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Declaraţie cu privire la Principiile de Independenţă a Justiţiei 
 

adoptată de 
 

Conferinţa Preşedinţilor de Instanţe Supreme din Europa Centrală şi de Est 
 

Brijuni, Croaţia, 
14 octombrie 2015 

 
 

Traducere: judecător Cristi Danileţ 
 
 
PREAMBUL 
 
ÎNTRUCÂT Pactul Internațional cu privire la Drepturile Civile și Politice garantează că 
toate persoanele au acces la o instanţă competentă, independentă și imparțială pentru 
rezolvarea pricinilor civile sau cauzelor penale.  
 
ÎNTRUCÂT Declaraţia Universală a Drepturilor Omului prevede că toate persoanele 
sunt egale în faţa legii şi sunt îndreptăţite la protecţia egală din partea legii. 
 
ÎNTRUCÂT Congresul Naţiunilor Unite privind Prevenirea Criminalităţii şi Tratamentul 
Delincvenţilor a statuat că independenţa justiţiei ar trebui garantată de către stat şi 
consacrată în Constituţie sau în legile naţionale. 
 
ÎNTRUCÂT Convenţia Europeană a Drepturilor Omului cere tuturor statelor semnatare 
să garanteze persoanelor aflate în jurisdicţia lor drepturile la viaţă, libertate, securitate şi 
alte drepturi şi libertăţi enumerate în Secţiunea I a Convenţiei, incluzând dreptul la un 
proces echitabil în faţa unei instanţe independente şi imparţiale stabilit de lege. 
 
ÎNTRUCÂT Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni a afirmat în avizele sale că 
independenţa justiţiei este o premisă esenţială pentru funcţionarea justiţiei. 
 
ÎNTRUCÂT aceste drepturi sunt, de asemenea, protejate de instrumente regionale şi 
Constituţii, de legi, decizii judiciare şi înţelegeri ale ţărilor participante. 
 
ÎNTRUCÂT independenţa justiţiei nu este un privilegiu al sistemului judiciar, ci o 
obligaţie care izvorăşte din dreptul fiecărui individ la o instanţă imparţială. 
 
ŞI ÎNTRUCÂT implementarea şi protecţia tuturor drepturilor depind de existenţa unui 
sistem judiciar competent, independent şi imparţial. 
 
URMĂTOARELE PRINCIPII stabilesc standarde atât pentru independenţa justiţiei 
privită ca una dintre cele trei puteri, cât şi pentru independenţa judecătorilor priviţi în 
mod individual. Aceste principii reprezintă deplinul angajament al Conferinţei 
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Preşedinţilor de Instanţe Supreme din Europa Centrală şi de Est de a respecta regulile 
statului de drept şi sunt destinate să ghideze fiecare judecător în a îndeplini  
responsabilităţi judiciare importante, a asista sistemul judiciar în auto-reglementare, a 
stabili o bază de discuţie între cele trei puteri în stat şi a promova respectul şi 
aprecierea publicului pentru justiţie. 
 
 
 
INDEPENDENŢA SISTEMULUI JUDICIAR 

 
1. Justiţia este o instituţie cu cea mai mare valore în orice societate. 
 
2. Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (art. 10), Pactul Internaţional cu privire 

la Drepturile Civile şi Politice (art. 14 (1)) şi Convenţia Europeană a Drepturilor 
Omului (art. 6 (1)) proclamă că oricine este îndreptăţit la un proces echitabil şi 
desfăşurat în şedinţă publică în faţa unei instanţe competente, independente şi 
imparţiale stabilite de lege. Un sistem judiciar independent este indispensabil 
pentru punerea în aplicare a acestui drept.  

 
3. Independenţa justiţiei necesită următoarele: 

 
a. Sistemul judiciar va soluţiona chestiunile cu care a fost sesizată în conformitate 

cu o evaluare imparţială a faptelor şi înţelegerea legii fără influenţe nepotrivite, 
directe sau indirecte, indiferent din ce surse ar provini; 

b. Independenţa aparţine atât justiţiei privită ca sistem, cât şi fiecărui judecător 
privit în mod individual în raport cu o cauză concretă pe care o are de 
soluţionat; şi 

c. Niciun judecător nu poate soluţiona corespunzător în condiţii de teamă sau 
anticipând o favoare din orice sursă, ori afându-se sub orice influenţă 
neadecvată. 

