DECLARAŢIA JUDECĂTORILOR
în ultima perioadă reprezentanţii partidelor de guvernământ au lansat mai multe critici în
adresa sistemului judecătoresc, care, în opinia noastră, reprezintă o atentare la independenţa
întregului sistem şi o denigrare intenţionată publică a actului justiţiei.
Ţinem să atragem atenţia că judecătorul îşi asumă responsabilitatea individual pentru
hotărârile luate, existând suficiente mecanisme democratice de atragere la răspundere a acestuia
şi, prezenta declaraţie, nu vine în apărarea unor colegi concreţi, dar în apărarea statutului de
judecător.
Totodată, în colaborarea lor, puterile statului trebuie să se bazeze pe respect reciproc, iar în
ceea ce priveşte puterea judecătorească, să fie întreprinse măsuri de edificare a încrederii în actul
justiţiei şi o responsabilizare a judecătorilor cu respectarea independenţei sistemului judecătoresc,
or expunerile publice generalizate asupra întregului corp de magistraţi reprezintă o manipulare a
opiniei publice.
în condiţiile unui stat de drept sunt inacceptabile expunerile unui Preşedinte de ţară, Primministru sau a unui politician la adresa întregului corp judecătoresc, în contextul în care pretind că
toate acţiunile sunt îndreptate spre reformarea justiţiei, consolidarea democraţiei şi edificarea
statului de drept.
De asemenea, pe parcursul anilor se observă că în ajun de alegeri, inclusiv în perioada
electorală, prin diferite iniţiative legislative se atentează la garanţiile sociale ale judecătorilor, care
sunt parte integrantă a independenţei acestora.
în final, corpul judecătoresc reiterează că este pentru reformarea sistemului judecătoresc
conform principiilor democratice şi nu exclude răspunderea judecătorului în condiţiile legii pentru
încălcările admise, totodată, nu va tolera o denigrare generalizată a sistemului judecătoresc şi este
hotărât să-şi apere garanţiile acordate prin standardele internaţionale, astfel, încât, să fie asigurată
calitatea actului justiţiei în final.
Mai mult ca atât, reţinem că, declaraţia în cauză este un prim pas în apărarea independenţei
sistemului judecătoresc, or în cazul în care atacurile generalizate la adresa sistemului nu vor înceta,
vor urma şi alte acţiuni legale întru susţinerea independenţei judecătorilor.
Este important ca reprezentanţii partidelor de guvernământ să înţeleagă efectul negativ al
acestor declaraţii/acţiuni, care, pe lângă denigrarea actului judecătoresc, pot atenta la suveranitatea
statului şi, în acest sens, solicităm să fie date declaraţii asumate, astfel încât să nu fie pus în pericol
caracterul obligatoriu al actului judecătoresc.
Luând în consideraţie cele expuse supra, solicităm comunităţii europene, organizaţiilor
internaţionale, societăţii civile să monitorizeze atent acţiunile şi expunerile politicului în raport cu
puterea judecătorească pentru asigurarea demarării unor reforme cu respectarea garanţiilor
internaţionale.

