Chestionar privind statutul
magistraþilor  detaºarea la
alte instituþii, reglementarea
remunerãrii, aplicarea unui cod
deontologic ºi rãspunderea
magistraþilor
Realizat de judecãtor Roxana Maria Lãcãtuºu,
Judecãtoria Sectorului 4 Bucureºti

Întrebare

Canada, Quebec
(Juge Pierre
Bachand, Cour du
Quebec)

Canada, Saskatoon
(Judge Albert Lavoie)

S.U.A., Louisiana
(District Judge
Hadley Fontenot)

S.U.A., Pennsylvania
(Judge Richard
B. Klein)

1. Existã posibilitatea
numirii temporare (detaºare) a magistraþilor
în alte instituþii (ex:
ministerul de justiþie,
consiliul superior al
magistraturii, dar fãrã a
deveni membru) cu
pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul
de magistrat?

nu

nu

Un judecãtor trebuie sã
demisioneze pentru a
putea accepta altã
funcþie.

nu

2. E reglementatã
exercitarea unor funcþii
de cãtre magistraþi în
afara activitãþii de
judecatã/urmãrire propriu-zise ca urmare a
statutului de putere
caracterizatã prin independenþã ºi imparþialitate - ex. preºedinþi ai
comisiilor electorale
însãrcinaþi inclusiv cu
soluþionarea contestaþiilor ºi sesizãrilor formulate de cãtre partide
ºi candidaþi.

nu

da

Nu. Doar dacã chestiunea devine o controversã judiciarã, judecãtorii decid asupra
problemelor care se
ridicã în alte ramuri ale
puterii.

În Pennsylvania, da.
Judecãtorii controleazã
desfãºurarea alegerilor. Curtea Supremã
de Justiþie a statului are
numeroase responsabilitãþi administrative
cu privire la administrarea întregului sistem
judiciar al statului.
Existã o instanþã distinctã care poate fi
sesizatã pentru a soluþiona contestaþii referitoare la alegerile locale.
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Întrebare

Canada, Quebec
(Juge Pierre
Bachand, Cour du
Quebec)

Canada, Saskatoon
(Judge Albert Lavoie)

S.U.A., Louisiana
(District Judge
Hadley Fontenot)

S.U.A., Pennsylvania
(Judge Richard
B. Klein)

3. Remunerarea magistraþilor este stabilitã
prin lege specialã ori
este reglementatã împreunã cu celelalte
categorii de bugetari?

Statut special  judecãtorii nu sunt consideraþi funcþionari
publici.

Statut special

Statut special

În Pennsylvania, existã
o secþiune separata
într-un statut general
pentru angajaþii statului. De exemplu, pensia noastrã este diferitã
ºi Constituþia prevede
cã salariile noastre nu
pot fi reduse.

4. Exista personal
angajat al instituþiilor
statului care beneficiazã de aceleaºi
drepturi ca ale magistraþilor, fiind asimilat în
ceea ce priveºte statutul cu aceºtia?

nu

nu
Procurorii au statut de
funcþionar public. Judecãtorii se aflã într-o
poziþie de independenþã, separatã ºi
distinctã de a procurorilor.

nu

De fapt nu înþeleg
întrebarea, dar cred ca
rãspunsul este nu.

5. E reglementat un
cod deontologic al
magistraþilor cuprinzând reguli de deontologie profesionalã?

da

Da, Principii etice Da. Existã un cod naþional dar produce efecte
pentru judecãtori.
doar cu privire la judecãtorii federali. Instanþele federale reprezintã
doar 5% din instanþele
din Statele Unite. Totuºi, fiecare stat are un
cod ºi ca urmare a uºurãrii comunicaþiilor,
problemelor comune ºi
asociaþiilor naþionale,
codurile cuprind multe
reguli asemãnãtoare.

Da, existã un cod de de
conduitã. Cred cã, în
general, marea majoritate a regulilor pentru
procurori sunt aceleaºi
ca pentru avocaþi.

6. Dacã acest cod Consiliul Magistraturii
existã, care e autoritatea împuternicita a
constata încãlcãri ale
regulilor stabilite?

Toate plângerile sunt
soluþionate de Consiliul
Judiciar, compus în
majoritate
din
judecãtori.

Existã un Consiliu
Disciplinar care investigheazã ºi recomandã
mãsuri. Dar, Curtea
Supremã este autoritatea supremã care
are puterea de a lua
mãsura adecvatã.

Existã douã organisme
 un organism care
efectueazã investigaþii
ºi Curtea Judiciarã
Disciplinarã. Curtea
Supremã a Statului are
autoritatea finalã.

7. Aceste încãlcãri sunt Nu. Dar sunt publice.
înregistrate ºi pãstrate
în dosarele profesionale ale magistraþilor?

da

da

da

8. Judecãtorii ºi pro- Judecãtorii nu au
curorii au acces la dosare profesionale.
propriile dosare profesionale?

da, absolut

da

9. Care sunt conse- În cazul în care raportul
cinþele constatãrii unor de anchetã concluzioneazã cã plângerea
astfel de încãlcãri?
este neîntemeiatã,
Consiliul trebuie sã
trimitã o notificare,

-

O serie de mãsuri care
includ îndepãrtarea din
funcþie (permanent sau
temporar), amenzi,
cenzurã etc.

Doar în cazul în care o
plângere este consideratã suficient de
întemeiatã pentru ca a
fi necesarã o anchetã
de cãtre organismul de
investigaþie.
Judecãtorul este interogat ºi rãspunde, ºi în
cazul în care comitetul
de investigaþii gãseºte
temeiuri/motive, va exista o audiere publicã.
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Întrebare

Canada, Quebec
(Juge Pierre
Bachand, Cour du
Quebec)

Canada, Saskatoon
(Judge Albert Lavoie)

S.U.A., Louisiana
(District Judge
Hadley Fontenot)

S.U.A., Pennsylvania
(Judge Richard
B. Klein)

da

Da. Istoric, judecãtorii
nu puteau fi traºi la
rãspundere civilã pentru acte comise în exerciþiul funcþiei lor. Totuºi,
potrivit Legii drepTurilor
civile (o reglementare a
legislaþiei naþionale
adoptatã ca urmare a
presiunii politice în anii
60) un judecãtor poate
fi tras la rãspundere
pentru încãlcarea drepturilor civile ale unei
persoane.

