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IL CSM e la Corte suprema della Repubblica Ceca hanno
firmato un memorandum
26.07.2018
Il Consiglio Supremo della Magistratura e la Corte suprema della Repubblica Ceca hanno firmato a
Roma, mercoledì 25 luglio, un memorandum d’intesa. Il memorandum è stato firmato dal
vicepresidente uscente del CSM Giovanni Legnini e dal presidente della Corte suprema ceca Pavel
Šámal.
Il principale obbiettivo del memorandum è il rafforzamento dell’indipendenza del sistema
giudiziario ceco tramite la creazione di un organo di autogoverno della magistratura. Grazie al
memorandum dovrebbe avvenire uno scambio di esperienze e consigli tra le autorità giudiziarie dei
due paesi. «L’attuale modello dell’amministrazione statale della magistratura, guidato dal ministero
della Giustizia, è stato a lungo insoddisfacente per il corretto funzionamento del sistema giudiziario
– ha sottolineato il Presidente della Corte suprema ceca - Il Consiglio supremo della magistratura è
un modo per garantire un sistema giudiziario migliore, più rapido e più aperto, e quindi un sistema
giudiziario più credibile». Secondo Šámal la necessità della formazione di un organo simile al CSM
italiano è condivisa anche dai vertici della Corte Costituzionale, della Corte Suprema
Amministrativa e dell’Unione dei Giudici della Repubblica Ceca
Il memorandum si inserisce nell’ambito della collaborazione tra i sistemi giudiziari dei due paesi
avviata con la visita ufficiale a Praga del vicepresidente del CSM Giovanni Legnigi e del Primo
Presidente Giovanni Canzio avvenuta in marzo dello scorso anno. In quell’occasione i due
rappresentanti della magistratura italiana incontrarono anche i soci della Camera di Commercio e
dell’Industria Italo-Ceca.
Fonte: www.nsoud.cz
Fonte fotografia: Ambasciata d’Italia – visita a Praga marzo 2017
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Italská rada soudnictví CSM a český Nejvyšší soud podepsaly
memorandum
26.07.2018
Italská Nejvyšší rada soudnictví (CSM) a Nejvyšší soud ČR uzavřely ve středu 25. července v Římě
společné memorandum. Dohodou podepsali dosluhující místopředseda CSM Giovanni Legnini a
předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal.
Hlavním cílem čerstvě podepsaného memoranda je posílení nezávislosti českého soudnictví, a to
skrze vytvoření nezávislé rady soudnictví. V rámci memoranda tak má mezi justičními orgány obou
zemí docházet k výměně poznatků a zkušeností v této oblasti. „Stávající model státní správy
soudnictví v čele s Ministerstvem spravedlnosti je z hlediska řádného fungování soudního systému
dlouhodobě nevyhovující. Nejvyšší rada soudnictví je cestou k zajištění kvalitnějšího, rychlejšího a
otevřenějšího soudnictví, a tedy i soudnictví důvěryhodnějšího,“ řekl k situaci v ČR předseda
českého Nejvyššího soudu. Podle Pavla Šámala potřebu vytvořit radu soudnictví sdílí také špičky
Ústavního soudu, Nevyššího správního soudu a Soudcovské unie.
K podepsání memoranda došlo v rámci spolupráce mezi justičními systémy ČR a Itálie, která byla
navázaná na konci března loňského roku v průběhu oficiální návštěvy v Praze místopředsedy CSM
Giovanniho Legniniho a první předsedy kasačního soudu Giovanniho Canzia. Při té příležitosti oba
představitelé italské justice také debatovali s členy Italsko-české obchodní a průmyslové komory.
Zdroj: www.nsoud.cz
Zdroj fotografie: Italské velvyslanectví
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Společné memorandum Nejvyššího soudu a Nejvyšší rady
soudnictví Itálie k vzájemné podpoře nezávislosti justice
a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice
Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší rada soudnictví Itálie dnešním podpisem společného
memoranda deklarují vzájemnou podporu základním hodnotám právního státu a reformě
justičního systému v České republice s cílem zřídit Nejvyšší radu soudnictví, která by měla přispět
k větší nezávislosti soudů.
