Chestionar privind statutul
magistraþilor – detaºarea la
alte instituþii, promovarea,
reglementarea remunerãrii,
aplicarea unui cod
deontologic ºi rãspunderea
(Finlanda, Suedia, Germania,
Letonia, Polonia, Ungaria,
Croaþia, Estonia, Cipru,
Portugalia, Marea Britanie)
Traducere ºi adaptare
Maria Adelina Constantinof,
Ioana Maria Cîmpean, Iarina Prelipceanu,
Gabriel Mustaþã, Dragoº Cãlin

Întrebare
1. În statul dumneavoastrã, existã
posibilitatea numirii temporare
(detaºare) a magistraþilor în alte
instituþii (spre exemplu: Ministerul
Justiþiei/Consiliul Superior al
Magistraturii, dar fãrã a deveni
membru), cu pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul de
magistrat?

Finlanda

Suedia

Funcþionarii publici pot fi scutiþi
sã-ºi îndeplineascã atribuþiile ce
rezultã din raportul juridic de
muncã pentru o perioadã
determinatã de timp. Învoirile sunt
acordate în baza contractelor
colective (spre exemplu, concediu
medical), la discreþia angajatului
(spre exemplu, pentru motive
personale) ºi statutare (concedii
acordate membrilor parlamentului).

În Suedia nu existã un echivalent
al sistemului de magistraþi, descris
în scrisoarea dumneavoastrã.
Existã însã un program special de
pregãtire profesionalã, pentru
viitorii judecãtori. Pe durata
programului de pregãtire care
dureazã patru ani, candidatul
lucreazã ca judecãtor asociat la o
instanþã de prim grad de jurisdicþie
sau la o instanþã administrativã ºi
apoi ca judecãtor – adjunct la o
Pe durata exercitãrii funcþiei, curte de apel sau la o instanþã
judecãtorii ºi referenþii, nu pot administrativã echivalentã. La
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Finlanda
accepta sau deþine alte funcþii fãrã
permisiunea acordatã de instanþa
judecãtoreascã. Atunci când
apreciazã asupra acordãrii
permisiunii, instanþa trebuie sã ia
în considerare faptul cã judecãtorul nu poate deveni incompatibil
pentru exercitarea funcþiei.
Imparþialitatea judecãtorului nu
poate fi afectatã de conduita sa
în afara serviciului iar exercitarea
atribuþiilor sale nu poate fi compromisã. Judecãtorii ºi referenþii
trebuie sã declare câºtigurile
anuale obþinute din exercitarea
altor activitãþi, dacã suma obþinutã
depãºeºte 10.000 euro.
Procurorii sunt, de asemenea,
funcþionari publici, ceea ce
înseamnã cã au nevoie de
permisiune pentru a accepta ºi
deþine alte funcþii.

Suedia
terminarea acestei perioade,
potenþialilor judecãtori nu li se
garanteazã o funcþie de judecãtor
permanent, dar vor fi în mãsurã
sã aplice pentru o astfel de funcþie
dupã acumularea unei experienþe
profesionale suplimentare. În
unele cazuri aceastã experienþã
poate fi acumulatã prin detaºarea
în cadrul unei autoritãþi guvernamentale suedeze, cum ar fi, spre
exemplu, Ministerul Justiþiei.
Nu existã dispoziþii în lege privind
salariile judecãtorilor. Potrivit
practicilor bine stabilite, în Suedia
salariile se stabilesc de pãrþi pe
piaþa muncii. Guvernul sau sistemul politic se abþin sã intervinã în
acest proces. Nu existã nicio
legãturã între salariile funcþionarilor publici ºi cele ale judecãtorilor.
În Suedia, niciun document
specific nu stabileºte standarde
deontologice pentru comportamentul judecãtorilor. În orice caz,
dispoziþii e naturã deontologicã
sunt prevãzute de Codul de
procedurã civilã. Potrivit Cap 4,
cap. 11 din Codul de procedurã
civilã, toþi judecãtorii sunt obligaþi
sã depunã jurãmântul la preluarea
funcþiei.

