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PIERWSZE WEBINARIUM
WTOREK
17 LISTOPADA 2020r.,
18:00 CET
(60 MINUT)

TEMAT:

SĄDOWNICTWO
W NIEBEZPIECZEŃSTWIE:
BUŁGARIA – STUDIUM
PRZYPADKUY

Instytut CEELI rozpoczyna nowy cykl webinariów „Pod lupą”, pt. „Sądownictwo Europy ŚrodkowoWschodniej w niebezpieczeństwie. Celem cyklu jest przedstawienie najistotniejszych wyzwań, przed
którymi stoi sądownictwo w kluczowych dla regionu państwach, w tym w Bułgarii, Polsce, Rumunii,
Czarnogórze i na Węgrzech. Każde ze spotkań będzie poświęcone jednemu państwu i występującym
w nim zjawiskom, które osłabiają wymiar sprawiedliwości i stanowią zagrożenie dla sądownictwa.
•
•
•
•

Co leży u podstaw ataków na sądownictwo?
W jaki sposób ataki te zagrażają niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej?
Jaki jest aktualny kierunek działań dotyczących niezależności sądownictwa?
Czy istnieją jakieś kroki zaradcze lub propozycje rozwiązań?

Nasze pierwsze webinarium skupi się na
sądownictwie w Bułgarii przedstawiając
źródła zagrożenia oraz konkretne wyzwania,
przed którymi stoi obecnie wymiar
sprawiedliwości w tym kraju. Rozmowę
poprowadzi Sędzia Kalin Kalpakchiev,
Prezes Bułgarskiego Stowarzyszenia
Sędziów oraz Bilyana Wegertseder, Dyrektor
Bułgarskiego Instytutu Inicjatyw Prawnych
(BILI Foundation).
Sesja Spotlight odbędzie się za pośrednictwem
Zoom i będzie dostępna w języku bułgarskim
i angielskim.

PRELEGENCI:

SĘDZIA KALIN KALPAKCHIEV,
Związek Sędziów Bułgarii,
Prezes Zarządu

BILYANA WERGERTSEDER,
Dyrektor Bułgarskiego Instytutu
Inicjatyw Prawnych
(BILI Foundation)

REJESTRACJA TUTAJ

Zgłoś pytanie do prelegentów: tutaj
Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji
skontaktuj się z freda.grealy@ceeli.eu

Bułgarski wymiar sprawiedliwość jest przedmiotem szykan, ataków politycznych oraz oszczerczych
kampanii w mediach. Budzące kontrowersje zmiany ustawodawcze, uchwalane przez parlament,
nieustannie osłabiają zarówno niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską, jak i praworządność.
W ramach trwającej reformy wymiaru sprawiedliwości, sądownictwo często staje wobec instytucjonalnych
wyzwań, takich jak sprawowana przez parlament kontrola nad strukturą Naczelnej Rady Sądownictwa
oraz duże natężenie nacisków i ingerencji politycznych w jej działalność. Do innych wyzwań należy
nieefektywne zarządzenie systemem sądownictwa, niekończący się proces informatyzacji oraz drażliwa
kwestia reorganizacji struktury sądownictwa, która może doprowadzić do likwidacji niektórych sądów.

DRUGIE WEBINARIUM
WTOREK
1 GRUDNIA 2020r.,
18:00 CET
(60 MINUT)

TEMAT:

SĄDOWNICTWO
W NIEBEZPIECZEŃSTWIE:
POLSKA – STUDIUM
PRZYPADKU

Nasze drugie webinarium poświęcone
będzie polskiemu sądownictwu i wyzwaniom,
przed którymi stoi. Rozmowę poprowadzą:
Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia
Sędziów Polskich „Iustitia”, Michał
Wawrykiewicz z inicjatywy Wolne Sądy
oraz Małgorzata Szuleka z Helsińskiej
Fundacji Praw Człowieka.
Sesja Spotlight odbędzie się za pośrednictwem
Zoom i będzie dostępna w języku polskim
i angielskim.

PRELEGENCI:

SĘDZIA
KRYSTIAN MARKIEWICZ,
Prezes Stowarzyszenia Sędziów
Polskich „Iustitia“

ADWOKAT
MICHAŁ WAWRYKIEWICZ,
Inicjatywa Wolne Sądy

REJESTRACJA TUTAJ

Zgłoś pytanie do prelegentów: tutaj

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji,
skontaktuj się z freda.grealy@ceeli.eu

MAŁGORZATA SZULEKA,
Helsińska Fundacja
Praw Człowieka

W realiach polskich „reforma sądownictwa” oznacza wprowadzenie rozwiązań, które ograniczają
niezależność sądownictwa i niezawisłość sędziowską. Szereg zmian legislacyjnych, do których
doprowadziła rządząca koalicja partii Prawo i Sprawiedliwość, jest krytykowanych jako
naruszające standardy demokratycznego państwa prawa i godzące w rzetelne sprawowanie wymiaru
sprawiedliwości, co rodzi obawy co do możliwości niezależnego funkcjonowania sądownictwa
w Polsce. Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy w 2015r. Od tego momentu władza ustawodawcza
i wykonawcza uzyskały istotne uprawnienia, umożliwiające przejęcie kontroli nad systemem
sądownictwa. Rozpoczął się proces ograniczania uprawnień samorządu sędziowskiego, uzyskano
niemal całkowitą kontrolę nad procesem powołania sędziów oraz wzmocniono nadzór Ministra
Sprawiedliwości nad sądami. Zmiany te, i towarzyszące im zmiany w przepisach dotyczących
postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów, skutkują wzrostem liczby prowadzonych spraw
dyscyplinarnych, które są odbierane jako sposób wywierania nacisku na sądownictwo oraz ingerencja
w toczące się postępowania sądowe i wydawane orzeczenia.

www.ceeliinstitute.org

Realizacja tego projektu jest możliwa
dzięki hojnemu wsparciu Biura do
spraw Narkotyków i Międzynarodowego
Egzekwowania Prawa (INL) Departamentu
Stanu Stanów Zjednoczonych

SIEĆ WYMIANY SĄDOWNICZEJ
EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ

Do działającej już ósmy rok Sieć Wymiany Sądowniczej Europy Środkowo-Wschodniej przy
Instytucie CEELI należą jedni z najlepszych i najzdolniejszych sędziów młodego pokolenia
z osiemnastu państw. Członkowie sieci spotykają się regularnie, aby wymieniać się doświadczeniami
w zakresie niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej oraz stawianych sędziom
wymagań, w tym uczciwości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, jak również w zakresie
zarządzania sądownictwem. Wobec konieczności ograniczenia osobistych międzynarodowych spotkań
w najbliższym czasie, cykl „Pod lupą” umożliwi Sieci kontynuowanie realizacji jej roli jako promotora
idei niezależności sądownictwa i niezawisłości sędziowskiej oraz rozwijania idei integralności
sędziowskiej i poprawy efektywności sądownictwa w Europie Środkowo-Wschodniej, pomimo
pandemii koronawirusa i wynikającego z niej globalnego lockdownu.

