
 

 

Správa zo stretnutia Výkonnej rady ENCJ 8. februára 2016 v Bruseli  

 

Turecko 

Prezident ENCJ informoval o stretnutí so zástupcami súdnej rady Turecka, ktoré sa 

uskutočnilo 8. februára 2016 v Bruseli. Stručne povedané, prezident ENCJ zopakoval 

svoj návrh, aby si turecká súdna rada opätovne požiadala o spoluprácu s ENCJ. 

Obsahom takéhoto návrhu by mala byť aj žiadosť o vyjadrenie, či súčasný proces 

odvolávania sudcov a prokurátorov v Turecku zodpovedá štandardom Európskej siete 

súdnych rád. Výkonná rada ENCJ sa bude zaoberať predmetnou žiadosťou 

v momente, ako ju obdrží.   

Financie 

ENCJ obdržala členské príspevky na rok 2016, ale o konečnej verzii rozpočtu na rok 

2016 stále prebiehajú rokovania. Výkonná rada navrhla, že v projektovom roku 

2016/2017 by ENCJ mohla spustiť len dva projekty namiesto troch. Jedným 

z projektov by mohol byť opäť pokračovanie projektu nezávislosť a zodpovednosť 

a druhý projekt by mohol byť zameraný na oblasť „Osoba sudcu“. 

Realizácia pracovného plánu 2015/2016      

Výkonná rada dostala správy od každého z troch koordinátorov súčasných troch 

projektov ENCJ: nezávislosť, financovanie a občianska spoločnosť. 

V súvislosti s projektom Nezávislosť a zodpovednosť bolo poznamenané, že 

projektová skupina môže odporučiť ENCJ aby prijala štandardy v súvislosti s tým, ako 

by mali byť súdne rady členských štátov zainteresované do hodnotenia kvality justície 

bez toho, aby to ovplyvnilo nezávislosť sudcov. 

V projekte Občianska spoločnosť v súdnej správe by záverečná správa mala 

obsahovať osvedčené postupy a minimálne štandardy v tejto oblasti. Posledné 

stretnutie projektovej skupiny je naplánované na 10. – 11. marca 2016 v Ľubľane. 

Projekt Financovanie súdnictva doteraz stihol načrtnúť 14 zásad financovania na 

základe medzinárodných dohovorov a správ ENCJ. Členovia projektovej skupiny 

odsúhlasili každý zo 14 bodov. Ideálny systém financovania súdnictva navrhovaný 

ENCJ bude založený na uvedených princípoch. 



Projekt s ELI ( European legal institute - Európsky právny inštitút) 

Bolo dohodnuté, že reprezentantmi ENCJ v príprave tohto projektu budú Stanislav 

Petrov Georgiev z Bulharska, Lourdes Arastey Sahun zo Španielska a John Hedigan. 

Projekt s EJTN  (European Judicial Training Network – Európska sieť súdneho 

vzdelávania) 

Bolo dohodnuté, že za ENCJ budú pri príprave projektu José Miguel Garcia Moreno 

a Michael Walker. José Miguel Garcia Moreno sa už jedného prípravného stretnutia 

zúčastnil. Vzdelávacie dni tohto projektu budú prebiehať 13 – 14. júla 2016 

v Barcelone.  

Seminár o prieťahoch v súdnom konaní 2016  

Seminár o prieťahoch v súdnom konaní sa ako posledný zo 4 plánovaných uskutoční 

14.-15. novembra v Madride. Na tento seminár sú prizvané tieto členské 

a pozorovateľské krajiny ENCJ: Francúzsko, Taliansko, Luxebursko, Malta, 

Portugalsko, Španielsko. 

Výkonná rada diskutovala aj o možnosti pokračovať v organizácii regionálnych 

seminárov na iné témy, napríklad súdne reformy v členských krajinách, alebo iné témy 

z oblasti súdnictva ale aj správy súdov. Tento návrh bude prediskutovaný na Valnom 

zhromaždení vo Varšave. 

Seminár pre zamestnancov súdnych rád 

Seminár pre zamestnancov kancelárií súdnych rád sa uskutoční 21. – 22. apríla 

v Bruseli. Takýto seminár nebol organizovaný od roku 2012. Je vhodné, aby bol 

zachovaný súlad v rámci ENCJ a práce na projektoch aj napriek tomu, že členovia 

súdnych rád členských krajín ENCJ sa menia spravidla každé 4 roky. Preto je tento 

seminár organizovaný pre zamestnancov „súdnych rád“ členských štátov ENCJ, ktorí 

sa zaoberajú agendou spojenou s ENCJ a participujú na ENCJ projektoch.  

Výročná správa  

Výročná správa za roky 2015-2015 je už hotová, jej kópie budú zaslané členom 

a pozorovateľom ENCJ. 

Valné zhromaždenie: 1. – 3. júna 2016 vo Varšave  

Výkonná rada prekovala návrh programu valného zhromaždenia. valné zhromaždenie 

bude zameraná predovšetkým na vývoj európskych súdnych systémov za posledných 

25 rokov. 

 

 



Stretnutie s p. Jourovou 

Po skončení stretnutia Výkonnej rady sa prezident ENCJ Geoffrey Vos a Monique van 

der Goes z ENCJ office mali stretnutie s eurokomisárkou pre spravodlivosť p. 

Jourovou. Účelom tohto stretnutia bolo pripraviť v spolupráci v Európskou komisiou 

návrh brainstormingového zasadnutia na tému Kvalita justície. Druhým z bodov 

stretnutia bola diskusia o ďalšom rozvoji EU Barometra, ktorý sa bude konať v máji. 

Na zasadnutie budú prizvaní predstavitelia nasledujúcich troch veľkých súdnych 

orgánov: Sieť prezidentov Najvyšších súdov, Európska sieť súdnych rád, ACA – 

Europe (Asociácia štátnych rád v Európe). 

V rámci diskusie sa zúčastnení venovali aj týmto ďalším témam: Poľsko, Turecko, 

Valné zhromaždenie vo Varšave, definícia právneho štátu a nezávislosť súdnictva. 

 

 

Podpísaný 

 

Lord Geoffrey Vos   