2. Este reglementatã exercitarea
unor funcþii de magistraþi în afara
activitãþii de judecatã/urmãrire
propriu-zise ca urmare a statutului
de putere caracterizatã prin
independenþã ºi imparþialitate
(spre ex.: preºedinþi ai comisiilor
electorale însãrcinaþi inclusiv cu
soluþionarea contestaþiilor ºi
sesizãrilor formulate de cãtre
partide ºi candidaþi)?
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Nu. Judecãtorilor nu le este
interzis sã desfãºoare astfel de
activitãþi, dar va rugãm sã þineþi
cont de rãspunsul oferit la
întrebarea anterioarã.
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În luna decembrie 2009, Guvernul
a conferit Administraþiei Instanþelor Naþionale Suedeze, misiunea
de a pune în dezbatere în cadrul
sistemului judiciar, norme etice
pentru judecãtori. În anul 2011 au
fost publicate trei documente
intitulate „Bunele practici judiciare
– „Principii ºi probleme” „Bunele
practici judiciare – Etica ºi asumarea responsabilitãþii” ºi „Bunele
practici judiciare – Rãspunderea
judiciarã ºi controlul”. Aceste
documente au la bazã patru
principii: independenþa, imparþialitatea ºi egalitatea, comportament
ºi atitudine, competenþã ºi efectivitate. Acestea sunt destinate sã
asigure îndrumare ºi ajutor în
rezolvarea diferitelor chestiuni de
eticã ºi sã aducã la cunoºtinþã
publicã poziþia judecãtorilor în
probleme de eticã. Aceste documente, care printre altele conþin
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Finlanda

Suedia
un catalog cu peste 100 de
întrebãri, sunt utilizate în
programele de pregãtire ale
judecãtorilor ºi servesc ca bazã de
discuþii în sistemul judiciar cu
privire la problema eticii ºi a
bunelor practici judiciare.

3. Remunerarea magistraþilor este
stabilitã prin lege specialã ori este
împreunã cu celelalte categorii de
bugetari? Salariile funcþionarilor
publici sunt în vreun fel “legate”
de cele ale judecãtorilor? Spre
exemplu, indemnizaþia judecãtorului este luatã ca punct de referinþã pentru salariile anumitor
categorii de funcþionari publici?
Sau salariile funcþionarilor publici
urmeazã o lege separatã complet
de aceea referitoare la remunerarea judecãtorilor?

4. Existã personal angajat al
instituþiilor statului care beneficiazã de aceleaºi drepturi ca ale
magistraþilor, fiind asimilat în ceea
ce priveºte statutul cu aceºtia? În
sistemul dumneavoastrã intern,
existã asimilaþi ai magistraþilor,
respectiv funcþionari publici care
sunt plãtiþi cu acelaºi salariu ca un
judecãtor/procuror, fãrã a fi unul
dintre aceºtia, spre exemplu, fãrã
a fi nevoit sã promoveze toate
examenele pentru a deveni un
judecãtor/procuror?

Remuneraþiile judecãtorilor sunt
stabilite prin contracte colective.
Contractele colective sunt
reglementate de lege. Salariile
judecãtorilor nu sunt stabilite sub
forma unui procent din salariul
unui anumit funcþionar public, însã
existã trepte de salarizare care
stabilesc un nivel de salarizare de
bazã ºi sume adiþionale care se
acordã în funcþie de nivelul de
experienþã. Puteþi gãsi un tabel cu
nivelul actual de salarizare (T5 –
T 17)aici: http://oikeus.fi/material/
attachments/oikeus/
palkkataulukot/5uDNRzitF/T.pdf
(numerele de la 0 la 5 reprezintã
nivelul de experienþã, nu anii).
Spre exemplu, un judecãtor la o
instanþã districtualã se încadreazã
la treapta de salarizare T11 or T13
ºi, în mod normal, are mai mulþi
ani de experienþã.

Cu privire la procurori, în iunie
2014, Procurorul general a decis
orientãrile etice pentru procurori ºi
pentru personalul Oficiului
Naþional al Parchetelor ºi al
Oficiului Naþional pentru Infracþiuni
Economice. Scopul acestora este
de a îmbunãtãþi calitatea muncii
în cadrul Oficiului Naþional al
Parchetelor ºi al Oficiului Naþional
pentru Infracþiuni Economice,
precum ºi a promova încrederea
în aceste instituþii ºi în deciziile lor.
Aceste recomandãri sunt
destinate sã ajute procurorii în
procesul de luare a deciziilor ºi cu
privire la abordarea generalã în
cadrul ºi în afara instituþiei.

Nu. Dreptul judecãtorilor de a-ºi
exercita funcþia este garantat de
Constituþie, ceea ce face ca poziþia
acestora sã fie unicã. Salariile
funcþionarilor publici depind de
activitatea pe care o desfãºoarã
ºi de contractele colective
corespunzãtoare.

Referitor la întrebarea privind
obligaþiile speciale ce incumbã
judecãtorilor /procurorilor ca o
consecinþã a independenþei ºi
imparþialitãþii sistemului judiciar,
astfel de prevederi nu existã în
legea suedezã.

Întrucât documentele menþionate
au caracter de recomandare, nu
existã o autoritate anume care sã
constate încãlcarea acestora. Prin
urmare, nu se pãstreazã o
evidenþã a încãlcãrilor.

