Wprowadzenie
Ukształtowany w poprzednich latach model działalności wydawniczej Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury będzie kontynuowany w 2021 r. Działalność wydawnicza Krajowej Szkoły w tym okresie będzie zatem odbywać się w dwóch zasadniczych
formach. Pierwszą z nich jest wydawanie Kwartalnika Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury (dalej jako: Kwartalnik), drugą zaś wydawanie opracowań książkowych.
W 2021 r. zostaną wydane cztery zeszyty Kwartalnika. Naukowy profil czasopisma
zostanie utrzymany. Będą także kontynuowane działania mające na celu umieszczenie
Kwartalnika bazach indeksacyjnych czasopism, w szczególności w bazie ERIH plus.
W dalszej perspektywie działania te mają skutkować ujęciem Kwartalnika w wykazie
czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
wraz z przypisaną liczbą punktów (załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 18 grudnia 2019 r.). Spowoduje to wzrost atrakcyjności Kwartalnika
dla autorów, szczególnie tych będących pracownikami badawczymi bądź badawczodydaktycznymi uczelni wyższych. Jednocześnie jednak zostanie rozwinięta część „branżowa” czasopisma. W szczególności pojawi się nowa rubryka poświęcona praktyce
i orzecznictwu asesorów sądowych i prokuratorskich. Ta część Kwartalnika będzie prezentować interesujące studia przypadków z praktyki asesorów, opatrzonych komentarzem autorów.
W przyszłym roku zostaną wydane trzy książki (ich szczegółowy opis znajduje się
poniżej). Będą to: „Wzajemne uznawanie orzeczeń w sprawach karnych w Unii Europejskiej” autorstwa Rafała Kierzynki, Sławomira Buczmy i Moniki Dąbrowskiej-Stefaniak; „Kwalifikacja prawna przestępstw z wykorzystaniem nowych technologii i związanych z cyberprzestępczością” autorstwa Pawła Opitka oraz „Mediacja i sądy. Rola
sędziów i sądów w promocji oraz rozwoju mediacji w państwach Unii Europejskiej”
autorstwa Moniki Włodarczyk.
Wszystkie powyższe opracowania powinny okazać się drukiem do końca 2021 r.

Pozycja wydawnicza nr 1
1. Autor
Sławomir Buczma, Rafał Kierzynka, Monika Stefaniak-Dąbrowska
2. Tytuł
Wzajemne uznawanie orzeczeń w sprawach karnych w Unii Europejskiej
3. Abstrakt
Przedmiotem opracowania będzie syntetyczne omówienie wszystkich instrumentów
współpracy sądowej w sprawach karnych, przedstawienie tez wszystkich orzeczeń TSUE
w sprawach karnych (wyroki niedostępne w języku polskim zostaną przez autorów przetłumaczone) oraz zestawienie pytań i odpowiedzi na najczęściej pojawiające się w praktyce problemy. Idea powstania opracowania zrodziła się w trakcie cyklu szkoleń jakie
w Krajowej Szkole przeprowadzili R. Kierzynka i S. Buczma. Okazało się wówczas, że
praktycy zapoznają się z nowymi mechanizmami prawnymi najczęściej w związku z prowadzonymi przez sobie postępowaniami. Tym samym brak spraw odnoszących się pewnego rodzaju instrumentów międzynarodowych może oznaczać rzeczywisty brak wiedzy
na ich temat. Uzasadnia to przedstawienie wszystkich instrumentów prawa Unii w tym
obszarze, tak aby praktyka mogła wykorzystać także takie, które dotychczas nie były
używane. Zaletą opracowania będzie także przybliżenie sędziom orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wielu sędziów sądów powszechnych nie zna tego
orzecznictwa bądź zna je w niewielkim stopniu. Także istotna część sędziów ma problemy z korzystaniem z systemów Eur-lex i Curia. Wielu orzeczników odczuwa również
barierę językową, co negatywnie skutkuje zwłaszcza w przypadku pytań prejudycjalnych
rozstrzyganych w trybie pilnym (PPU), gdzie orzeczenia, opinie rzecznika generalnego
i pisma procesowe nie są tłumaczone na wszystkie języki oficjalne UE, a jedynie na język
państwa sądu odsyłającego oraz na język francuski, który jest roboczym językiem TSUE.
Na rynku wydawniczym brak jest opracowania problematyki współpracy międzynarodowej w sprawach karnych w tak praktycznym ujęciu. Dostępne komentarze i monografie
skupiają się raczej na teoretycznej stronie współpracy międzynarodowej, podczas gdy
praktycy potrzebują książki/skryptu, który dotyczyłby głównie zagadnień praktycznych.