Nejvyšší rada soudnictví Itálie (Consiglio Superiore della Magistatura; dále jen „CSM“) má za sebou
již sedmdesátiletou tradici a její zřízení je zakotveno v italské Ústavě. Předsedou CSM je prezident
republiky a jejím hlavním úkolem je především podpora nezávislosti soudců a soudnictví.
Společné memorandum dnes za obě instituce v Římě podepsali předseda Nejvyššího soudu Pavel
Šámal a místopředseda CSM Giovanni Legnini.
Italská Nejvyšší rada soudnictví v posledních letech usiluje o intenzivnější spolupráci se zeměmi
střední Evropy. Myšlenka společného memoranda o podpoře vzniku Nejvyšší rady soudnictví
v České republice vznikla v květnu letošního roku při návštěvě předsedy Nejvyššího soudu Pavla
Šámala u Nejvyššího soudu Itálie a CSM.
Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v té souvislosti uvedl: “Justice potřebuje v České republice
reprezentativní orgán, který bude koncepčně a dlouhodobě řešit její potřeby. Stávající model státní
správy soudnictví v čele s Ministerstvem spravedlnosti je z hlediska řádného fungování soudního
systému dlouhodobě nevyhovující. Nejvyšší rada soudnictví je cestou k zajištění kvalitnějšího,
rychlejšího a otevřenějšího soudnictví, a tedy i soudnictví důvěryhodnějšího.“
Nejvyšší radu soudnictví Itálie aktuálně tvoří 27 členů, tento počet však není dán Ústavou a může
se měnit. Prezident republiky, první předseda Nejvyššího soudu a Nejvyšší státní zástupce jsou ze
zákona automaticky členy CSM. Dále v radě působí 16 zástupců soudů, kteří jsou voleni soudci
a jsou rozděleni podle funkcí (soudci trestní, civilní, státní zástupci). Rada zastupuje jak soudce, tak
i státní zástupce. V mnoha zemích Evropy existují dvě rady, jedna pro soudce, jedna pro státní
zástupce. V Itálii však působí pouze jedna, protože státní zástupci působí v rámci moci soudní.
Soudci a státní zástupci mohou v Itálii během kariéry měnit své přidělení (soudci trestní, soudci

civilní, státní zástupci).
Zřízení Nejvyšší rady soudnictví jako řádného zástupce soudní moci ve vztahu k moci zákonodárné
a výkonné se stalo zvláště v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat české justice. Za
prioritu považuje zřízení Nejvyšší rady soudnictví nejen vedení Nejvyššího soudu, ale rovněž také
Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a zástupci Soudcovské unie.
TEXT MEMORANDA.doc

Řím, 25. 7. 2018 , Mgr. Aleš Pavel, ředitel úseku předsedy Nejvyššího soudu
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Memorandum d'Intesa fra la Corte Suprema della Repubblica
Ceca e il Consiglio Superiore della Magistratura della
Repubblica Italiana
26.07.2018 / 15:43 | Aktualizováno: 26.07.2018 / 16:05
Mercoledì 25 luglio il presidente della Corte Suprema della Repubblica Ceca Pavel Šámal e
vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) Giovanni Legnini hanno firmato
un Memorandum d'Intesa per promuovere la reciproca indipendenza del potere giudiziario e la
creazione del Consiglio Superiore della Magistratura della Repubblica Ceca.
Con questo documento hanno dichiarato il reciproco sostegno ai valori fondamentali dello Stato di
diritto e alla riforma del sistema giudiziario nella Repubblica Ceca, con l'obiettivo di istituire il
Consiglio Superiore della Magistratura, che dovrebbe contribuire ad una maggiore indipendenza
giudiziaria.