Nu. Nu existã reguli
naþionale. Nu cred ca
existã reguli separate
în statul Pennsylvania
pentru procurori.

împreunã cu motivele
deciziei sale, Ministerului Justiþiei, judecãtorului împotriva cãruia
a fost fãcutã plângerea
ºi petentului. În cazul în
care raportul de anchetã stabileºte cã
plângerea este întemeiatã, Consiliul, urmând
recomandãrile raportului aplicã mustrare
judecãtorului ori face o
recomandare Ministerului de Justiþie ºi Procurorului General pentru a înainta o moþiune
în Curtea de Apel
pentru efectuarea unei
anchete. În cazul în
care comitetul înainteazã ultima recomandare, Consiliul suspendã judecãtorul
pentru perioadã de 30
de zile. În ceea ce
priveºte excluderea
judecãtorilor, Consiliul
are doar puterea de
recomandare. Dacã
Ministerul Justiþiei ºi
Procurorul General
înainteazã o moþiune la
Curtea de Apel, judecãtorul este automat
suspendat din poziþia
sa pânã când Curtea
de Apel pronunþã o
decizie. Dupã ancheta
sa, Curtea de Apel
trimite un raport Guvernului care are puterea de a exclude
judecãtorul din funcþie.
10. Exista reglementãri
legale privind rãspunderea civilã a judecãtorilor ºi a procurorilor?

da
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Întrebare

Canada, Quebec
(Juge Pierre
Bachand, Cour du
Quebec)

11. Dacã da, care este Judecãtorii nu pot fi
procedura de angajare traºi la rãspundere
a acestei rãspunderi? pentru ceea ce îndeplinesc în cursul sarcinilor lor.

Canada, Saskatoon
(Judge Albert Lavoie)

-

S.U.A., Louisiana
(District Judge
Hadley Fontenot)

S.U.A., Pennsylvania
(Judge Richard
B. Klein)

Un proces care trebuie În general, existã o
judecat de Curtea imunitate judiciarã
pentru acte judiciare.
Federalã.
Existã o lege federalã
pentru angajarea rãspunderii funcþionarilor
guvernamentali, dar
nu este utilizatã pentru
judecãtori.

12. Existã reglementãri
în legislaþia naþionalã
privind asigurarea de
malpraxis pentru judecãtori ºi procurori?

nu

Nu este necesar. Judecãtorii au imunitate
judiciarã, care este
prevãzutã în statut.
Orice costuri sunt suportate de Coroanã/
guvern.

Asigurarea pentru malpraxis este valabilã de
la intrarea în vigoare a
Legii drepturilor civile.
Totuºi, majoritatea
judecãtorilor nu încheie
asigurare deoarece
aceasta s-a dovedit a fi
un catalizator pentru
procese împotriva judecãtorului. Mai mult, un
pârât care are o asigurare, într-un astfel de
proces, trebuie sã se
întoarcã împotriva
societãþii de asigurare
care nu are niciun interes în ce priveºte reputaþia judecãtorului.

Era vorba de o asigurare de malpraxis pentru judecãtori cu un deceniu în urmã în
Pennsylvania, dar nu
cred sã mai fie valabil.
De regulã, Biroul de
administrare a instanþelor din Pennsylvania
va oferi consiliere în
asemenea cazuri.

Întrebare

Franþa
(Eric Alt)

Germania (Frank
Schreiber, Martin
Hohlweck)

Austria (Curd
Steinhauer)

Marea Britanie ºi
Þara Galilor (His
Honour Judge Platt)

1. Exista posibilitatea
numirii temporare (detaºare) a magistraþilor
în alte instituþii (ex:
ministerul de justiþie,
consiliul superior al
magistraturii, dar fãrã a
deveni membru) cu
pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul
de magistrat?

Da. În particular, regulile privind magistraþii procurori se aplicã
magistraþilor din cadrul
administraþiei centrale
a ministerului de justiþie.

Da (numire temporarã)/ Nu (restul întrebãrii). Puþin simplificat:
drepturile conectate cu
sarcinile din instanþe
sunt suspendate pe
aceastã perioadã, doar
drepturile generale
(remunerare, funcþia la
o instanþã anume) se
menþin pe timpul numirii. Îºi pãstreazã
remuneraþia, dar nu li
se reþine independenþa.

Nu. Numiri temporare
sunt efectuate la Ministerul Justiþiei sau în
organismele europene
de la Bruxelles, dar
numirea în aceste
instituþii înseamnã
independenþa faþã de
instrucþiunile superiorilor.

Nu. Avem în vedere
separarea puterilor în
stat între puterea
legislativã, executivã ºi
cea judiciarã ca un
element cheie a constituþiei, astfel cã o
datã judecãtor întotdeauna judecãtor.
Dacã un judecãtor
doreºte sã se deplaseze în Departamentul
de Justiþie poate face
acest lucru, dar, mai
întâi, trebuie sã demisioneze din funcþia de
judecãtor.

2. E reglementatã
exercitarea unor funcþii
de cãtre magistraþi în
afara activitãþii de judecatã/urmãrire propriu-zise ca urmare a
statutului de putere
caracterizatã prin independenþã ºi imparþia-

Da. În particular, comisiile de control a
operaþiunilor de votare
sunt prezidate de un
magistrat. De asemenea, legea prevede
numirea magistraþilor
în numeroase autoritãþi administrative

nu. Însã pot desfãºura
alte activitãþi, doar dacã
aceastã altã activitate
are legãturã cu ocuparea forþei de muncã/
afaceri. De exemplu, nu
se poate interzice (prin
o decizie a preºedintelui instanþei) ca un

nu

Nu. Contestaþiile din
cursul alegerilor pot fi
soluþionate în cadrul
instanþelor dar acestea
sunt limitate la a decide
problemele de drept, de
exemplu dacã un
candidat a fost corect
ales.
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Întrebare

Franþa
(Eric Alt)

Germania (Frank
Schreiber, Martin
Hohlweck)

litate - ex. preºedinþi ai
comisiilor electorale
însãrcinaþi inclusiv cu
soluþionarea contestaþiilor ºi sesizãrilor
formulate de cãtre
partide ºi candidaþi.

independente (Comisia Naþionalã a
informaþiilor ºi libertãþilor, Autoritatea pieþelor financiare, Autoritatea Concurenþei,
Comisia pentru transparenþa financiarã a
vieþii politice, Comisia
conturilor de campanie...)

judecãtor sã opereze
într-un club de noapte
or sã lucreze ca agent
de asigurãri (exemple
din realitate!). Existã o
reglementare ca judecãtorii sã se comporte
moderat/restrâns în
public (pct. 39 DRiG Deutsches Richtergesetz  Codul cadru al
statutului judecãtorilor),
se apreciazã cã în
special în discursul
public pe teme politice.
În urmã cu 20 de ani au
existat câteva cazuri pe
acest aspect. Actualmente, nu are importanþã practicã. Codul
cadru poate fi acum
înlocuit de legea landului  vezi rãspunsul 3.

