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CCJE – Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni
Cereri de asistenŃă din partea statelor membre CCJE
Datorită creşterii numărului de cereri pentru asistenŃă specifică, Biroul
CCJE a hotărât, în cadrul celei de-a 10-a întâlniri, care a avut loc în
Strasbourg în data de 14 iunie 2011, să efectueze o sinteză a cererilor de
asistenŃă primite din partea statelor membre. Această sinteză va fi adoptată în cadrul
următoarei sesiuni plenare (7-9 noiembrie 2011) şi va fi prezentată Comitetului de Miniştri cu
ocazia audierii preşedintelui CCJE, care va avea loc în luna ianuarie 2012. În fiecare an, acest
document va fi actualizat, oferind astfel o imagine clară şi precisă a situaŃiei judecătorilor din
Europa.
Raportul întâlnirii

CEPEJ – Comisia Europeană pentru EficienŃa JustiŃiei
Program de formare privind managementul
procedurilor judiciare, disponibil pentru instanŃe

duratei

Curtea Districtuală din Praga (Republica Cehă), Queen's Bench
Division din cadrul Înaltei CurŃi de JustiŃie (BBD) şi Centrul
pentru JustiŃie Civilă (CLCJC) (Marea Britanie), Curtea de Apel Tbilisi (Georgia),
Judecătoria Torino (Italia), Judecătoria Nedre Romerike (Norvegia) şi Districtul Judiciar
Dorneck-Thierstein (ElveŃia) au testat implementarea instrumentelor dezvoltate de Centrul
SATURN pentru managementul duratei procedurilor judiciar elaborate de CEPEJ, în
conformitate cu metodologia implementată de experŃii CEPEJ. Acest exerciŃiu pilot a permis
implementarea concretă a instrumentelor CEPEJ, şi implicit îmbunătăŃirea managementului
duratei procedurilor din instanŃe. În ceea ce priveşte instanŃele care doresc să participe la
acest experiment, CEPEJ le oferă sprijin în implementarea măsurilor, prin intermediul unui
program de formare: un expert al CEPEJ va fi disponibil pentru a se deplasa la instanŃa
respectivă, pentru o zi sau două, în vederea unor discuŃii cu personalul judiciar şi cu
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personalul auxiliar de specialitate, astfel încât să faciliteze utilizarea instrumentelor CEPEJ.
InstanŃele interesate pot să contacteze secretariatul CEPEJ:
stephane.leyenberger@coe.int.
Raport privind implementarea instrumentelor SATURN pentru managementul duratei
procedurilor judiciare

CEPEJ publică studiul: "Contractualizarea şi procesul judiciar
din Europa"
CEPEJ a publicat recent studiul pregătit de Grupul de Lucru pentru
Calitatea JustiŃiei, CEPEJ a publicat recent studiul pregătit de Grupul de Lucru pentru
Calitatea JustiŃiei, întocmit pe baza unei cercetări foarte complete efectuată de expertul
ştiinŃific Julien Lhuillier. Publica în seria "Studii CEPEJ", acest studiu oferă răspunsuri la
întrebări precum: eficienŃa justiŃiei a devenit contractualizată (acele persoane care asigură
funcŃionarea şi managementul instanŃelor aplică o abordare vârf-bază, bazată doar pe
autoritate, sau încearcă să discute problemele apărute, să ajungă la un echilibru şi la consens,
în interesul bunei administrări a justiŃiei)? Calitatea justiŃiei a devenit contractualizată (au
instanŃele instrumente procedurale care le permit să audieze şi să Ńină cont de părerile
utilizatorilor instanŃelor, astfel încât deciziile adoptate să aibă la bază o informaŃie cât mai
corectă şi să fie mai uşor de acceptat de către toŃi actorii implicaŃi)? Această activitate
încearcă să atragă atenŃia asupra existenŃei contractualizării, a chestiunilor conexe care apar, a
riscurilor implicate, dar şi a beneficiilor pe care le oferă. Încearcă să determine dacă
contractualizarea reprezintă un potenŃial instrument pentru îmbunătăŃirea justiŃiei şi dacă
poate să constituie un criteriu pentru măsurarea calităŃii justiŃiei.
Contractualizarea şi procesul judiciar în Europa

EJTN - REłEAUA EUROPEANĂ DE FORMARE JUDICIARĂ
Adunarea Generală 2011
•
•
•

Adunarea Generală a EJTN din anul 2011 a aprobat realizările Secretariatului şi a
stabilit planuri de dezvoltare.
S-a constatat creşterea eficienŃei operaŃiunilor EJTN şi a formării profesionale.
Numărul membrilor EJTN a sporit prin readmisia CurŃii Supreme din Cypru – astfel
încât EJTN a devenit singura organizaŃie care reprezintă toate organismele naŃionale
de formare judiciară din cele 27 de state membre ale UE. OrganizaŃiile de formare
judiciară din Turcia şi Suedia sunt primite ca observatori.

Pentru anul 2012, EJTN a indicat un plan de activităŃi cu 13 puncte principale, acestea privind
aspecte precum: îmbunătăŃirea catalogului online de formare al EJTN, dezvoltarea unui nou
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plan strategic, actualizarea programelor de formare şi îmbunătăŃirea proiectelor şi programelor
actuale.
DocumentaŃia oferită (doar pentru membrii EJTN; este necesară parolă):
•
•
•
•

Statistici
Indicatori de eficienŃă
Planul de activitate pentru 2012
Propunere de progam pentru schimburi de tip Erasmus

CoE - COMISIA DE LA VENEłIA
Documente publicate:
CDL-UDT(2011)015 Unidem Campus Seminar – InformaŃii, media (socială) şi serviciul civil
- (Trieste, Italia 2-5 mai 2011) – Practica est-europeană în implementarea protecŃiei
avertizorului de integritate în politicile publice – cazul României (V. Alistar)

_______________________
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