Nu existã norme speciale privind
rãspunderea civilã a judecãtorilor
ºi procurorilor. Potrivit Cap 2 art.
2 din Legea privind rãspunderea
delictualã (TLA), Statul rãspunde
pentru angajaþii ºi reprezentanþii
sãi, dacã se stabileºte cã instituþia
a acþionat cu neglijenþã. În ceea
ce priveºte angajatul neglijent,
rãspunderea sa este limitatã prin
Cap. 4, art. 1 - TLA care prevede
cã angajatul este responsabil
pentru vãtãmãrile ºi pagubele
produse pe durata angajãrii,
numai în anumite cazuri (spre
exemplu, în caz de intenþie sau
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5. Este reglementat un cod A se vedea principiile etice pentru
deontologic al magistraþilor judecãtori aici: http://www.
cuprinzand reguli de deontologie tuomariliitto.fi/in-english.
profesionalã?
Conform Statutului funcþionarilor
publici (750/1994), un funcþionar
îºi va îndeplini atribuþiile în mod
corespunzãtor ºi fãrã întreruperi.
Acesta va aduce la îndeplinire
ordinele ºi regulamentele
superiorilor.
Funcþionarul public va acþiona
corespunzãtor funcþiei sale.
(Capitolul 14). Funcþionarul public
care nu va îndeplini atribuþiile
prevãzute de lege sau le va
îndeplini necorespunzãtor poate fi
sancþionat cu avertisment scris
(articolul 24).
Art. 46 menþioneazã persoanele
care pot aplica judecãtorului
avertisment
scris
(ºeful/
preºedintele instanþei). Articolul 40
prevede cã un funcþionar poate fi
suspendat din funcþie în anumite
situaþii, spre exemplu, în cazul
unei acþiuni penale sau în caz de
boalã.
Infracþiunile sãvârºite de
funcþionarii publici sunt prevãzute
de art. 40 din Codul penal.
Spre exemplu: art. 5 reglementeazã Încãlcarea ºi încãlcarea
din neglijenþã a secretului de
serviciu; art. 7 Abuzul în serviciu;
art. 10 Neglijenþa în serviciu
Pentru versiunea completã a
Codului penal a se vedea http://
www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/
1889/en18890039.pdf
În Finlanda nu existã un comitet
de disciplinã sau un alt organism
independent pentru proceduri
disciplinare împotriva judecãtorilor. Deºi s-a discutat cu privire
la acest aspect, s-a considerat cã
în stadiul prezent al legislaþiei nu
este necesar. Suplimentar
prevederilor legale menþionate
anterior, potrivit capitolului 2 din
Legea privind Curtea de Apel (56/
1994), curþile de apel supravegheazã funcþionarea instanþelor
din circumscripþia acestora ºi iau
mãsurile necesare pentru
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Suedia

remedierea disfuncþionalitãþilor.
Potrivit Constituþiei Finlandei (73/
1999, capitolele 108 – 110),
Cancelarul de Justiþiei al Guvernului ºi Avocatul Poporului din
cadrul Parlamentului trebuie sã se
asigure cã instanþele judecãtoreºti
ºi personalul acestora respectã
legea ºi îºi îndeplinesc obligaþiile
legale. Aceºtia supravegheazã
respectarea drepturilor ºi a
libertãþilor fundamentale ºi a
drepturilor omului ºi au dreptul sã
punã sub acuzare un judecãtor
pentru conduitã ilicitã în exerciþiul
funcþiei sale. Art. 118 reglementeazã rãspunderea funcþionarilor pentru legalitatea activitãþilor desfãºurate in exerciþiul
funcþiei lor.
6. Dacã acest cod deontologic
existã, care este autoritatea
împuternicitã a constata încãlcãri
ale regulilor stabilite?
7. Aceste încãlcãri sunt
înregistrate ºi pãstrate în dosarele
profesionale ale magistraþilor?
8. Judecãtorii ºi procurorii au
acces la propriile dosare
profesionale?
9. Care sunt consecinþele con- Potrivit Legii privind transparenþa
guvernamentale,
statãrii unor astfel de încãlcãri? activitãþii
documentele oficiale sunt în
domeniul public, cu excepþia
situaþiei în care legea prevede
altfel. Mai mult, orice persoanã ale
cãrei drepturi, interese sau
obligaþii sunt în legãturã cu o
chestiune pendinte, are dreptul sã
acceseze conþinutul unui document care nu se aflã în domeniul
public, dacã acel document poate
sau ar putea influenþa soluþionarea
respectivei chestiuni. Prin urmare,
judecãtorii ºi procurorii au acces
la informaþiile din propriile dosare
sau registre.
10. Existã reglementãri legale Potrivit Constituþiei, orice perprivind rãspunderea civilã a soanã ale cãrei drepturi au fost
încãlcate sau care a suferit un
judecãtorilor ºi a procurorilor?
prejudiciu, ca urmare a unui act
ilegal ori a unei omisiuni a unui
funcþionar public sau a unei alte
persoane care exercitã o funcþie
publicã, are dreptul sã cearã
condamnarea la o pedeapsã a
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funcþionarului public sau a
persoanei care exercitã o funcþie
publicã ºi primirea de daune
interese din partea organizaþiei
publice, a funcþionarului public sau
a persoanei care exercitã funcþia
publicã respectivã, conform
prevederilor legii. Versiunea
completã a Constituþiei poate fi
accesatã aici: http://www.finlex.fi/
fi/laki/kaannokset/1999/
en19990731.pdf

