
Sprawozdanie z udziału w posiedzeniu Steering Committee, Londyn 14-16 lutego 2008 r. 

 

Polską Krajową Radę Sądownictwa reprezentowały SSN Teresa Flemming-Kulesza                 
i SSO Irena Piotrowska. 

W  części posiedzenia gościnnie brali udział przedstawiciele Węgierskiej Rady Sądownictwa 
Zoltan Lomnici i Peter Sarkozy, którzy przedstawili stan przygotowań do Zgromadzenia 
Ogólnego zaplanowanego w dniach 22-23 maja 2008 r. w Budapeszcie. 

Dyskusja członków Steering Committee sprowadziła się do wypracowania tematu i motywu 
przewodniego Zgromadzenia. Ustalono, Ŝe powinny być tylko 2 wykłady tematyczne. 

Co do tematyki to organizatorzy zaproponowali „problemy wymiaru sprawiedliwości”. Roz-
waŜano w jaki sposób wykorzystać wyniki prac grup roboczych zwłaszcza w tych dziedzi-
nach, za które odpowiada strona rządowa (Minister Sprawiedliwości). 

Padła propozycja aby motywem przewodnim była transparentność w administrowaniu sądami 
(w tym właściwa koordynacja działań, korzystanie z norm prawa unijnego). Zastanawiano się 
takŜe nad znaczeniem słowa transparentność. Czy oznacza to otwarty dostęp publiczności, 
czy pewność, Ŝe społeczeństwo rozumie co się dzieje w sądach? 

Lord Thomas sugerował publiczną przejrzystość dla społeczeństwa w kontekście poszanowa-
nia prywatności stron (np. w głośnych sprawach rozwodowych gwiazd muzyki pop), dostęp 
prasy, jawność postępowań sądowych. 

SSN Teresa Flemming-Kulesza zaproponowała aby głównym tematem była transparentność 
bowiem większość grup roboczych de facto zajmuje się sprawami transparentności w róŜnych  
jej aspektach (jawność postępowań, zaufanie, odpowiedzialność  sędziów). 

Przedstawiciele Hiszpanii zgłosili propozycję aby przedmiotem obrad było „uwolnienie Rad 
Sądownictwa od rządu” ”self goverment”. Pomysł ten został poparty przez Belgów i ostatecz-
nie zaakceptowany przez większość. 

Tematem prac nowych grup roboczych będą zagadnienia, które wypłyną po omówieniu tego 
problemu i po roboczym spotkaniu grup w czasie Zgromadzenia. 

Steering Committee prosi o zgłaszanie szczegółowych tematów z tej dziedziny w ciągu                  
2 tygodni. 

W 2009 r. tematem będzie transparentność i kaŜda grupa robocza ma się przygotować jak to 
opracować (propozycja Holendrów). 

Skład osobowy na Zgromadzeniu Ogólnym delegacje z kaŜdego państwa po 4 osoby. 

 Następnie delegacje z kaŜdego kraju przedstawiały stan aktualnej sytuacji sądownictwa           
i ewentualne problemy występujące w poszczególnych krajach. 

Polska delegacja zwróciła uwagę na odmowę powołania przez Prezydenta RP na stanowisko 
sędziów kandydatów wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa, sprawę konieczności 
zmiany przepisów o dochodzeniu do urzędu sędziego po wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawie asesury oraz na niezadowolenie środowiska sędziowskiego z niskich płac i wyco-
faniu się obecnego rządu z zapowiadanych przez poprzedni rząd podwyŜek. 



W dalszej części posiedzenia zreferowano dokumenty dotyczące nowej struktury ENCJ          
w tym sprawy dotyczące finansów. Pierwsza składka w kwocie 4 000 EUR powinna zostać 
zapłacona przed terminem Zgromadzenia Ogólnego, kolejne do 31 stycznia kaŜdego roku 
kalendarzowego. 

ENCJ zostało zarejestrowane wg prawa belgijskiego w dniu 22 listopada 2007 r. i uzyskało 
osobowość prawną. 

Omówione zostały takŜe zasady refundacji udziału w pracach ENCJ, organizowania grup 
roboczych i wysokość diet. 

Kolejnym punktem programu były sprawozdania złoŜone przez koordynatorów grup robo-
czych o stanie prac i terminach następnych spotkań. 

SSO Irena Piotrowska złoŜyła sprawozdanie z prac grupy roboczej Public Confidence. 

 Hiszpanie zasygnalizowali prowadzone prace nad Web-site. NajbliŜsze spotkanie tej grupy 
roboczej odbędzie w kwietniu 2008 r. w Barcelonie. Tam zostanie opracowany plan pracy       
a następnie w San Sebastian w czerwcu 2008 r. zostaną poczynione konkretne ustalenia. 

Pozytywnie zaopiniowano program wymiany sędziów pomiędzy Radami, który  był realizo-
wany w 2007 r. i postanowiono o jego kontynuowaniu w 2008 r. Ustalono, Ŝe 3 dniowy pobyt 
w ramach wymiany jest wystarczający. 

Zreferowano opinie Rad działających przy Radzie Europy podjęte w 2007 r. dotyczące        
sędziowskiej niezaleŜności i słuŜebnej roli wymiaru sprawiedliwości wobec społeczeństwa – 
opinia Nr 10 CCJE i opinia CCPEJ. 

Lord John Thomas zreferował zebrane informacje o wszystkich funkcjonujących w Europie 
komisjach, radach, organizacjach i stowarzyszeniach skupiających sędziów i zajmujących się 
sprawami wymiaru sprawiedliwości wraz z adresami e-mail. Steering Committee rekomendu-
je nawiązanie współpracy, a na początek umieszczenie linków do stron internetowych tych 
organizacji na stronie ENCJ. 

Przedstawiono dokument opracowany przez eksperta Parlamentu Europejskiego dotyczący 
występowania sędziów przed parlamentarnymi komisjami śledczymi w charakterze świad-
ków. 

Postanowiono o nawiązaniu współpracy ze Stowarzyszeniem prawników Ibero-
Amerykańskich. 

Następne posiedzenie Steering Committee w Budapeszcie 21 maja 2008 r., wybory nowych 
statutowych władz w czasie Zgromadzenia Ogólnego 22 maja 2008 r. po południu. 

Kolejne posiedzenie Steering Committee odbędzie się prawdopodobnie w Warszawie w paź-
dzierniku 2008r. - propozycja została zgłoszona przez polską delegację i wstępnie zaakcepto-
wana. 

 

                                        

                                                                                              Irena Piotrowska 

 