 
4. Menţinerea independenţei justiţiei este esenţială pentru realizarea obiectivelor şi 

pentru o funcţionare performantă într-o societate liberă guvernată de statul de 
drept. 

 
a. Judecătorii trebuie să facă dovada şi să promoveze un nivel înalt al 

cunoştinţelor juridice şi al conduitei judiciare pentru a consolida încrederea 
publică în sistemul judiciar, care este fundamentală pentru menţinerea 
independenţei judiciare. 

b. Imparţialitatea şi aparenţa de imparţialitate sunt esenţiale pentru exercitarea 
corespunzătoare a funcţiei judiciare. Aceste cerinţe se aplică nu doar deciziei în 
sine ci, de asemenea, procesului prin care se ia decizia.  

 
5. Independenţa sistemului judiciar şi a judecătorilor trebuie garantată de către stat şi 

consacrată în Constituţie, la cel mai înalt nivel legislativ din ţară. Alte reglementări 
specifice ar trebui prevăzute la nivelul legilor. 
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6. Este datoria instituţiilor statului de a respecta şi observa obiectivele şi funcţiile 

corespunzătoare ale sistemului judiciar. 
 

7. În procesul de luare a deceziilor, datoria judecătorului unic sau a completului de 
judecători de a pronunţa hotărârea în conformitate cu art. 3 (a) nu trebuie supusă 
ingerinţei sau influenţei din partea vreunui judecător care nu a fost desemnat în 
cauză, a consiliului judiciar, a ministerului justiţiei, sau a oricărui alt oficial 
guvernamental sau instituţie, exceptând faptul că hotărârea poate fi atacată cu 
apel la o altă curte. Sistemul judiciar trebuie să îşi îndeplinească atribuţiile în 
concordanţă cu Constituţia şi legile. Statul trebuie sa asigure proceduri şi remedii 
pentru protejarea independenţei judiciare, incluzând sancţiuni împotriva celor care 
încearcă să influenţeze judecătorii altfel decât prin intermediul procedurilor legale 
în instanţe. 

 
8. Judecătorii trebuie să susţină integritatea şi independenţa sistemului judiciar şi să 

câştige încrederea oamenilor prin evitarea conduitelor inadecvate sau aparent 
inadecvate în toate activităţile lor oficiale şi private.  

 
9. În măsura compatibilităţii cu sarcinile lor ca membri ai sistemului judiciar, 

judecătorii, ca orice alţi cetăţeni, sunt îndreptăţiţi la libertatea de exprimare, de 
conştiinţă, de asociere și de întrunire, cu excepția faptului că un judecător ar trebui 
să se abțină de la activitatea politică. 

 
10. Judecătorii trebuie să fie liberi ca, în conformitate cu legea aplicabilă, să formeze şi 

să se alăture unei asociaţii de judecători care să le reprezinte interesele şi să 
promoveze pregătirea lor profesională şi care să facă orice este necesar pentru a 
le proteja independenţa în modul cel mai potrivit. 

 
 
 
OBIECTIVELE SISTEMULUI JUDICIAR 
 
11. Obiectivele şi atribuţiile sistemului judiciar cuprind următoarele: 

 
a. Să se asigure, în limitele corespunzătoare ale funcţiei judiciare, că toate 

persoanele sunt capabile să trăiască în siguranţă sub statul de drept într-o 
societate care este cârmuită prin lege; 

b. Să promoveze, în limitele corespunzătoare ale funcţiei judiciare, respectarea şi 
realizarea drepturilor omului; şi 

c. Să aplice legea în mod imparţial persoanelor fizice şi juridice, ca şi între 
persoanele fizice şi juridice, pe de o parte, şi Stat, pe de altă parte. 
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NUMIREA JUDECĂTORILOR 
        
12. Pentru a permite sistemului judiciar să-şi atingă obiectivele şi să-şi îndeplinească 

atribuţiile este esenţial ca judecătorii să fie selectaţi pe merit, pe baza competenţei 
dovedite, integrităţii şi independenţei.  
 

13. Metoda de numire a judecătorilor trebuie să fie astfel concepută încât să asigure 
numirea acelor persoane care sunt cel mai bine calificate pentru funcţia judiciară. 
Aceasta trebuie să ofere garanţii împotriva influenţelor nepotrivite astfel încât să fie 
numite doar persoanele competente, integre şi independente. 

