care privesc chestiuni financiare şi accesul la justiŃie. De
asemenea, se analizează profilul fiecărei regiuni şi fiecărui state, pe baza informaŃiilor
referitoare la populaŃie şi economie.
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Scopul CNJ este ca acele date să constituie un punct de referinŃă pentru dezvoltarea unei
culturi de planificare strategică şi management, dar şi pentru construirea unor politici de
management care să permită evaluarea necesităŃii de a înfiinŃa poziŃii şi funcŃii suplimentare
pentru sistem.
În plus faŃă de prezentarea concluziilor ale raportului din 2010, seminarul a dorit să aducă
indicatorii din sistemul brazilian în atenŃia comunităŃii internaŃionale, prin implicarea unor
invitaŃi şi conferenŃiari din alte Ńări.
Astfel, atelierul de lucru "ImportanŃa statisticii judiciare pentru îmbunătăŃirea sistemului
judiciar”, a inclus specialişti precum doamna Linn Hammergren, specialist senior în cadrul
diviziei Public Sector Management al Băncii Mondiale, domnul Hector Chayes, coordonator
de proiect pentru calitate şi îmbunătăŃire continuă în cadrul Ministerului Muncii şi SecurităŃii
Sociale din Argentina şi domnul Alvaro Herrero, director executiv al AsociaŃiei pentru
Drepturi Civile din Argentina.
Doamna Linn Hammergren a descris modul în care datele statistice pot să îmbunătăŃească
serviciile judiciare oferite cetăŃenilor. "Statistica descriptivă şi indicatorii au un rol important
în orientarea discuŃiilor, a monitorizării programelor de îmbunătăŃire aflate în derulare, a
stabilirii obiectivelor şi a identificării cauzelor problemelor”
Ultimul atelier de lucru al seminarului, care a tratat subiectul "Statistica judiciară la nivel
mondial - comparaŃii" s-a bucurat de participarea directorului general al Consiliului Băncii
Mondiale, domnul Hassane Cisse şi a reprezentantului Grupului de Lucru pentru Evaluarea
Sistemelor Judiciare al Comisiei Europene pentru EficienŃa JustiŃiei (CEPEJ), domnul Adis
Hodzic.
Domnul Adis Hodzic a precizat că datele obŃinute sunt esenŃiale pentru managementul
strategic al justiŃiei. "Chestiunea privind managementul strategic se situează înaintea
matematicii şi a statisticii. Este necesar un diagnostic precis pentru a elimina blocajele şi
pentru a defini modul în care acestea trebuie soluŃionate." CEPEJ este responsabil pentru
colectarea datelor din sistemele judiciare ale celor 46 de state membre în vederea analizării
situaŃiei de fapt şi pentru a propune noi instrumente legale prin care să se reducă durata
procedurilor, să se identifice cele mai bune practici în domeniu şi să se faciliteze schimbul de
informaŃii între state.
Domnul Hassane Cisse a lăudat sistemul de colectare a datelor statistice înfiinŃat la nivelul
CNJ şi a solicitat ajutorul Braziliei pentru a disemina experienŃa acumulată şi a colabora
pentru înfiinŃarea unui Forum Global pentru Drept, JustiŃie şi Dezvoltare.
Potrivit domnului Cisse, iniŃiativa trebuie să îmbunătăŃească cooperarea dintre sistemele
juridice ale statelor, precizând că "în domeniul statisticii, spre exemplu, nu avem o
metodologie specifică la nivelul Băncii Mondiale. Deşi utilizăm o serie de baze de date şi
studii, există întotdeauna dezavantajul că acestea nu sunt foarte precise şi nu au o metodologie
standardizată care să permită comparaŃii”.
Astfel, s-a lansat ideea unui Forum care să reunească reprezentanŃi guvernamentali, profesori
universitari şi experŃi care să structureze un program de cercetare în vederea înfiinŃării unor
indicatori standardizaŃi care să permită monitorizarea şi evaluarea măsurilor adoptate de state
pentru sistemele judiciare.
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