
DECLARATIA JUDECATORILOR

ln ultima perioadf, reprezentanlii partidelor de guvern[mdnt au lansat mai multe critici in
adresa sistemului judecdtoresc, care, in opinia noastrf,, reprezintd" o atentare la
independenfa intregului sistem qi o denigrare intenfionatl publici a actului justifiei.

Jinem sd atragem aten{ia cd judecdtorul iqi asumd responsabilitatea individual pentru
hot6rdrile luate, existdnd suficiente mecanisme democratice de atragere la r[spundere a

acestuia qi, prezenta declarafie, nu vine in apdrarea unor colegi concrefi, dar in apdrarea

statutului de judecdtor.

Totodatd, in colaborarea lor, puterile statului trebuie sd se bazezepe respect reciproc, iar
in ceea ce priveqte puterea judecdtoreasc6, s[ fie intreprinse mdsuri de edificare a increderii
in actul justifiei qi o responsabilizare a judecdtorilor cu respectarea independenfei

sistemului judecdtoresc, or expunerile publice generalizate asupra intregului corp de

magistrafi reprezintd o manipulare a opiniei publice.

in condiliile unui stat de drept sunt inacceptabile expunerile unui Preqedinte de [ard, Prim-
ministru sau a unui politician la adresa intregului corp judecdtoresc, in contextul in care

pretind c[ toate ac{iunile sunt indreptate spre reformarea justiliei, consolidarea democrafiei
qi edificarea statului de drept.

De asemenea, pe parcursul anilor se observI c6 in ajun de alegeri, inclusiv in perioada

electorald, prin diferite inifiative legislative se atenteazd la garanliile sociale ale
judecdtorilor, care sunt parte integrantd a independenlei acestora.

in final, corpul judecltoresc reitereazd, cd, este pentru reformarea sistemului judecdtoresc

conform principiilor democratice qi nu exclude rdspunderea judecdtorului in condifiile legii
pentru incdlc6rile admise, totodatf,, nu va tolera o denigrare generalizatd a sistemului
judecdtoresc qi este hotdrdt sd-gi apere garanliile acordate prin standardele interna{ionale,

astfel, inc6t, sd fie asiguratd calitatea actului justifiei in final.

Mai mult ca atdt, refinem c5, declara[iain catzd este un prim pas in apdrarea independen]ei

sistemului judecdtoresc, or in cazul in care atacurile generalizate la adresa sistemului nu

vor inceta, vor urma qi alte acfiuni legale intru sus(inerea independenlei judecltorilor.

Este important ca reprezentan(ii partidelor de guvernlmdnt si in{eleag[ efectul negativ al

acestor declarafii/acfiuni, care, pe l6ngd denigrarea actului judec[toresc, pot atenta la

suveranitatea statului qi, in acest sens, solicitlm sd fie date declara{ii asumate, astfel incdt

s[ nu fie pus in pericol caracterul obligatoriu al actului judecdtoresc.

Ludnd in considerafie cele expuse supra, solicit[m comunit[1ii europene, organizaliilor

internalionale, societdlii civile s[ monitorizeze atent ac{iunile qi expunerile politicului in

raport cu puterea judecltoreasc6 pentru asigurarea djSnardrii unor reforme cu respectarearaport cu puterea judecdtoreasca pentru aslgurarea d'/n.ararll unor reronne cu respecErea

garan{iilor internafionale. ^l/ -a\ff!fl
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