Il CSM d´Italia ha cercato negli ultimi anni di intensificare la cooperazione con i paesi dell'Europa
centrale. L'idea di un memorandum congiunto sulla promozione dell'istituzione del Consiglio
Superiore della Magistratura della Repubblica Ceca è nata a maggio di quest'anno durante la visita
del presidente della Corte Suprema Ceca Pavel Šámal presso la Corte Suprema di Cassazione
d'Italia ed il CSM.
Secondo Pavel Šámal il Consiglio Superiore della Magistratura è un modo per garantire un sistema
giudiziario migliore, più rapido e più aperto, e quindi un sistema giudiziario più credibile.
L'istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura come rappresentante legale della
magistratura in relazione al potere legislativo ed esecutivo è stata per molti anni una priorità non
solo dei vertici della Corte Suprema, ma anche della Corte Costituzionale, del Tribunale
Amministrativo Supremo e dei rappresentanti dell’Unione giudiziaria.
Foto dalla cerimonia della firma del Memorandum d´Intesa con la presenza di Pavel Šámal,
presidente della Corte Suprema della Repubblica Ceca, Giovanni Legnini, vicepresidente del
Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), Givanni Mammone, primo presidente della Corte
Suprema di Cassazione, Ambasciatore della Rep. Ceca Hana Hubáčková, ed altri membri del CSM.

https://www.mzv.cz/rome/cz/ceska_republika_a_evropska_unie/spolecne_memorandum_nejvyssih
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Společné memorandum Nejvyššího soudu České republiky a
Nejvyšší rady soudnictví Itálie k vzájemné podpoře nezávislosti
justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice
26.07.2018 / 15:27 | Aktualizováno: 26.07.2018 / 15:38
Dne 25. července 2018 podepsali předseda Nejvyššího soudu České republiky Pavel Šámal a
místopředseda Nejvyšší rady soudnictví Itálie Giovanni Legnini memorandum o vzájemné podpoře
nezávislosti justice a zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice.

Nejvyšší soud České republiky a Nejvyšší rada soudnictví Itálie (Consiglio Superiore della
Magistatura; dále jen „CSM“) podpisem společného memoranda deklarovali vzájemnou podporu
základním hodnotám právního státu a reformě justičního systému v České republice s cílem zřídit
Nejvyšší radu soudnictví, která by měla přispět k větší nezávislosti soudů.
Nejvyšší rada soudnictví Itálie, v jejímž čele stojí prezident italské republiky, podporuje již
sedmdesát let nezávislost soudců a soudnictví. Její zřízení je zakotveno v italské Ústavě a v
současnosti ji tvoří 27 členů.
Snaha o intenzivnější spolupráci se zeměmi střední Evropy představuje v posledních letech jednu z
priorit Nejvyšší rady soudnictví Itálie. Myšlenka společného memoranda o podpoře vzniku Nejvyšší
rady soudnictví v České republice vznikla v květnu letošního roku při návštěvě předsedy
Nejvyššího soudu Pavla Šámala u Nejvyššího soudu Itálie a CSM.
O zřízení rady soudnictví v České republice jako řádného zástupce soudní moci ve vztahu k moci
zákonodárné a výkonné dlouhodobě usiluje nejen vedení Nejvyššího soudu, ale také Ústavního
soudu, Nejvyššího správního soudu i zástupci Soudcovské unie.

Dle předsedy Nejvyššího soudu Nejvyšší rada soudnictví znamená cestu k zajištění kvalitnějšího,
rychlejšího a otevřenějšího soudnictví, a tedy i soudnictví důvěryhodnějšího.

Fotografie ze slavnostního podpisu Memoranda - předseda Nejvyššího soudu ČR Pavel Šámal s s
prvním předsedou italského Nejvyššího soudu, panem Giovannim Mammonem, místopředsedou
Nejvyšší rady soudnictví, panem Giovannim Legninim, velvyslankyní ČR v Itálii Hanou
Hubáčkovou a dalšími členy CSM IT.