 
14. În procesul de selectare a judecătorilor nu trebuie să existe nicio discriminare în 

funcţie de rasă, culoare, sex, religie, opinie politică sau de altă natură, naţionalitate 
sau origine socială, statut marital, orientare sexuală, stare materială, de statutul la 
naştere sau statutul dobândit ulterior, cu excepţia cerinţei ca un candidat pentru 
funcţia judiciară să aibă naţionalitatea ţării respective, cerinţă care nu este 
considerată discriminatorie.  

 
15. Promovarea judecătorilor trebuie să se bazeze pe o evaluare obiectivă a unor 

elemente precum competenţa, integritatea, independenţa şi experienţa. 
 

16. Procesul de selectare, numire şi promovare a judecătorilor trebuie să fie 
transparent. Ca să asigure transparenţa procesului de selectare, legea trebuie să 
definească clar procedurile şi criteriile obiective pentru selecţia judecătorilor. 

 
 
 
MANDATUL 
 

17. Judecătorii trebuie să aibă siguranţa mandatului. Condiţiile de exercitare a funcţiei 
judecătorilor ar trebui asigurate prin lege. Nu este de preferat utilizarea unei 
perioade de probă în procesul de numire, iar acolo unde acesta există ar trebui 
restricţionată cât se poate de mult. Un judecător în perioada de probă este 
îndreptăţit la aceeaşi protecţie, privilegii, imunităţi şi independenţă individuală 
întocmai ca un judecător care nu este în peroada de probă. 
 

18. Este recomandabil ca toţi judecătorii dintr-un stat să fie numiţi pentru o perioadă 
care să expire la împlinirea unei anumite vârste.  

 
19. Eliberarea din funcţie anterior acestei vârste trebuie să poată fi posibilă numai prin 

demisie sau prin destituire pe motiv de incapacitate dovedită, condamnare pentru 
o infracţiune ori abateri judiciare grave care îl fac persoana să fie nepotrivită 
pentru a fi judecător. Soluţionarea cu bună-credinţă a unei cauze, bazată pe 
aplicare legii de către judecător, nu ar trebui să ducă la eliberarea din funcţie chiar 
dacă decizia judecătorului este greşită, nepopulară, dezaprobată de către oficialii 
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guvernamentali şi instituţii. Cei nemulţumiţi de hotărârea judecătorească trebuie 
să recurgă la formularea căii de atac prevăzute de lege. 

 
20. Judecătorii care sunt preşedinţi nu ar trebui să poată fi destituiţi din funcţia de 

conducere pe baza unor hotărâri judecătoreşti date de ei sau de alţi judecători din 
acea instanţă ori secţie, care sunt apreciate ca fiind greşite, ori sunt nepopulare 
sau dezaprobate. 

 
21. Acolo unde nu se aplică proceduri de eliberare din funcţie a unui judecător prin 

votul oamenilor, procedura  pentru eliberarea din funcţie a judecătorilor trebuie să 
fie sub controlul sistemului judiciar. 

  
22. Dacă un judecător este pasibil să fie eliberat din funcţie, acesta trebuie să aibă 

dreptul la un aviz prealabil şi la o audiere completă şi echitabilă. Niciun judecător 
nu ar trebui sacţionat disciplinar sau destituit pentru actele sale judiciare, cu 
excepţia gravei neglijenţe sau nerespectarea intenţionată  a legii. 

  
23. Dacă legea permite evaluarea performanţelor profesionale ale judecătorilor, astfel 

de evaluări trebuie să respecte principiul independenţei judiciare. Judecatorii 
trebuie evaluaţi pentru a fi identificate aspecte pe care le pot îmbunătăţi şi pentru 
a se stabili cine trebuie promovat. Evaluările nu trebuie folosite în mod abuziv şi 
nici să fie un pretext pentru a destitui un judecător. 

  
24. Toate procedurile disciplinare, de suspendare sau de eliberare din funcţie trebuie 

sa fie stabilite în conformitate cu regulie preexistente de conduita judiciară şi 
trebuie sa fie transparente. 

