REGIONALNE SEMINARIUM DOTYCZĄCE
SPRAWNOŚCI POSTĘPOWAŃ SĄDOWYCH
Kraje regionu Morza Bałtyckiego i Skandynawskie
Warszawa, 22- 23 kwietnia 2013 r.
Krajowa Rada Sądownictwa
ul. Rakowiecka 30

PROGRAM
Poniedziałek, 22 kwietnia 2013 r.
09:00 – 10:00

Rejestracja, kawa (hall, I piętro)

10:00 – 10:15

Powitanie (sala wykładowa I piętro)
Jarema Sawiński (Wiceprzewodniczący KRS)
Niels Grubbe (koordynator, były Przewodniczący Duńskiej Administracji
Sądów)

10:15 – 11:15

Obrady plenarne (sala wykładowa I piętro)
Niels Grubbe, Dania: “Zakres, oddziaływanie i przyczyny odwoływania się do
terminowości. Równoważenie rozwiązań z innymi specyficznymi elementami
funkcjonowania i niezależnością sądownictwa”
Ann Ganelind, Szwecja: “Osiąganie sprawności postępowań – Systematyczne
uczenie się na doświadczeniach innych sądów”
Dyr. Mirosław Wróblewski, Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego i
Międzynarodowego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich: “Sprawowanie
wymiaru sprawiedliwości we właściwym terminie – widziane z punktu widzenia
instytucji zajmującej się prawami człowieka”

11:15 – 11:30

Przerwa na kawę (hall, I piętro)
Grupy A-D

11:30 – 12:45

Warsztaty I: Redukcja obciążenia sprawami
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Zapobieganie kierowaniu sporu do sądu
Alternatywne metody rozwiązywania sporów
Sądownictwo polubowne
Zwiększanie kompetencji sądów niższej instancji – ograniczenie możliwości
apelacji
 Postępowania zbiorowe
W przypadku warsztatów uczestnicy zostaną podzieleni na grupy dyskusyjne (A-D), w każdej z
nich znajdą się przedstawiciele Rad Sądownictwa, administracji sądowych, sędziów, adwokatów,
prokuratorów i polityków.
12:45 – 13:45

13:45 – 15:30

Lunch (1 piętro)
Grupy A – D
Warsztaty II: Zarządzanie zasobami
 Zbilansowanie obciążenia pracą i możliwości jej wykonania
 Przenoszenie spraw, re-alokacja sędziów, “lotne brygady” sędziów
 Sędziowie emerytowani/w stanie spoczynku oraz asystenci sędziowscy
 Skład personalny sądu

15:30 – 15:45

Przerwa na kawę (hall, I piętro)

15:45 – 17:30

Obrady plenarne (sala wykładowa I piętro)
Debata i wnioski

Wtorek 23 kwietnia 2013 r.
09:00 – 10:45

Obrady plenarne (sala wykładowa I piętro)
Dr Ivana Borzova, CEPEJ: “Doświadczenia związane z funkcjonowaniem
Projektu Saturn”
Elisabet Michelsen i Søren Stenderup Jensen, Dania: “Adwokaci jako czynnik
współdziałający na rzecz sprawności postępowań”
Sven Marius Urke, Norwegia: “Dążenie do osiągnięcia właściwej
sprawności postępowań w procesie budowania nowego systemu sądownictwa –
doświadczenie Bośni i Hercegowiny”.
Finlandia: “Sprawność postępowania sądowego a logistyka –
podejście do tematu na przykładzie Finlandii”

10:45 - 11:00

11:00 – 12:45

Przerwa na kawę (hall, I piętro)
Grupy A – D
Warsztaty III: Procedury i zarządzanie sprawami
 Etapy procedury – redukcja i ograniczenie czasu trwania
 Zarządzanie sprawami, przesłuchania wstępne
 Rozprawy – redukcja i ograniczenie ilości
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 Sentencje wyroku w formie pisemnej – uproszczenie i ograniczenie
 Procedury w sprawach drobnych
12:45 – 13:45

Lunch (hall, I piętro)
Grupy A – D

13:45 – 15:30

Warsztaty IV: Procedowanie i cele
 Wideo- i audiokonferencje
 Rejestracja elektroniczna przebiegu rozpraw
 Elektroniczne archiwizowanie oraz śledzenie przebiegu spraw
 Specjalizacja
 Personel administracyjny
 Sale rozpraw
 Wymagania oraz cele w odniesieniu do terminu rozpatrzenia spraw
 Konsekwencje braku spełnienia wymagań

15:30 – 15:45

Przerwa na kawę (I piętro)

15:45 – 17:30

Obrady plenarne (sala wykładowa I piętro)
Dyskusja i wnioski