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Nejvyšší soud bude spolupracovat s Italy, podepsali
memorandum
25.7.2018 16:56

Český Nejvyšší soud bude ve snaze o prosazení vyšší míry samosprávy justice
čerpat zkušenosti z Itálie. Zástupci soudu dnes v Římě podepsali memorandum
o spolupráci s italskou Nejvyšší radou soudnictví, která má sedmdesátiletou
tradici. V Česku se o nejvyšší radě soudnictví mluví léta, zatím neexistuje.
Podle předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala potřebuje justice v Česku reprezentativní orgán,
který bude koncepčně a dlouhodobě řešit její potřeby. „Stávající model státní správy soudnictví v
čele s ministerstvem spravedlnosti je z hlediska řádného fungování soudního systému dlouhodobě
nevyhovující. Nejvyšší rada soudnictví je cestou k zajištění kvalitnějšího, rychlejšího a
otevřenějšího soudnictví, a tedy i soudnictví důvěryhodnějšího,“ uvedl Šámal v tiskové zprávě.
Předsedou italské rady je prezident republiky, jejím hlavním úkolem je především podpora
nezávislosti soudců a soudnictví. Radu aktuálně tvoří 27 členů, počet ale není dán ústavou a může
se měnit. Kromě prezidenta jsou ze zákona členy ještě šéf Nejvyššího soudu a nejvyšší státní
zástupce. Dále v radě působí volení zástupci soudů.
Rada reprezentuje jak soudce, tak i státní zástupce. V mnoha zemích Evropy existují dvě rady,
jedna pro soudce, jedna pro žalobce. V Itálii jsou však státní zástupci součástí soudní moci, proto je
tam rada společná.
Česká justice po reformně správy soudnictví volá dlouhodobě. Předseda Ústavního soudu Pavel
Rychetský doufá v novém volebním období alespoň v provedení dílčích přípravných kroků,
například lze v ústavě zakotvit složení rady a způsob volby členů a odložit účinnost o tři roky.
„Během těch tří let lze zahájit diskusi o prováděcím zákoně, o tom, které kompetence by měla
převzít, které by měly zůstat ministerstvu spravedlnosti,“ uvedl Rychetský nedávno. Rada by podle
něj měla postupně přebírat personální záležitosti justice, kdežto ekonomiku a provoz by nadále
řešilo ministerstvo.
Bývalý ministr spravedlnosti Robert Pelikán (ANO) se k myšlence rady stavěl zdrženlivě. V
minulosti ji podpořil například prezident Miloš Zeman. Mohla by podle něj být stabilizačním
prvkem justice.
(čtk)

Společné memorandum Nejvyššího soudu a Nejvyšší rady
soudnictví Itálie k vzájemné podpoře nezávislosti justice a
zřízení Nejvyšší rady soudnictví v České republice
publikováno: 26.07.2018
Italská Nejvyšší rada soudnictví (CSM) v posledních letech usiluje o intenzivnější spolupráci se
zeměmi střední Evropy. Myšlenka společného memoranda o podpoře vzniku Nejvyšší rady
soudnictví v České republice vznikla v květnu letošního roku při návštěvě předsedy Nejvyššího
soudu Pavla Šámala u Nejvyššího soudu Itálie a CSM.