  
25. În afara situaţiilor în care se impune a fi asigurată judecarea adecvată şi în termen 

a unei cauze, niciun judecător nu trebuie sa poată fi transferat de către organele 
judiciar-administrative dintr-o instanţă sau funcţie într-o alta decât cu acceptul său 
prealabil. 

  
26. Daca organul competent responsabil pentru asigurare serviciului judiciar este un 

consiliu judiciar, un consiliu al justiţiei sau un alt asemenea organism, acest 
consiliul sau organ ar trebui alcătuit dintr-o majoritate formată din judecatori. 

   
 
 

CONDIŢII JUDICIARE 
  

27. Judecătorii trebuie să primească o compensaţie pe măsura profesiei şi îndatoririlor 
lor şi să dispună de condiţii adecvate de lucru. Judecătorii trebuie să beneficieze 
de o instruire adecvată. De asemenea, judecătorilor trebuie să li se asigure 
facilităţi pentru desfăşurarea activităţii care să reflecte importanţa statului de drept 
în societate. Instanţelor trebuie să li se asigure un număr suficient de judecători şi 
de personal auxiliar calificat. Remuneraţia judecătorilor trebuie să fie ferită de 
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posibile reduceri prin legislaţie. Trebuie să existe garanţii pentru a se menţine o 
remuneraţie rezonabilă a judecatorilor în caz de dizabilitate, cât şi pentru plata 
pensiei care trebuie să fie în legătură rezonabilă cu remuneraţia primită în 
perioada de activitate. Remuneraţia şi condiţiile de lucru ale judecătorilor nu pot fi 
modificate în dezavantajul judecătorilor în timpul mandatului, cu excepţia situaţiilor 
deosebite de natură economică sau bugetară. 

  
28. Fără a afecta procedurile disciplinare sau dreptul la apel ori de a primi despăgubiri 

de la stat în conformitate cu dreptul naţional, judecătorii trebuie să se bucure de 
imunitate în a fi chemaţi în judecată civilă şi imunitate de a plăti despăgubiri pe 
motiv de acte neadecvate sau omisiuni în exercitarea functiei. Niciun judecator nu 
trebuie sa fie supus procedurilor penale pentru comiterea vreunei infracţiuni fără a 
i se retrage sau a renunţa la imunitate. Oricum, pentru că un judecător nu este 
mai presus de lege, atunci când un judecător este implicat în conduite 
infracţionale ridicarea imunităţii sale trebuie să fie iminentă. 

 
 
 
JURISDICŢIA 
  

29.  Sistemul judiciar trebuie sa aibă jurisdicţie asupra tuturor chestiunilor care trebuie 
deferite justiţiei şi totodată trebuie să aibă autoritatea exclusivă de a decide 
asupra propriei competenţe aşa cum este ea prevăzută în lege. 

   
 
 
ADMINISTRAŢIA JUDICIARĂ  
  

30. Preşedintii de instanţe nu ar trebui să aibă competenţa exclusivă de a lua decizii 
administrative ce ar putea influenţa soluţionarea unei cauze individuale. Alocarea 
cauzelor către judecatori trebuie să se facă în mod aleatoriu sau în temeiul unor 
criterii clare, obiective şi transparente, prestabilite de un colegiu de judecători ai 
instanţei. 

  
31. Principalele responsabilităţi de administrare a instanţei, inclusiv cu privire la 

numirea, supravegherea şi controlul disciplinar asupra personalului auxiliar 
trebuie să revină sistemului juridic însuşi sau unui organ competent în care 
sistemul juridic să aibă o reprezentare majoritară sau un rol efectiv. 

  
32. Bugetele instanţelor trebuie să fie pregătite chiar de către instanţe sau de către o 

autoritate competentă dar în colaborare cu instanţele sau cu autorităţile judiciare, 
şi trebuie avute în vedere nevoia de independenţă a sistemului juridic şi a 
administraţiei sale. Sumele alocate trebuie sa fie suficiente pentru a permite 
fiecărei instanţe să funcţioneze astfel încât judecătorii consideraţi în mod 
individual să nu fie supraîncărcaţi, ceea ce ar impiedica o înfăptuirea justiţiei în 
mod prompt şi efectiv. 
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RELAŢIA CU LEGISLATIVUL ŞI CU EXECUTIVUL 
  

33. Atribuţiile legislative şi executive care ar putea influenţa judecătorii în ce priveşte 
funcţia, remuneraţia, condiţiile sau resursele lor nu trebuie folosite pentru a pune 
presiune sau pentru a influenţa un anumit judecător, anumiţi judecători sau 
sistemul judiciar în ansamblul său. 