11. Dacã da, care este procedura Rãspunderea civilã este angajatã
de angajare a acestei rãspunderi? în temeiul Legii privind rãspunderea delictualã, Capitolele 3 ºi 4.
Versiunea în englezã poate fi
accesatã aici: http://www.finlex.fi/
fi/laki/kaannokset/1974/
en19740412.pdf
12. Existã reglementãri în Nu.
legislaþia naþionalã privind
asigurarea de malpraxis pentru
judecãtori ºi procurori?
13. În ce moment o persoanã
poate deveni magistrat? (a. atunci
când promoveazã examenul de
admitere; b. atunci când
promoveazã examenul de
absolvire la ªcoala naþionalã de
magistraturã; c. alt moment)?

În sistemul nostru judiciar nu este
cunoscutã categoria de „magistrat” în acelaºi fel ca în Franþa sau
Italia, spre exemplu.
În Finlanda, „maistraatti” reprezintã un birou local care pãstreazã
informaþii despre persoane ºi
registre publice, acþionând ca un
notar public.
Mai mult, în Finlanda nu existã o
anumitã ºcoalã, obligatorie pentru
judecãtori, aºa cum existã în alte
þãri europene. Sistemul nostru de
pregãtire juridicã se bazeazã pe
pregãtirea judecãtorilor chiar de
instanþele de judecatã, pe cursuri
organizate de Ministerul Justiþiei
ºi, într-o mare mãsurã, pe
pregãtire practicã.
Potrivit Actului de numire în funcþie
a judecãtorilor, pentru numirea în
funcþia de judecãtor sunt necesare
urmãtoarele calificãri: candidatul
trebuie sã fie cetãþean finlandez
cu drepturi depline care a deþine
o diplomã de master în drept ºi
care, prin activitatea sa în cadrul
unei instanþe de judecatã sau
într-o altã instituþie, a demonstrat
competenþã profesionalã ºi caracteristicile personale necesare
pentru a-ºi îndeplini cu succes
atribuþiile corespunzãtoare funcþiei
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Suedia

de judecãtor. Funcþiile care
necesitã o experienþã specificã
sunt reglementate prin dispoziþii
speciale.
O carierã tipicã de judecãtor ar
putea fi descrisã dupã cum
urmeazã. Persoana respectivã
trebuie sã deþinã diplomã de
masterat în drept (5 – 6 ani).
Urmeazã efectuarea unui stagiu
– Court training – o perioadã de
pregãtire de un an, un sistem care
asigurã cunoaºterea sarcinilor pe
care le implicã funcþia de judecãtor
în cadrul instanþelor districtuale, a
curþilor de apel ºi a instanþelor
administrative. Dupã stagiu,
avocaþii care doresc sã devinã
judecãtori trebuie sã lucreze ca
funcþionari referenþi la curtea de
apel sau la instanþa administrativã.
Referenþii pregãtesc dosarele
pentru instanþã, redacteazã
proiectul hotãrârii judecãtoreºti ºi
prezintã speþa la termenul de
judecatã.
Primele
numiri
temporare în funcþia de judecãtor
se fac dupã ce persoana
respectivã a finalizat stagiul în
instanþã ºi a lucrat ca referent
pentru o perioadã de 5 – 6 ani.
Pentru numirea permanentã în
funcþie este necesarã o vechime
în domeniul juridic de 8 – 10 ani.
Alternativ, este consideratã
vechime ºi funcþia de avocat,
procuror sau spre exemplu,
specialist în impozite.
S-a propus instituirea unei noi
funcþii judiciare (judecãtor
asistent, asesori) ºi a unui Institut
de pregãtire a judecãtorilor.
Propunerea guvernamentalã în
legãturã cu aceastã chestiune
este în prezent în dezbatere.
Numirea judecãtorului asistent se
va face pentru o perioadã
determinatã de trei ani. În aceastã
perioadã asesorul va pregãti ºi va
judeca procese în acelaºi mod ca
orice judecãtor. Pe lângã aceste
activitãþi, asesorul va participa la
un program destinat, în mod
special, pregãtirii carierei de
judecãtor. Cariera de judecãtor
rãmâne deschisã candidaþilor care
nu au participat la noul program,
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cum ar fi avocaþi, procurori,
profesori.
Potrivit Legii privind procurorii, un
procuror trebuie sã aibã studii
universitare de drept ºi aptitudinile
necesare pentru a-ºi îndeplini
atribuþiile.
Pentru mai multe informaþii în
legãturã cu sistemul judiciar din
Finlanda (în limba englezã), a se
vedea: http://www.oikeus.fi/en/
index.htlml.
14. Perioada studiilor ºi a practicii
în cadrul ºcolii dumneavoastrã de
magistraturã este consideratã
experienþã în magistraturã ºi este
luatã în considerare în calculul
vechimii necesare pentru
promovarea la o instanþã
superioarã?
15. Existã posibilitatea pentru
magistraþi de a promova pe loc,
prin obþinerea gradului profesional
al instanþei superioare, în timp ce
continuã sã lucreze în mod efectiv
la o instanþã inferioarã? În caz
afirmativ, existã un numãr limitat
de locuri pentru acest tip de
promovare?