3. Remunerarea magistraþilor este stabilitã prin
lege specialã ori este
reglementatã împreunã
cu celelalte categorii de
bugetari?

Remunerarea magistraþilor este fixatã în
conformitate cu o grilã
generalã a funcþiei
publice.

Pânã în 2007 remune- Statut special pentru
raþia era reglementatã judecãtori ºi procurori
în legea federalã împreunã cu alþi funcþionari publici, acum 
dupã revizuirea Constituþiei cu referire la
chestiuni de federalism
 depinde de landuri.
Codul pentru remunerarea funcþionarilor
publici (Bundesbesol dungsgesetz)  lege
federalã  poate fi
acum înlocuit de legea
landului. Majoritatea
landurilor au adoptat o
lege care reglementeazã ambele categorii
de remuneraþii, ale
funcþionarilor publici ºi
ale judecãtorilor/procurorilor. În landurile care
au adoptat statut special, acesta tinde sã
urmeze liniile funcþiei
publice.

4. Exista personal
angajat al instituþiilor
statului care beneficiazã de aceleaºi
drepturi ca ale magistraþilor, fiind asimilat în
ceea ce priveºte statutul cu aceºtia?

nu

Nu. În fapt, procurorii
nu au acelaºi statut cu
al judecãtorilor, dar
existã similaritãþi în
multe aspecte.

Austria (Curd
Steinhauer)

nu

Marea Britanie ºi
Þara Galilor (His
Honour Judge Platt)

Existã un statut special
care prevede de asemenea ca plata judecãtorilor sã poatã fi
majoratã dar nu poate
fi redusã. Un statut
separat prevede de
asemenea pensiile
pentru judecãtori.

nu

Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 4/2009

43

Întrebare

Franþa
(Eric Alt)

Germania (Frank
Schreiber, Martin
Hohlweck)

Austria (Curd
Steinhauer)

Marea Britanie ºi
Þara Galilor (His
Honour Judge Platt)

5. E reglementat un cod
deontologic al magistraþilor cuprinzând reguli
de deontologie profesionalã?

Nu. Totuºi, Legea
organicã din 5 martie
2007 a încredinþat
Consiliului Superior al
Magistraturii sarcina de
a elabora ºi de a face
publicã o colecþie de
obligaþii deontologice
ale
magistraþilor.
Aceastã colecþie este
în curs de elaborare.

Nu, dar asemenea
reguli pot fi gãsite în
câteva reglementãri.
Existã un cod etic
adoptat de asociaþia
judecãtorilor, dar acesta este doar o parte a
statutului (privat) al
asociaþiei ºi nu prevede sancþiuni.

Nu. Regulile de conduitã profesionalã sunt
stabilite de propriul
consiliu al judecãtorilor.

6. Dacã acest cod
existã, care este autoritatea împuternicita a
constata încãlcãri ale
regulilor stabilite?

Câteva obligaþii deontologice au un aspect
disciplinar. Ele vor fi
sancþionate de cãtre
Consiliul Superior al
Magistraturii. Oricum,
disciplina, deontologia
ºi etica nu pot fi confundate.

Nu, dar existã reguli
etice pentru judecãtori.
Vezi rãspunsul 2 referitor la pct. 39 DriG în
aceastã direcþie. Existã
câteva reguli în legile
ce reglementeazã statutul judecãtorilor ºi în
Codul penal general
(care conþine o infracþiune specialã  pervertirea cursului justiþiei 
ce poate fi comisã doar
de judecãtori), dar nu
existã un cod deontologic.
Distinct de infracþiunea
menþionatã (care este
judecatã de instanþele
penale ordinare), existã
o instanþã specialã
disciplinarã pentru
judecãtori, formatã din
judecãtori.

Curþile de Apel funcþioneazã ºi ca instanþe
disciplinare pentru
judecãtori.

Preºedintele Curþii
Supreme care poate
delega aceastã funcþie
altor înalþi judecãtori.

7. Aceste încãlcãri sunt
înregistrate ºi pãstrate
în dosarele profesionale ale magistraþilor?

Doar sancþiunile disciplinare sunt menþionate în dosarele magistraþilor.

da

Da, în cazul în care a
fost aplicatã o sancþiune.

da

8.Judecãtorii ºi procurorii au acces la propriile dosare profesionale?

da

da

da

Numai în ceea ce priveºte aspectele disciplinare ºi reclamaþii.

9. Care sunt conse- Legea prevede un
cinþele constatãrii unor eºalon de sancþiuni, de
la avertisment la
astfel de încãlcãri?
revocare.

Varii mãsuri disciplinare (avertismente,
retrogradare, excludere din funcþia judiciarã).

Legea prevede un sistem diferit de sancþiuni
în funcþie de gravitatea
încãlcãrii (de la mustrare la excludere)

Un judecãtor poate fi
sancþionat disciplinar
într-un numãr de moduri. Se începe cu o
simplã mustrare. Apoi
un judecãtor poate fi
suspendat de la muncã, dar este plãtit în
continuare oricare ar fi
perioada de suspendare. În caz de încãlcare gravã un judecãtor poate fi eliberat
din funcþie.

Da. Existã regimuri
speciale de rãspundere civilã a statului din
cauza funcþionãrii defectuoase a serviciului
public a justiþiei, chiar
ºi în lipsa constatãrii
culpei. Judecãtorii beneficiazã, în principiu,
de o imunitate destinatã a le prezerva puterea suveranã de apreciere. Dar urmeazã ca
rãspunderea statului

Da. Aceleaºi reguli
care se aplicã pentru
orice funcþionar public
(pct. 839 BGB/ art. 34
GG), dar cu rãspunderea puternic redusã
în activitãþile judiciare
tipice („Richterprivileg?
pct. 839 Abs. 2 BGB),
e.g. în principal în ce
priveºte deciziile. Cu
privire la acestea,
existã o singurã regulã:
un judecãtor poate fi
þinut sã rãspundã pen-

da

Da. Judecãtorii nu
poartã rãspunderea
civilã pentru deciziile ºi
acþiunile lor ca judecãtori. Nu pot fi acþionaþi în justiþie. Procurorii au o rãspundere
civilã foarte limitatã
pentru acþiunile lor
care ar trebui angajatã
pentru abatere gravã
nu doar pentru neglijenþã ordinarã.