4. Adresaci
Sędziowie i asesorzy sądowi orzekający w sprawach karnych oraz prokuratorzy i asesorzy prokuratury
5. Seria wydawnicza
Metodyki
6. Objętość
200 stron
7. Nakład
400 egzemplarzy
8. Informacje o autorach
Sławomir Buczma – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Brodnicy
delegowany do Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej w Brukseli. Specjalista
z zakresu europejskiego prawa karnego, autor wielu publikacji na ten temat. Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu ds. Problematyki Przestępczości (CDPC) Rady Europy. Wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Rafał Kierzynka – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Okręgowego w Gorzowie Wlkp.
od 2006 r. delegowany do Wydziału Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Karnego
w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie w latach 2016-2020 pełnił funkcję naczelnika.
Specjalista od europejskiego prawa karnego, autor wielu publikacji na ten temat, w tym
komentarzy i monografii. Przedstawiciel Polski w grupach roboczych Unii Europejskiej
i komitetach Rady Europy zajmujących się tą tematyką. Wykładowca Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury.
Monika Stefaniak-Dąbrowska – sędzia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia
w Łodzi. Od 2013 r. Kierownik Sekcji Wykonania Orzeczeń. W latach 2017-2018 delegowana do Wydziału Międzynarodowego i Europejskiego Prawa Karnego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Zajmuje się głównie prawem karnym wykonawczym i europejskim, w tym zwłaszcza problematyką związaną z wzajemnym uznawaniem orzeczeń
w sprawach karnych. Autorka pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, z których jedno zostało nagrodzone w konkursie „Sędzia Europejski 2016”,
organizowanym przez Międzynarodową Komisję Prawników.

Pozycja wydawnicza nr 2
1. Autor
Paweł Opitek
2. Tytuł
Kwalifikacja prawna przestępstw z wykorzystaniem nowych technologii i związanych
z cyberprzestępczością
3. Abstrakt
Przedmiotem opracowania będzie problematyka kwalifikacji prawnej przestępstw popełnianych z wykorzystaniem nowych technologii i związanych z cyberprzestrzenią. Na
rynku brak jest aktualnych i szczegółowych opracowań dotyczących kwalifikacji prawnej
i opisu znamion takich czynów, a istniejące publikacje mają charakter komentatorski
lub przyczynkarski. Potrzeba zapewnienia wiedzy w tym zakresie wynika przede wszystkim z wzrastającej liczby spraw dotyczących cyberprzestępczości. Najczęściej są to
sprawy o skomplikowanym charakterze, gdzie podstawową trudność sprawia subsumpcja materiału dowodowego. Przykładem mogą być sprawy dotyczące tzw. ransomware,
a więc szyfrowania plików na komputerze pokrzywdzonego i żądania okupu za ich odszyfrowanie. Prokuratorzy kwalifikują takie czyny na podstawie art. 267 k.k. lub 268
k.k. lub 268a k.k. lub 269 k.k. lub 287 k.k. Inna grupa czynów dotyczy coraz popularniejszych kryptowalut. Z badań przeprowadzonych przez autora wynika także, że różnie
kwalifikowane są sprawy dotyczące „kradzieży” bitcoinów: art. 278 k.k. lub 279 k.k. lub
267 k.k. lub 287 k.k. W omawianym obszarze pojawia się wiele problemów szczegółowych, np. czy opis czynu dotyczący nieuprawnionej zmiany zapisu cyfrowego w portfelu
kryptowalutowym powinien uwzględniać tylko modyfikację danych w aplikacji, czy także
fakt, że transfer bitmonet powoduje ponadto zmiany informacji w blockchain?
4. Adresaci
Sędziowie, asesorzy sądowi, prokuratorzy, asesorzy prokuratury, aplikanci sędziowscy
i prokuratorscy
5. Seria wydawnicza
Metodyki

6. Objętość
200 stron
7. Nakład
400 egzemplarzy
8. Informacje o autorze
Paweł Opitek – doktor nauk prawnych, prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie, delegowany do Prokuratury Krajowej, ekspert Instytutu Kościuszki ds. Cyberbezpieczeństwa, członek Strumienia Blockchain/DLT i Waluty Cyfrowe przy Ministerstwie
Cyfryzacji, Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz Centrum Technologii Blockchain przy Uczelni Łazarskiego.