Întrebare

Germania

Letonia

1. În statul dumneavoastrã, existã Observaþie preliminarã: Sistemul Legea privind puterea judecãposibilitatea numirii temporare judiciar este reglementat de Cap. toreascã, Articolul 86. Drepturile ºi libertãþile judecãtorilor,
(detaºare) a magistraþilor în alte IX din Legea fundamentalã.
instituþii (spre exemplu: Ministerul Art. 92 din Legea fundamentalã Alin. 3: Funcþia de judecãtor este
Justiþiei/Consiliul Superior al stabileºte instanþele ºi statueazã incompatibilã cu apartenenþa la
Magistraturii, dar fãrã a deveni cã „puterea judecãtoreascã este un partid politic ºi alte organizaþii
membru), cu pãstrarea drepturilor încredinþatã judecãtorilor. Aceasta politice.
decurgând din statutul de va fi exercitatã de Curtea Constituþionalã federalã, de instanþele Articolul 86 indice 1. Dreptul
magistrat?
federale prevãzute de Legea judecãtorilor de a exercita alte
fundamentalã ºi de instanþele funcþii
landurilor”. Actul normativ prin- Alin. 1: Judecãtorul, cu consimcipal privind organizarea instan- þãmântul sãu ºi acordul preºeþelor este Legea privind organi- dintelui Curþii, poate sã fie detaºat
zarea instanþelor (GVG).
pentru o anumitã perioadã de
Având în vedere organizarea timp, la o altã instanþã (inclusiv o
federalã a Republicii Federale instanþã superioarã), Ministerul
Germania, competenþa judiciarã Justiþiei, Administraþia instanþelor
este exercitatã de instanþele sau o organizaþie internaþionalã
federale ºi de instanþele din cele (denumitã în continuare – o altã
16 state federale (landuri) Cea instituþie). În cazul detaºãrii unui
mai mare parte a activitãþii de judecãtor la o instanþã superioarã,
administrare a justiþiei se desfã- avizul Comitetului de calificare
ºoarã la nivelul landurilor. judiciarã nu este necesar.
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Germania
Sistemul judiciar german este
împãrþit în cinci ramuri specializate independente sau competenþe: competenþa de drept
comun, competenþa în materie de
dreptul muncii, competenþa
administrativã generalã, competenþa în materie fiscalã ºi
competenþa în materie socialã. pe
lângã acestea, existã instanþe
competente în materie constituþionalã, reprezentate de Curtea
Constituþionalã Federalã ºi de
instanþele constituþionale ale
landurilor.

Letonia
Alineatul 2: Ordinul de detaºare a
judecãtorului pentru o anumitã
perioadã de timp în cadrul unei
alte instituþii, este emis de
ministrul justiþiei. Ordinul privind
detaºarea unui judecãtor al Curþii
Supreme pentru o anumitã
perioadã de timp într-o altã
instituþie, este emis de Preºedintele Curþii Supreme, dupã ce a
primit aprobarea preºedintelui
departamentului corespunzãtor.
Alineatul 3: Judecãtorul poate fi
detaºat într-o altã instituþie pentru
o perioadã de cel puþin trei luni,
dar care sã depãºeºte trei ani. În
aceastã perioadã, judecãtorul nu
îºi poate exercita atribuþiile de
judecatã la instanþa de judecatã
de la care a fost detaºat într-o altã
instituþie.