10. Exista reglementãri
legale privind rãspunderea civilã a judecãtorilor ºi a procurorilor?
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Austria (Curd
Steinhauer)

Marea Britanie ºi
Þara Galilor (His
Honour Judge Platt)

Codul de procedurã
civilã. În mod normal un
proces ar fi intentat
împotriva statului (vezi
întrebarea 10) într-o
formã specialã a acþiunii civile bazatã pe
acþiunea civilã reglementatã de codul de
procedurã civilã (Zivilprozessordnung- ZPO),
care este de competenþa instanþelor civile,
potrivit Constituþiei (art.
34 GG). Dacã rãspunderea este doveditã,
statul s-ar regresa
împotriva judecãtorului
care a cauzat dauna,
dar numai în cazul unui
grad ridicat de neglijenþã. Dacã existã un
conflict între administraþie ºi judecãtor,
aceasta poate fi un caz
de competenþa curþii
administrative.

Statul este rãspunzãtor
pentru orice eroare a
unui judecãtor comisã
în exerciþiul funcþiei, cu
excepþia curþilor supreme. Doar în caz de
erori grave, statul se
poate întoarce împotriva judecãtorilor în
regres. În ambele
cazuri plângerile sunt
judecate de instanþele
civile ordinare.

-

Nu existã reguli speciale, este voluntar.
Doar în cazul judecãtorilor cu sarcini atipice
(registre ale societãþilor,
dreptul familiei) în
instanþele lor, în cazul
deciziilor date de un
singur judecãtor ºi în
cazul procedurilor fãrã
drept de apel, judecãtorii trebuie sa încheie
asigurare  existând un
risc. (Unii manageri de
instanþe solicitã asigurare).

Nu, dar fiecare judecãtor are o asemenea
asigurare, cu excepþia
membrilor curþilor supreme.

Din moment ce nu pot
fi acþionaþi în judecatã,
judecãtorii nu au nevoie de o asemenea
asigurare.
1. Protecþie statutarã
privind plata ºi pensiile
2. Un cod disciplinar
scris de judecãtori ºi
administrat de judecãtori cu îndepãrtarea
din funcþie doar pentru
încãlcãri grave ori dacã
un judecãtor devine din
punct de vedere medical nepotrivit pentru
exercitarea sarcinilor
sale.
3. Imunitate faþã de
procesele civile pentru
orice act de justiþie. acestea sunt cele trei
elemente ce susþin independenþa judecãtorilor.

Franþa
(Eric Alt)

Germania (Frank
Schreiber, Martin
Hohlweck)

sã fie încã pãstratã
corespunzãtor gradului
particular de gravitate
a prejudiciului cauzat
de decizia litigioasã.

tru o decizie judiciarã
doar în cazul comiterii
unei infracþiuni prin
decizia sa (pct. 839
BGB). Frontiera rãspunderii în decizii este
încãlcarea de naturã
penalã a legii. Oricum,
prin Constituþie (art. 34
GG) rãspunderea directã a judecãtorilor
este interzisã; statul
rãspunde pentru acordarea de daune compensatorii.

11. Dacã da, care este Statul care a indemprocedura de angajare nizat victima, dispune
a acestei rãspunderi? de o acþiune în regres
împotriva magistratului, dacã acesta din
urmã a comis o eroare.
Aceastã acþiune nu a
fost niciodatã angajatã.

12. Existã reglementãri
în legislaþia naþionalã
privind asigurarea de
malpraxis pentru judecãtori ºi procurori?

Întrebare

nu
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Cehia
(Ludmila Krislova)

Întrebare

Spania
(Juan Antonio
Lozano Lopez)

1. Existã posibilitatea
numirii temporare (detaºare) a magistraþilor
în alte instituþii (ex:
ministerul de justiþie,
consiliul superior al
magistraturii, dar fãrã a
deveni membru) cu
pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul
de magistrat?

nu

da

Da. Legea prevede
expres cã între 200 ºi
10.000 de judecãtori ºi
procurori pot fi numiþi
în: organisme europene judiciare ori
cvasi-judiciare, Curtea
Constituþionalã (ca
asistenþi), comisiile
parlamentare, departamentul de justiþie, ºi
altele. În fapt, aceste
limite legale nu sunt
întotdeauna respectate. Toate aceste
numiri trebuie aprobate
de Consiliul Superior al
Justiþiei.

Da, este posibilã numirea temporarã a
judecãtorilor la Ministerul Justiþiei ori Academia de Justiþie, cu
pãstrarea, pe timpul
acestei numiri, a tuturor drepturilor rezervate judecãtorilor.

2. Este reglementatã
exercitarea unor funcþii
de cãtre magistraþi în
afara activitãþii de
judecatã/urmãrire
propriu-zise ca urmare
a statutului de putere
caracterizatã
prin
independenþã
si
imparþialitate - ex.
preºedinþi ai comisiilor
electorale însãrcinaþi
inclusiv cu soluþionarea
contestaþiilor
ºi
sesizãrilor formulate de
cãtre
partide
ºi
candidaþi.

da

Nu. Judecãtorii nu pot
exercita ale funcþii, cu
excepþia investigaþiei ºi
funcþiilor didactice,
neremunerate.

Da. Judecãtorii ºi procurorii trebuie sã facã
faþã multor sarcini de
acest fel.