  
34. Autorităţile executive nu trebuie să ofere judecătorilor stimulente sau beneficii, iar 

judecătorii nu trebuie să le accepte, dacă acestea ar putea afecta performanţa în 
îndeplinirea atribuţiile lor judiciare. 

  
35. Autorităţile executive trebuie să asigure în permanenţă securitatea şi protecţia 

fizică a judecătorilor şi a familiilor acestora. Astfel de măsuri trebuie să includă 
protecţia instanţelor şi a judecătorilor care ar putea deveni sau care sunt deja 
victime ale unor ameninţări sau acte de violenţă. 

 
 

 
RESURSE 
  

36. Puterea legislativă şi cea executivă trebuie să respecte autoritatea puterii 
judecătoreşti şi, dacă se afla în situaţia de a comenta hotărâri judecătoreşti, 
trebuie să evite criticile care ar submina independenţa judiciară sau încrederea 
publicului în justiţie. Legislativul şi executivul sunt obligate să repecte hotărârile 
judecatoreşti şi să evite acţiuni care ar pune sub semnul întrebării dorinţa lor de a 
se conforma hotărârilor judecătoreşti, alta decât a exprima intenţia declarării unei 
căi de atac. 

  
37. Judecătorii şi autorităţile juridice ar trebui să joace un rol activ în pregătirea 

legislaţiei care se referă la propriul statut şi, în general, la funcţionarea sistemului 
judiciar. Orice proiect de lege privind statutul judecătorilor, înfăptuirea justiţiei sau 
alt proiect care ar putea avea un impact asupra sistemului juridic, independenţa 
justiţiei sau garantarea accesului cetăţenilor la justiţie ar trebui analizat de către 
legislativ numai dupa ce se obţine opinia unei autorităţi competente din cadrul 
sistemului juridic. 

  
38. Este esenţial ca judecătorii să beneficieze de resursele necesare care să le 

permită să îşi îndeplineasca atribuţiile. Statul este obligat sa furnizeze sistemului 
juridic astfel de resurse. 
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 RELAŢIA CU MASS-MEDIA 
 

39. Mass-media şi sistemul juridic se sprijină reciproc: la fel cum instanţele sprijină 
dreptul presei de a face investigaţii şi de a publica informaţii, tot astfel media 
joacă un rol important în promovarea şi menţinerea respectului public pentru 
justiţie. Sistemul juridic recunoaşte că dreptul publicului de a fi informat asupra 
hotărârilor judecătoreşti, precum şi responsabilitatea publică a judecătorilor impun 
să existe o acoperire mediatică corespunzătoare cu privire la actele şi conduita 
judiciară. În acest scop procesele din instanţe trebuie să se desfăşoare în mod  
transparent, cu excepţia cazurilor în care confidenţialitatea este impusă prin lege. 

 
40. Mass-media trebuie să respecte şi să susţină independenţa şi imparţialitatea 

sistemului judiciar şi să aprecieze faptul că suportul publicului pentru sistemul 
judiciar şi hotărârile judecătoreşti este necesar pentru funcţia judiciară şi în marele 
beneficiu al societăţii. 

 
41. Criticismul mass-mediei cu privire la judecători, la actele judiciare şi motivările 

hotărârilor judecătoreşti este potrivit, cu condiţia ca mass-media să nu încerce să 
îl determine pe un anumit judecător sau pe mai mulţi judecători să ajungă la o 
anumită concluzie. 

 
42. Mass-media trebuie să se abţină de la critici nedrepte şi nefondate cu privire la 

sistemul judiciar. Când critica de către mass-media a unui judecător sau a deciziei 
acestuia este nedreaptă sau nefondată, este potrivit să existe un răspuns în 
numele judecătorului. Deoarece un judecător este constrâns de comentariile 
publice cu privire la cazurile sale, răspunsul ar trebui să fie dat de către purtătorul 
de cuvânt al instanţei, asociaţia de judecători, baroul de avocaţi şi alte entităţi din 
afara sistemului juridic.   

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