Instanþa supremã de drept comun
este Curtea Federalã de Justiþie.
La nivel regional existã instanþe
locale ºi instanþe regionale care
judecã în primã ºi a doua instanþã,
în funcþie de natura procesului,
precum ºi instanþele regionale
superioare. Jurisdicþiile adminis- Alineatul 5: Perioada lucratã într-o
trative, de dreptul muncii ºi în altã instituþie este consideratã
materie socialã, au trei grade de vechime în funcþia de judecãtor.
jurisdicþie iar cele fiscale au douã
grade de jurisdicþie.
Hotãrârile judecãtoreºti sunt
pronunþate de judecãtori profesioniºti, care aparþin unui singur
grup profesional, dar pot fi
specializaþi în diferite domenii ale
dreptului. În anumite proceduri,
judecãtorii profesioniºti sunt
asistaþi de judecãtori consultanþi,
iar hotãrârile sunt luate împreunã.
Judecãtorii consultanþi acþioneazã
numai pe baza ºi condiþiile stipulate în statut. Existã judecãtori
consultanþi în instanþele penale, în
secþiile comerciale ale instanþelor
regionale, ale instanþelor administrative, ale instanþelor sociale, de
dreptul muncii ºi fiscale.
Capitolul 37 din Legea privind
judecãtorii din Germania prevede
cã un judecãtor poate fi detaºat
la o altã instanþã (în special la o
instanþã superioarã sau la o
instanþã supremã) sau la o altã
autoritate, spre exemplu Ministerul Justiþiei, la nivel federal sau
de land. Drepturile ºi obligaþiile
judecãtorului pe durata detaºãrii
depind de instituþia ºi funcþia
deþinutã de judecãtor. Dacã un
judecãtor este detaºat la o altã
instanþã, drepturile ºi obligaþiile
sale se pãstreazã pe deplin. Pe
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durata detaºãrii în cadrul unui
minister sau a altei autoritãþi
administrative, judecãtorul are
drepturile ºi obligaþiile conferite de
postul respectiv.
2. Este reglementatã exercitarea Nu se aplicã.
unor funcþii de magistraþi în afara
activitãþii de judecatã/urmãrire
propriu-zise ca urmare a statutului
de putere caracterizatã prin
independenþã ºi imparþialitate
(spre ex.: preºedinþi ai comisiilor
electorale însãrcinaþi inclusiv cu
soluþionarea contestaþiilor ºi
sesizãrilor formulate de cãtre
partide ºi candidaþi)?
3. Remunerarea magistraþilor este
stabilitã prin lege specialã ori este
împreunã cu celelalte categorii de
bugetari? Salariile funcþionarilor
publici sunt în vreun fel “legate”
de cele ale judecãtorilor? Spre
exemplu, indemnizaþia judecãtorului este luatã ca punct de referinþã pentru salariile anumitor
categorii de funcþionari publici?
Sau salariile funcþionarilor publici
urmeazã o lege separatã complet
de aceea referitoare la remunerarea judecãtorilor?

Salariile judecãtorilor de la
instanþele federale ºi de la instanþele landurilor sunt reglementate
prin lege (pentru fiecare nivel
federal ºi pentru fiecare land în
parte). Salariul de bazã este
principalul element al remuneraþiei. Acesta se determinã în
funcþie de nivelul de salarizare
corespunzãtor funcþiei. Prin
urmare, nu prezintã importanþã
funcþia de judecãtor sau procuror
pe care o desfãºoarã concret, ci
este vorba despre nivelul de
salarizare al funcþiei în care a fost
desemnat. Funcþiile ºi gradele de
salarizare sunt stabilite de
Schema de salarizare federalã ºi
de Schema de salarizare a
landului, care au forþã juridicã de
lege. În toate landurile, remuneraþia judecãtorilor ºi a procurorilor
este interconectatã cu salariul
funcþionarilor publici care au studii
universitare (profesori, administratori, ingineri etc.). Având în
vedere poziþia specialã ºi responsabilitãþile funcþiei de judecãtor/
procuror, salariile acestora sunt
stabilite pe o scalã salarialã
specialã care diferã de scala
salarialã aplicabilã funcþionarilor
publici. Nu existã o legãturã
numericã sau trimitere între
salariile judecãtorilor/procurorilor
ºi cele ale funcþionarilor publici.