Da. Codul 6/2002
privind instanþele ºi
judecãtorii stipuleazã
la art. 74 alin. (2):
Funcþia de judecãtor
nu este compatibilã cu
orice funcþie ori activitate prevãzutã de
lege. Cu excepþia
funcþiei de preºedinte
de instanþã sau vicepreºedinte, un judecãtor nu poate exercita
alte funcþii în cadrul
administraþiei de stat.
Funcþia de judecãtor
asistent nu este compatibilã cu funcþia de
membru al Parlamentului ºi cu alte activitãþi
prevãzute de lege. Art.
85: Începând cu data
la care este stabilitã ca
fiind data de începere
a descãrcãrii de gestiune din funcþie pânã
la data de stingere a
funcþiei de judecãtor,
un judecãtor nu poate
deþine o funcþie remuneratã, alta decât
funcþia de judecãtor ºi
funcþii administrative
din cadrul instanþelor
ºi/sau alte activitãþi
legate de numirea
temporarã la Ministerul
Justiþiei ori Academia
de Drept ori nu poate
avea exerciþiul altor
activitãþi lucrative, cu
excepþia gestionãrii
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Întrebare

Spania
(Juan Antonio
Lozano Lopez)

Italia
Portugalia
(Jose Mouraz Lopes) (Marco Pivetti, Laura
Curcio, Vito Monetti)

Cehia
(Ludmila Krislova)
propriilor proprietãþi ºi
activitãþi ºtiinþifice,
pedagogice, literare,
editoriale ºi artistice ºi
activitãþi în organisme
consultative ale Ministerului sau Guvernului,
ºi organisme ale Camerelor Parlamentului,
cu condiþia ca aceste
activitãþi sã nu afecteze
demnitatea funcþiei de
judecãtor ori sã punã în
pericol încrederea în
independenþa
ºi
imparþialitatea justiþiei36.

3. Remunerarea ma- Statut special
gistraþilor este stabilitã
prin lege specialã ori
este reglementatã
împreunã cu celelalte
categorii de bugetari?

4. Existã personal
angajat al instituþiilor
statului care beneficiazã de aceleaºi
drepturi ca ale magistraþilor, fiind asimilat in
ce priveºte statutul cu
aceºtia?

36

Lege specialã

nu

nu

Într-un statut special,
dar într-un anume fel
legat de alte funcþii
publice (remunerarea
judecãtorilor era determinatã  prin lege acum mulþi ani în urmã
ºi aceeaºi lege prevedea ca aceastã remuneraþie sã fie ajustatã
la fiecare doi ani, prin
aplicarea aceleiaºi rate
de creºtere ca poziþiilor
înalte din funcþiile
publice. În ultimul an,
acest sistem nu a fost
respectat, în detrimentul remuneraþiilor
judecãtorilor). Remuneraþiile membrilor
Parlamentului erau nu
egale, dar similare cu
cele ale judecãtorilor,
însã aceastã asimilare
a fost restrânsã în
ultimul an în avantajul
membrilor parlamentului

Remunerarea judecãtorilor a fost reglementatã de Legea
236/1995 (ultima modificare fiind adusã
prin Legea 305/2008),
Legea privind salariul
ºi alte condiþii a asociat
cu drepturi ale puterii
de stat ºi unele agenþii
guvernamentale ºi
sistemul judiciar ºi
membri ai Parlamentului European, judecãtorii având un statut
special.

Nu. Nu existã funcþionari publici cu acelaºi
statut, în ce priveºte
independenþa. Statutul
economic al poziþiilor
înalte din funcþiile
publice poate ajunge
la niveluri mult mai
ridicate.

nu

Art. 49 alin. (6) din Legea nr. 218/2000 privind regulile
bugetare ºi de modificare a unor acte conexe (regulile
bugetare).
Revista Forumul Judecãtorilor  Nr. 4/2009

47

Cehia
(Ludmila Krislova)

Întrebare

Spania
(Juan Antonio
Lozano Lopez)

5. E reglementat un cod
deontologic al magistraþilor cuprinzând reguli de deontologie
profesionalã?

nu

6. Dacã acest cod
existã, care este autoritatea împuternicitã sã
constate încãlcãri ale
regulilor stabilite?

-

-

Exisã un cod deonto- Codul de eticã nu este
logic adoptat de Aso- obligatoriu din punct
ciaþia Italianã a Magis- de vedere juridic.
traþilor, potrivit Legii din
1993; nu are efecte
obligatorii, doar o valoare moralã. Existã de
asemenea normele
responsabilitãþii disciplinare. Competentã
pe responsabilitatea
disciplinarã este o
secþie a Consiliului Superior al Magistraturii
care decide sancþiunile
disciplinare. Secþia
acþioneazã ca un judecãtor pe calea unei
proceduri judiciare
reglementatã de norme
similare celor din procedura penalã. Deciziile pot fi atacate la
Secþiile Unite ale Curþii
Supreme de Casaþie.

7. Aceste încãlcãri sunt
înregistrate ºi pãstrate
în dosarele profesionale ale magistraþilor?

-

-

Da, încãlcãrile disciplinare sunt înregistrate în dosarele magistraþilor.

Da, dar numai cele
privind procedura disciplinarã, nu ºi cele
etice.

8.Judecãtorii ºi procurorii au acces la propriile dosare profesionale?

nu

-

da

da

9. Care sunt consecinþele constatãrii unor
astfel de încãlcãri?

-

-

Sancþiunile disciplinare
prevãzute de lege
merg de la un gen de
mustrare pânã la excludere. Acestea sunt:
excludere, pierderea
vechimii, transferul
obligatoriu în alte funcþii
sau în alt birou, mustrare scrisã, mustrare
verbalã. De asemenea
o sancþiune uºoarã
poate afecta, cariera
viitoare a unui judecãtor.

Codul 6/2002 prevede
norme de disciplinã
pentru judecãtori.
Existã o autoritate
specialã a Curþii Supreme Administrative
ca organism disciplinar
pentru judecãtori ºi
procurori, reglementat
de codul 6/2002.
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Nu. Legea nr.6/2000 a
prevãzut reguli disciplinare pentru judecãtori. Unicul cod etic
a fost adoptat de cãtre
Uniunea Judecãtorilor
în 2005, acest cod
conþine recomandãri,
dar nu este obligatoriu
din punct de vedere
juridic.

Nu. Asociaþia Judecã- da
torilor din Portugalia a
adoptat un Compromis
etic al judecãtorilor
portughezi, care este
un cod deontologic, dar
nu e reglementat de o
lege.