Pozycja wydawnicza nr 3
1. Autor
Monika Włodarczyk
2. Tytuł
Mediacja i sądy. Rola sędziów i sądów w promocji oraz rozwoju mediacji w państwach
Unii Europejskiej
3. Abstrakt
Przedmiotem opracowania będzie prezentacja najnowszego stanu wiedzy z obszaru mediacji, szczególnie w kontekście najnowszych zmian legislacyjnych dotyczących mediacji
w państwach Unii Europejskiej. W książce zostaną omówione projekty pilotażowe w sądach państw Unii Europejskiej z zakresu mediacji oraz zostanie przedstawione w jaki
sposób sędzia powinien zachęcać skutecznie strony do mediacji zarówno w kierowanej
do stron korespondencji zaraz po wpływie sprawy do sądu jak i na sali rozpraw. Zasadniczą inspiracją normatywną opracowania jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2008/52/WE z 21 maja 2008 r. w sprawach niektórych aspektów mediacji w sprawach cywilnych i handlowych, która nałożyła na państwa członkowskie UE obowiązek
zapewnienia równowagi pomiędzy mediacją a postępowaniem sądowym. Doświadczenia
państw Unii Europejskiej i wytyczne organu Rady Europy – Komisji na Rzecz Efektywności Wymiaru Sprawiedliwości (CEPEJ) wskazują, że mediacja ma szansę na rozwój dzięki
sędziom, którzy będą swoje sprawy kierować do mediacji i sądom, które będą wdrażać
programy pilotażowe w zakresie mediacji. Publikacja będzie prezentować założenia i wytyczne zawarte w najnowszych dokumentach Komisji na Rzecz Efektywności Wymiaru
Sprawiedliwości (CEPEJ) dotyczących mediacji.
Książka będzie zawierać zestaw narzędzi dla sędziego: list do stron i pełnomocników
procesowych zachęcający do mediacji, wzór postanowienia sądu o skierowaniu do mediacji, diagnozę sprawy dla sędziego pod kątem jej „mediowalności” w formie kwestionariusza, kwestionariusz dla stron postępowania mający ułatwić decyzję czy warto spór
rozwiązać w drodze mediacji oraz ankietę ewaluacyjną z mediacji dla stron i pełnomocników procesowych.

Na rynku brak publikacji jest dotyczących mediacji napisanej przez sędziego i przedstawiającej mediację w kontekście wymiaru sprawiedliwości i roli jaką sędziowie i sądy
pełnią w promocji oraz rozwoju tej instytucji. Brak jest także publikacji zawierających
omówienie najnowszych dokumentów i orzeczeń organów Unii Europejskiej i Rady Europy w zakresie mediacji.
4. Adresaci
Sędziowie sądów powszechnych, asesorzy sądowi, aplikanci sędziowscy, mediatorzy, kuratorzy sądowi, adwokaci, radcowie prawni, wykładowcy i studenci na kierunkach prawo
i administracja na wydziałach prawa oraz na studiach podyplomowych z mediacji i innych
metod alternatywnego rozwiązywania sporów.
5. Seria wydawnicza
Monografie
6. Objętość
200
7. Nakład
400 egzemplarzy
8. Informacje o autorze
Monika Włodarczyk – doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Rejonowego w Chrzanowie, prezes polskiej sekcji lokalnej Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji GEMME z siedzibą w Paryżu. Stypendystka amerykańskiej fundacji Weinstein
JAMS Foundation z siedzibą w San Francisco zajmującej się promocją mediacji na świecie (Weinstein JAMS International Fellowship (2020).