Nu existã dispoziþii legale care sã
prevadã în sarcina judecãtorilor
alte atribuþii cu excepþia celor
privind activitatea de judecatã. Cu
toate acestea, judecãtorii pot fi
aleºi, în mod voluntar, în diferite
organisme legate de puterea
judecãtoreascã, cum ar fi spre
exemplu Comitetul de Eticã
Judiciarã (Judicial Ethics
Comittee) etc.
Dupã unificarea sistemului de
salarizare în anul 2014, remuneraþia judecãtorilor este reglementatã de Legea privind salarizarea funcþionarilor de stat ºi ai
autoritãþilor locale guvernamentale.
Salariul lunar al unui judecãtor al
unei instanþe districtuale (municipale) este echivalent cu salariul
maxim lunar al ºefului departamentului juridic dintr-o instituþie de
stat ºi este în prezent de 1647
euro.
Salariul lunar al celorlalþi judecãtori este stabilit prin aplicarea
unui coeficient la salariul lunar al
unui judecãtor districtual, dupã
cum urmeazã:
vicepreºedintele unei instanþe
districtuale ori preºedinte de
tribunal – 1,1;
preºedintele unei instanþe
districtuale (municipale) – 1,2;
judecãtor al unui departament al
registrului funciar – 1;
vicepreºedintele departamentului
registrului funciar – 1,05;
ºeful Departamentului registrului
funciar – 1,1;
judecãtor al unei
regionale – 1,2;

instanþe

vicepreºedintele unei instanþe
regionale, conducãtorul unui
departament al instanþei ºi
preºedintele tribunalului unei
instanþe regionale – 1,28;
preºedintele unei
regionale – 1,35;
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judecãtor la Curtea Supremã –
1,42;
preºedintele unui departament al
Curþii Supreme - 1,55;
preºedintele Curþii Supreme – 1,7;
judecãtor la Curtea Constituþionalã – 2,1;
vicepreºedintele Curþii Constituþionale – 2,3;
preºedintele Curþii Constituþionale
– 2,62;
Salariul lunar al unui candidat la
funcþia de judecãtor, în perioada
de stagiu, este de 80% din salariul
lunar al unui judecãtor al unei
instanþe districtuale (municipale),
respectiv al unei instanþe regionale
sau al unui departament al
registrului funciar.
Trebuie menþionat cã în prezent
se poartã discuþii în legãturã cu
necesitatea schimbãrii sistemului
de salarizare existent deoarece se
considerã cã nu este suficient de
elastic pentru a fi adaptat schimbãrilor economice ale þãrii. De
asemenea s-a discutat cã nivelul
prezent de salarizare nu este
proporþional cu responsabilitãþile
ºi standardele profesionale înalte
ale judecãtorilor.

4. Existã personal angajat al
instituþiilor statului care beneficiazã de aceleaºi drepturi ca ale
magistraþilor, fiind asimilat în ceea
ce priveºte statutul cu aceºtia? În
sistemul dumneavoastrã intern,
existã asimilaþi ai magistraþilor,
respectiv funcþionari publici care
sunt plãtiþi cu acelaºi salariu ca un
judecãtor/procuror, fãrã a fi unul
dintre aceºtia, spre exemplu, fãrã
a fi nevoit sã promoveze toate
examenele pentru a deveni un
judecãtor/procuror?

În Germania existã categoria de
„grefier cu atribuþii lãrgite”. Aceºtia
îndeplinesc preponderent sarcini
cu caracter necontencios
(incluzând acþiuni în materie de
succesiune, curatelã, filiaþie ºi
adopþie, acþiuni privind cadastrul,
registrul societãþilor cooperative,
parteneriate de afaceri, asociaþii,
acþiuni legate de regimul acþiunilor
matrimoniale, registrul naval ºi
acþiuni de insolvenþã). De
asemenea, au competenþa de a
desfãºura ºi alte activitãþi
judiciare, spre exemplu, în
legãturã cu procedura judiciarã de
somaþie de platã, asistenþa
judiciarã, executarea silitã,
vânzarea la licitaþie în cadrul
procedurii de executare silitã ºi
punerea sub sechestru judiciar,
stabilirea cheltuielilor de judecatã,
în domeniul executãrii pedepselor,
în cadrul procedurilor introduse la
Curtea Federalã pentru Brevete,
precum ºi în raporturile juridice
internaþionale.

Nu existã alþi funcþionari publici
care sã beneficieze de aceleaºi
drepturi ca acele conferite judecãtorilor/procurorilor sau asimilaþi
acestora în ceea ce priveºte
statutul.
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Domeniul de activitate al grefierilor
cu competenþe lãrgite este
reglementat de Legea privind
grefierii cu atribuþii lãrgite (RPflG).
Asemenea judecãtorilor, grefierii
cu atribuþii lãrgite sunt imparþiali
ºi independenþi ºi se supun numai
legii ºi statutului. În principiu,
hotãrârile acestora pot fi atacate
în conformitate cu dispoziþiile
procedurale generale în vigoare.
În Germania nu existã asimilaþi ai
magistraþilor.
5. Este reglementat un cod
deontologic al magistraþilor
cuprinzand reguli de deontologie
profesionalã?