Předseda Nejvyššího soudu Pavel Šámal v té souvislosti uvedl: “Justice potřebuje v České
republice reprezentativní orgán, který bude koncepčně a dlouhodobě řešit její potřeby. Stávající
model státní správy soudnictví v čele s Ministerstvem spravedlnosti je z hlediska řádného fungování
soudního systému dlouhodobě nevyhovující. Nejvyšší rada soudnictví je cestou k zajištění
kvalitnějšího, rychlejšího a otevřenějšího soudnictví, a tedy i soudnictví důvěryhodnějšího.“
Nejvyšší radu soudnictví Itálie aktuálně tvoří 27 členů, tento počet však není dán Ústavou a může se
měnit. Prezident republiky, první předseda Nejvyššího soudu a Nejvyšší státní zástupce jsou ze
zákona automaticky členy CSM. Dále v radě působí 16 zástupců soudů, kteří jsou voleni soudci a
jsou rozděleni podle funkcí (soudci trestní, civilní, státní zástupci). Rada zastupuje jak soudce, tak i
státní zástupce. V mnoha zemích Evropy existují dvě rady, jedna pro soudce, jedna pro státní
zástupce. V Itálii však působí pouze jedna, protože státní zástupci působí v rámci moci soudní.
Soudci a státní zástupci mohou v Itálii během kariéry měnit své přidělení (soudci trestní, soudci
civilní, státní zástupci).
Zřízení Nejvyšší rady soudnictví jako řádného zástupce soudní moci ve vztahu k moci zákonodárné
a výkonné se stalo zvláště v posledních letech jedním z nejdiskutovanějších témat české justice. Za
prioritu považuje zřízení Nejvyšší rady soudnictví nejen vedení Nejvyššího soudu, ale rovněž také
Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a zástupci Soudcovské unie.

Zdroj: Nejvyšší soud ČR.

Italia-Repubblica Ceca: firmato Memorandum intesa fra Csm e Corte suprema
ceca
Roma, 25 lug 12:15 - (Agenzia Nova) - Con la firma del Memorandum d'intesa fra Corte suprema
della Repubblica Ceca e il Consiglio superiore della magistratura (Csm) della Repubblica italiana,
le due istituzioni dichiarano il reciproco sostegno ai valori fondamentali dello Stato di diritto e alla
riforma del sistema giudiziario nella Repubblica Ceca, con l'obiettivo di istituire il Consiglio
superiore della magistratura, che dovrebbe contribuire ad una maggiore indipendenza giudiziaria.
Come riferisce un comunicato stampa, il memorandum è stato firmato oggi per entrambe le
istituzioni dal presidente della Corte suprema della Repubblica Ceca Pavel Samal e il vicepresidente
del Csm Giovanni Legnini. Il Csm ha cercato negli ultimi anni di intensificare la cooperazione con i
paesi dell'Europa centrale. L'idea di un memorandum congiunto sulla promozione dell'istituzione
del Consiglio superiore della magistratura della Repubblica Ceca è stata istituita a maggio di
quest'anno durante la visita di Samal presso la Corte suprema di cassazione d'Italia ed il Csm.
Come affermato dal presidente della Corte suprema di Praga, "la giustizia in Repubblica Ceca ha
bisogno di un organo rappresentativo che soddisfi i suoi bisogni in una prospettiva concettuale e a
lungo termine. L'attuale modello dell'amministrazione statale della magistratura, guidato dal
ministero della Giustizia, è stato a lungo insoddisfacente per il corretto funzionamento del sistema
giudiziario. Il Consiglio superiore della magistratura è un modo per garantire un sistema giudiziario
migliore, più rapido e più aperto, e quindi un sistema giudiziario più credibile". L'istituzione del
Consiglio Superiore della Magistratura come rappresentante legale della magistratura in relazione al
potere legislativo ed esecutivo è diventata, negli ultimi anni, uno dei temi più discussi della giustizia
ceca. Come priorità viene considerata non solo dai v ertici della Corte suprema, ma anche della
Corte costituzionale, del Tribunale amministrativo supremo e dai rappresentanti dell'Unione
giudiziaria. (Com)
© Agenzia Nova - Riproduzione riservata
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Memorandum Csm-Corte Suprema Praga per creazione Csm ceco
E reciproca indipendenza potere giudiziario
Roma, 24 lug. (askanews) – E’ stato firmato oggi il Memorandum d’Intesa fra la Corte Suprema
della Repubblica Ceca e il Consiglio Superiore della Magistratura della Repubblica Italiana per
promuovere la reciproca indipendenza del potere giudiziario e la creazione del Consiglio Superiore
della Magistratura della Repubblica Ceca.