Întrebare

Spania
(Juan Antonio
Lozano Lopez)

10. Existã reglementãri
legale privind rãspunderea civilã a judecãtorilor ºi a procurorilor?

da

11. Dacã da, care este Este aceeaºi proceprocedura de angajare durã ce se urmeazã în
a acestei rãspunderi? cazul unei plângeri
comune în procedura
civilã, cu regula specialã a competenþei
Tribunalului Superior

37

Italia
Portugalia
(Jose Mouraz Lopes) (Marco Pivetti, Laura
Curcio, Vito Monetti)
da

Judecãtorii nu pot fi
traºi la rãspundere
pentru deciziile luate,
cu excepþia celor
prevãzute special de
art. 216 din Constituþie
ºi de art. 5 din Statutul

Da. Principiul general
este acela ca atunci
când un judecãtor sau
un procuror comite o
infracþiune, în timpul
exercitãrii funcþiilor
sale, victima este
îndreptãþitã sã cearã
daune direct de la
judecãtorul ori procurorul vinovat. (art. 13).
În afara acestor cazuri,
existã un mecanism
diferit: acþiunea civilã
este permisã, dar
împotriva statului (art.
2). În cazul în care
statul plãteºte, este
îndreptãþit sã se regreseze cu o acþiune civilã
împotriva judecãtorului
ori a procurorului, solicitând ceea ce a
achitat37.
Judecãtorul suportã
rãspunderea civilã în
cazul în care cauzeazã
prejudicii unei pãrþi, ca
urmare a dolului sãu ori
a unei erori de fapt ori
a unei încãlcãri a legii
din neglijenþã nescuzabilã. Este o eroare
de fapt când decizia
judiciarã a ignorat ori a
greºit un fapt care rezultã în mod indubitabil
din proceduri. Existã o
încãlcare a legii este
imposibil de a concerta
rezonabil decizia la
orice interpretare a legii
(chiar noua ori izolatã
sau în discordanþã cu
precedentele) astfel cã
aceastã decizie poate
fi interpretatã, dincolo
de orice disputã, ca
rezultat al neglijenþei.
O persoanã privatã
poate introduce acþiune numai împotriva
statutului, iar nu a
judecãtorului. În situaþia în care statul este
condamnat, acesta

Cehia
(Ludmila Krislova)

Nu. Legea nr. 82/
1998
privind
rãspunderea pentru
prejudicii cauzate
în exerciþiul deciziei
autoritãþii publice
ori administrare
defectuoasã
p r e v e d e
rãspunderea
statului.

-

Legea nr.117 din 13 aprilie 1988  rãspunderea pentru
daunele cauzate în exerciþiul funcþiilor judiciare ºi
responsabilitatea civilã a magistraþilor.
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Întrebare

Spania
(Juan Antonio
Lozano Lopez)

Italia
Portugalia
(Jose Mouraz Lopes) (Marco Pivetti, Laura
Curcio, Vito Monetti)

Cehia
(Ludmila Krislova)

de Justiþie din respectiva regiune (comunitate autonomã) ºi e
necesarã finalizarea
procedurii unde existã
rãspunderea judiciarã.

judecãtorilor. Rãspunderea civilã poate fi
angajatã doar prin o
procedurã specialã
contra judecãtorului
respectiv. Judecãtorii
nu pot fi þinuþi sã rãspundã pentru daunele
ce decurg din actele
executate în exerciþiul
funcþiei lor, însã când
acþioneazã nedrept ori
din gravã neglijenþã
statul are dreptul de
acþiune contra acestora. Decizia de introduce acþiune împotriva
judecãtorilor este de
competenþa Consiliului
Judiciar, dacã Ministerul Justiþiei preia iniþiativa (art. 14, Legea
67/13 decembrie 2007).
Existã un regim special
al rãspunderii civile privind daunele decurgând din hotãrârile
nedrepte referitoare la
arestarea preventivã
(art. 225 Codul de
procedurã penalã).

acþioneazã împotriva
judecãtorului pentru a
recupera ceea ce a fost
achitat cu titlu de
daune.

12. Existã reglementãri
în legislaþia naþionalã
privind asigurarea de
malpraxis pentru judecãtori ºi procurori?

nu

Nu. Asociaþia Judecãtorilor pune la dispoziþia
judecãtorilor o asigurare pentru aceasta.

Nu existã o regulã Da, un judecãtor poate
specialã. Asigurarea fi asigurat pentru maleste permisã ºi aproa- praxis.
pe toþi judecãtorii plãtesc asigurare.

Întrebare

Albania
(Arbena Ahmeti)

Turcia
(Mehmet Ruºen
Gültekin)

Cipru
(Senior District
Judge, Phivos
Zomenis)

Grecia (Stavros
Mantakiozidis)

1. Existã posibilitatea
numirii temporare (detaºare) a magistraþilor în
alte instituþii (ex: ministerul de justiþie, consiliul superior al magistraturii, dar fãrã a deveni
membru) cu pãstrarea
drepturilor decurgând
din statutul de magistrat?

da

da

nu

da

2. E reglementatã
exercitarea unor funcþii
de cãtre magistraþi în
afara activitãþii de
judecatã/urmãrire
propriu-zise ca urmare

da

nu

nu

da
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Întrebare

Albania
(Arbena Ahmeti)

Turcia
(Mehmet Ruºen
Gültekin)

Cipru
(Senior District
Judge, Phivos
Zomenis)

Grecia (Stavros
Mantakiozidis)

a statutului de putere
caracterizatã prin independenþã ºi imparþialitate - ex. preºedinþi ai
comisiilor electorale
însãrcinaþi inclusiv cu
soluþionarea contestaþiilor ºi sesizãrilor
formulate de cãtre
partide ºi candidaþi.
3. Remunerarea ma- Împreunã cu alþi Lege specialã
gistraþilor este stabilitã funcþionari publici
prin lege specialã ori
este reglementatã
împreuna cu celelalte
categorii de bugetari?

Statut special

Statut special

4. Existã personal
angajat al instituþiilor
statului care beneficiazã de aceleaºi drepturi ca ale magistraþilor,
fiind asimilat în ce
priveºte statutul cu
aceºtia?

da

da

da

nu

5. E reglementat un cod
deontologic al magistraþilor cuprinzând reguli
de deontologie profesionalã?

da

da

nu

da

6. Dacã acest cod
existã, care e autoritatea împuternicita a
constata încãlcãri ale
regulilor stabilite?

Nu existã o autoritate
împuternicitã pentru a
se respecta codurile
deontologice
în
Albania

Potrivit art. 159 din
Constituþie ºi Legii
2461/1981 - Consiliul
Suprem al Judecãtorilor ºi Procurorilor

7. Aceste încãlcãri sunt
înregistrate ºi pãstrate
în dosarele profesionale ale magistraþilor?

nu

da

da

da

8.Judecãtorii ºi procurorii au acces la propriile dosare profesionale?

nu

da

nu

da

Nu existã un ase- Curtea Supremã
menea cod, dar de la
fiecare judecãtor existã expectanþa ºi i se
cere sã respecte înaltele standarde morale
ºi profesionale ale
corpului judiciar din
Cipru. Autoritatea
disciplinarã este Consiliul Suprem al Justiþiei (acelaºi organism
responsabil pentru
numirea ºi promovarea judecãtorilor)
care este compus din
13 judecãtori ai Curþii
Supreme.
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Întrebare

Albania
(Arbena Ahmeti)

9. Care sunt conse- Nu existã reglementate
cinþele constatãrii unor consecinþele încãlastfel de încãlcãri?
cãrilor codului deontologic.

10. Existã reglementãri
legale privind rãspunderea civilã a judecãtorilor ºi a procurorilor?

nu

11. Dacã da, care este
procedura de angajare
a acestei rãspunderi?

-

12. Existã reglementãri
în legislaþia naþionalã
privind asigurarea de
malpraxis pentru judecãtori ºi procurori?

nu

Turcia
(Mehmet Ruºen
Gültekin)
-

da

Cipru
(Senior District
Judge, Phivos
Zomenis)

Grecia (Stavros
Mantakiozidis)

Persoana implicatã Pot cauza o sancþiune
poate fi supusã unei disciplinarã.
proceduri disciplinare
sub forma unei audieri
în faþa autoritãþii competente (Consiliul
Suprem). Dacã se
reþine vinovãþia, sancþiunile impuse pot varia
de la mustrare la
excludere.
Da. Acestea stabilesc
cã judecãtorii nu au
rãspunderea civilã
nãscutã din exerciþiul
sarcinilor lor.

da

În cazul în care este Nu se aplicã. Vezi Existã o instanþã speiniþiat un proces civil rãspunsul 10.
cialã pentru aceste
împotriva organelor de
cazuri.
administraþie pentru
rãspunderea civilã a
unui judecãtor, iar
acþiunea are succes,
este posibil ca administraþia sã recupereze
valoarea în compensaþie de la judecãtor.
nu

Nu se aplicã. Vezi mai
sus.

nu

Bosnia
(Zlatko Kulenovic)

Armenia
(Armine Nazaryan)

1. Existã posibilitatea numirii temporare
(detaºare) a magistraþilor în alte instituþii
(ex: ministerul de justiþie, consiliul
superior al magistraturii, dar fãrã a
deveni membru) cu pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul de magistrat?

nu

nu

2. E reglementatã exercitarea unor
funcþii de cãtre magistraþi în afara
activitãþii de judecatã/urmãrire propriuzise ca urmare a statutului de putere
caracterizatã prin independenþã si
imparþialitate - ex. preºedinþi ai comisiilor electorale însãrcinaþi inclusiv cu
soluþionarea contestaþiilor ºi sesizãrilor
formulate de cãtre partide ºi candidaþi.

Nu. O astfel de interdicþie a fost statuatã
într-un aºa-numit mod negativ  un
judecãtor nu poate exercita nici o altã
sarcinã care e incompatibilã cu
exercitarea unei poziþii de judecãtor, cu
excepþia celei care este prevãzutã de
Legea HJPC (legea Înaltului Consiliu al
Judecãtorilor ºi Procurorilor); judecãtorul nu poate desfãºura o activitate
de asistenþã judiciarã, de notariat public
sau altã profesie liberã care e
incompatibilã cu sarcina judiciarã, cu
excepþia celor prevãzute în alt mod de
Legea HJPC. În mod excepþional, un
judecãtor/procuror poate fi inclus în

Nu, legea naþionalã nu impune
judecãtorilor ºi procurorilor nicio altã
sarcinã distinctã de activitãþile de
judecatã ºi urmãrire, în special privind
activitatea politicã

Întrebare
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Întrebare

Bosnia
(Zlatko Kulenovic)

Armenia
(Armine Nazaryan)

activitãþi academice, de învãþãmânt ori
altele similare în scopul educãrii
publicului larg; un judecãtor/procuror nu
poate fi membru al consiliului de
administraþie ori consultativ al unei
societãþi comerciale publice sau private
sau al altei entitãþi juridice; nu poate
exercita orice altã sarcinã care îl poate
împiedica de la îndeplinirea sarcinilor
sale de judecatã sau de anchetã  art.
82, 83 ºi 84. Oricum, un judecãtor/
procuror poate solicita Înaltului Consiliu
al Judecãtorilor ºi Procurorilor o opinie
asupra faptului dacã angajamentul sãu
altul decât cel judiciar este compatibil
cu statutul sãu  art. 85.
3. Remunerarea magistraþilor este Statut special  Legea asupra salariilor Remunerarea judecãtorilor este
stabilitã prin lege specialã ori este ºi altor remuneraþii ale judecãtorilor ºi reglementatã într-un statut special
reglementatã împreuna cu celelalte procurorilor.
categorii de bugetari?
4. Existã personal angajat al instituþiilor
statului care beneficiazã de aceleaºi
drepturi ca ale magistraþilor, fiind asimilat în ce priveºte statutul cu aceºtia?

nu

nu

5. E reglementat un cod deontologic al Da. Legea privind Înaltul Consiliu al Da, existã un cod deontologic separat
magistraþilor cuprinzând reguli de Judecãtorilor ºi Procurorilor (HJPC); pentru judecãtori
deontologie profesionalã?
Codul de eticã.
6. Dacã acest cod existã, care e auto- Biroul Disciplinar al Procurorilor (ODP), Secþia Disciplinarã formatã de Consiliul
ritatea împuternicitã a constata încãlcãri ca urmare a unei plângeri semnatã de Justiþiei
petent or acþionând din oficiu; Înaltul
ale regulilor stabilite?
Consiliu al Judecãtorilor ºi Procurorilor
constituie ultima instanþã privind calea
de atac. ODP este un organism independent (al judecãtorilor ºi al procurorilor), indiferent de faptul cã este un
corp al Înaltului Consiliu al Judecãtorilor
ºi Procurorilor (HJPC). Aspectele privind
alegerea membrilor ODP, soluþionarea
plângerilor împotriva judecãtorilor ºi
procurorilor, reguli de procedura, tipuri
de sancþiuni, cãi de atac, Regulamentul
intern al ODP etc. sunt prevãzute în
capitolul ºase din Legea privind HJPC,
în particular, art. 64 din lege.
7. Aceste încãlcãri sunt înregistrate ºi Da. În particular, dacã o sancþiune discipãstrate în dosarele profesionale ale plinarã a înlãturãrii din poziþia de
magistraþilor?
judecãtor/procuror se impune (aceasta
trebuie sã fie definitivã ºi irevocabilã), o
asemenea decizie fiind publicatã în
Jurnalul Oficial.
8.Judecãtorii ºi procurorii au acces la Da. Drepturile procedurale ale unui
judecãtor/procuror sunt date ca un set
propriile dosare profesionale?
de drepturi procedurale minime  art.
68 din Legea privind HJPC. Regulamentul ODP al procedurilor disciplinare
prevede cã aceste proceduri sunt
desfãºurate în concordanþã cu regulile
procedurale ale codului de procedurã
civilã ºi ale codului de procedurã penalã.