La firma è avvenuta alla presenza del Presidente della Corte Suprema della Repubblica Ceca Pavel
Sámal e Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Giovanni Legnini.
La Corte Suprema della Repubblica Ceca e il Csm, firmando il Memorandum d’Intesa oggi,
dichiarano il reciproco sostegno ai valori fondamentali dello Stato di diritto e alla riforma del
sistema giudiziario nella Repubblica Ceca, con l’obiettivo di istituire il Consiglio Superiore della
Magistratura, che dovrebbe contribuire ad una maggiore indipendenza giudiziaria.
Il Csm ha cercato negli ultimi anni di intensificare la cooperazione con i paesi dell’Europa centrale.
L’idea di un memorandum congiunto sulla promozione dell’istituzione del Consiglio Superiore
della Magistratura della Repubblica Ceca è stata istituita a maggio di quest’anno durante la visita
del presidente della Corte Suprema Ceca Pavel Šámal presso la Corte Suprema di Cassazione
d’Italia ed il Csm.
Sámal ha affermato in questo contesto: “La giustizia in Repubblica Ceca ha bisogno di un organo
rappresentativo che soddisfi i suoi bisogni in una prospettiva concettuale e a lungo termine.
L’attuale modello dell’amministrazione statale della magistratura, guidato dal ministero della
Giustizia, è stato a lungo insoddisfacente per il corretto funzionamento del sistema giudiziario. Il
Consiglio Superiore della Magistratura è un modo per garantire un sistema giudiziario migliore, più
rapido e più aperto, e quindi un sistema giudiziario più credibile “.
L’istituzione del Consiglio Superiore della Magistratura come rappresentante legale della
magistratura in relazione al potere legislativo ed esecutivo è diventata, negli ultimi anni, uno dei
temi più discussi della giustizia ceca. Come prioritá viene considerata non solo dai vertici della
Corte Suprema, ma anche della Corte Costituzionale, del Tribunale Amministrativo Supremo e dai
rappresentanti dell’Unione giudiziaria.
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(fonte: AskaNews) E’ stato firmato oggi a
Roma il Memorandum d’Intesa fra la Corte
Suprema della Repubblica Ceca e il Consiglio
Superiore della Magistratura della Repubblica
Italiana per promuovere la reciproca
indipendenza del potere giudiziario e la
creazione del Consiglio Superiore della
Magistratura della Repubblica Ceca. La
firma è avvenuta alla presenza del Presidente
della Corte Suprema della Repubblica
Ceca Pavel Sámal e del Vicepresidente
del Consiglio Superiore della Magistratura
Giovanni Legnini.
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Registrazione audio dell'assemblea "Consiglio Superiore della Magistratura (Plenum)",
svoltasi a Roma mercoledì 25 luglio 2018 alle 11:34.
L'evento è stato organizzato da Consiglio Superiore della Magistratura.
Sono intervenuti: Giovanni Legnini (vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura,
Partito Democratico), Pavel Samal (presidente della Corte Suprema della Repubblica Ceca),
Giovanni Mammone (primo presidente della Corte di Cassazione), Giuseppe Fanfani, Ercole Aprile,
Massimo Forciniti, Renato Balduzzi, Paola Balducci, Nicola Clivio, Aldo Morgigni, Luca
Palamara, Antonio Ardituro, Piergiorgio Morosini, Rosario Spina, Riccardo Fuzio (procuratore
generale della Corte di Cassazione), Claudio Maria Galoppi, Francesco Cananzi, Lorenzo
Pontecorvo, Fabio Napoleone, Alessio Zaccaria, Luca Forteleoni, Antonio Leone, Lucio Aschettino.
La registrazione audio dell'assemblea ha una durata di 3 ore e 1 minuto.
Tra gli argomenti discussi: Csm, Giustizia, Magistratura.