da

da
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Întrebare

Bosnia
(Zlatko Kulenovic)

Armenia
(Armine Nazaryan)

9. Care sunt consecinþele constatãrii Dacã procedurile disciplinare au fost
declanºate prin depunerea acþiunii
unor astfel de încãlcãri?
disciplinare împotriva judecãtorului/
procurorului de cãtre ODP în faþa
Comisiei de disciplinã de primã
instanþã, dupã etapa de investigare a
plângerii ºi dacã în aceste proceduri
rãspunderea disciplinarã a judecãtorului/procurorului este stabilitã, una
dintre urmãtoarele sancþiuni se impune,
prevãzute de art. 58 din lege:
1. avertisment scris care nu va fi
publicat
2. avertizare publicã
3. reducerea salariului pânã la 50%
pentru o perioadã ce nu depãºeºte un
an
4. numire temporarã sau definitivã la o
altã instanþã/ori într-un alt parchet.
5. înlãturare din poziþia de Preºedinte
de instanþã/Procuror-ºef în poziþia de
judecãtor/procuror
6. îndepãrtare din funcþie

Consiliul Justiþiei poate aplica una din
urmãtoarele sancþiuni disciplinare:

10. Existã reglementãri legale privind Da. Prevedere expresã a art. 87 alin.
rãspunderea civilã a judecãtorilor ºi a (1) din legea privind HJPC  un
procurorilor?
judecãtor/procuror nu poate fi þinut sã
rãspundã prin legea civilã, ori acuzat,
arestat sau deþinut pentru o opinie
exprimatã ori pentru o decizie
pronunþatã în exercitarea sarcinilor sale
oficiale. Alin. (2) al acelui articol
prevede: privilegiul imunitãþii nu
împiedicã ori întârzie cercetarea penalã
ori civilã, desfãºuratã în concordanþã
cu legea, referitor la o problemã privind
un judecãtor sau procuror.

nu

11. Dacã da, care este procedura de Din conþinutul art. 87 din Legea privind
angajare a acestei rãspunderi?
HJPC, mai sus redat, rezultã cã nu
existã o angajare a rãspunderii civile a
unui judecãtor pentru opinia sa oficialã.
Aceasta include ca opinia sa oficialã sã
fi fost susþinutã de cea mai înaltã
instanþã posibilã ºi ca hotãrârea în care
judecãtorul a emis opinia sa sã fi devenit
definitivã ºi irevocabilã. Prin urmare nu
existã niciun motiv legal pentru
rãspunderea civilã a judecãtorilor.
Oricum, din alin. (2) rezultã clar cã
anumite chestiuni, altele decât opinia
oficialã, pot fi subiect de cercetare ºi,
mai mult, pot conduce la o rãspundere
civilã, spre exemplu pentru actele
judecãtorului/procurorului din viaþa
privatã (ex. accident de autoturism ce
poate cauza daune ori vãtãmãri
corporale unei terþe persoane, datorii
etc.).

-

12. Existã reglementãri în legislaþia
naþionalã privind asigurarea de
malpraxis pentru judecãtori ºi procurori?
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1.avertisment
2.reducerea remuneraþiei cu 25% pe o
perioadã de 6 luni
3.reducerea salariului cu 25% pe o
perioadã de un an
4.sesizarea Preºedintelui Republicii cu
o cerere de eliberare din funcþie a
judecãtorului

nu

Redacþia Revistei Forumul Judecãtorilor mulþumeºte tuturor participanþilor la chestionar:
Richard B. Klein, judecãtor, Pennsylvania, S.U.A.; Frank Schreiber, judecãtor, District Administrative
Court for Social Welfare (Sozialgericht), Wiesbaden, Germania; Martin Hohlweck, judecãtor, Köln,
Germania; Curd Steinhauer, judecãtor, The Higher Regional Court Vienna, Austria; Eric Alt, consilier
referent, Cour de Cassation Paris, Franþa; John Platt, Circuit Judge, Romford County Court, Regatul
Unit al Marii Britanii ºi Irlandei de Nord; Ludmila Krislova, judecãtor, Curtea de Apel Praga, Republica
Cehã; Juan Antonio Lozano López, magistrado, Juzgado de Vigilancia Penitenciaria número 1 de
Andalucía, Spania; José Mouraz Lopes, juiz de direito, Director da Revista Julgar, ex-Director de
Combate ao Crime Económico da PJ, Portugalia; Marco Pivetti, procuror, Parchetul de pe lângã
Curtea de Casaþie din Roma, Italia; Laura Curcio, judecãtor, Curtea de Apel din Milano, Italia; Vito
Monetti, Deputy Prosecutor general of the Supreme Court of Cassation, Italia; Arbena Ahmeti, judecãtor,
Lushnje District Court, Albania; Stavros Mantakiozidis, procuror, Parchetul de pe lângã Curtea de
Apel Atena, Grecia; Mehmet Ruºen Gültekin, procuror, Parchetul General Ankara, Turcia; Phivos N.
Zomenis, Senior District Judge, Supreme Court of Cyprus, Cipru; Mr. Zlatko Kulenovic, Judge of the
Republica Srpska Supreme Court, Bosnia ºi Herþegovina; Armine Nazaryan, assistant to the Executive
Director of the Association of Judges, Armenia; Pierre Bachand, judecãtor, Cour du Quebec, Canada;
Albert Lavoie, judecãtor, Provincial Court of Saskatoon, Saskatoon, Canada
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