Înalte norme de conduitã se aplicã
în toate domeniile sistemului
judiciar german. Pe mãsurã ce
sistemul de drept german a
evoluat în timp, prevederile care
stabilesc norme deontologice se
regãsesc în orice context relevant.
Aºadar, standardele etice ºi
cerinþele prevãzute de legea
germanã privind alcãtuirea
sistemului judiciar, obligaþiile pe
care trebuie sã le îndeplineascã
judecãtorii, modul în care se
deruleazã procedurile judiciare ºi
atribuþiile de serviciu ale
judecãtorilor (atât cele privind
activitatea judiciarã, cât ºi alte
posibile activitãþi), sunt prevãzute
în mod expres în acele legi care
reglementeazã
respectivul
domeniu, ca pe un întreg. În
Germania nu existã o enumerare
concludentã a atribuþiilor într-un
Cod de conduitã a judecãtorilor.
Cele menþionate se aplicã ºi
procurorilor.
Aceastã structurã, verificatã ºi
testatã, care a evoluat în timp,
prezintã marele avantaj cã
normele
respective
sunt
personalizate, putând fi aplicate
unui anumit context. Prin urmare,
aceste norme îºi produc efectul
într-un domeniu specific. Acest
mod de acþiune prezintã o mare
importanþã ºi un mare avantaj
atunci când ne raportãm la
normele etice, deoarece acestea
pot dirija tipare de comportament
în mod particular atunci când nu
iau forma unor norme abstracte,
însã oferã instrucþiuni specifice în
situaþii specifice din viaþã. Nivelul
înalt al pregãtirii iniþiale ºi practice
pe care judecãtorii germani o
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În cadrul Conferinþei Judecãtorilor
Letonia din data de 20 aprilie 1995
a fost adoptat Codul Etic al
Judecãtorilor. Codul prevede
independenþa puterii judecãtoreºti
ºi imparþialitatea instanþelor.
Acesta subliniazã cã judecãtorii
trebuie sã þinã cont de toate
normele de conduitã corespunzãtoare celor mai înalte practici
culturale. Sunt prevãzute obligaþii
care interzic un comportament
nedemn, precum ºi provocarea
unui astfel de comportament.
Judecãtorul trebuie sã îºi îndeplineascã atribuþiile obiectiv ºi just
ºi sã-ºi organizeze viaþa privatã
într-un mod care sã nu vinã în
contradicþie cu îndatoririle de
judecãtor. Codul prevede principiul cã judecãtorul ori candidatul
la funcþia de judecãtor nu trebuie
sã desfãºoare activitãþi politice.
Existã de asemenea Principiile de
la Bangalore privind conduita
judiciarã.
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urmeazã este o garanþie a faptului
cã aceºtia cunosc toate reglementãrile menþionate ºi cã reprezintã o parte fireascã a activitãþii
zilnice a judecãtorilor ºi a
procurorilor.
Setul de reguli care reglementeazã ºi protejeazã standardele etice privitoare la sistemul
juridic german în maniera
menþionatã, include în primul rând,
independenþa sistemului judiciar,
garantatã de articolul 97 din Legea
fundamentalã. Art. 160 din Codul
de procedurã penalã prevede cã
parchetul are obligaþia de a
identifica atât circumstanþele
incriminatoare cât ºi cele exoneratoare. Aceasta garanteazã atât
neutralitatea cât ºi imparþialitatea
faþã de procesul respectiv. Mai
mult, normele de procedurã
cuprinse în toate codurile de
procedurã conþin prevederi
speciale cu privire la imparþialitatea cerutã judecãtorilor
pentru a garanta egalitatea în faþa
legii. Motivele care ar putea
justifica dubii cu privire la
imparþialitate duc la excluderea de
drept a judecãtorului de la
exercitarea funcþiei (a se vedea
cap. 2 ºi urm. din Codul de
procedurã penalã ºi art. 41 ºi urm.
din Codul de procedurã civilã). Art.
39 din Legea privind organizarea
judiciarã conþine dispoziþii cu
privire la obligaþii specifice ale
judecãtorului, care reprezintã
manifestãri ale unor înalte
standarde etice ºi care garanteazã
independenþa acestuia. În mod
corespunzãtor, judecãtorul trebuie
sã aibã un comportament adecvat,
atât în timpul serviciului cât ºi în
afarã, astfel încât încrederea în
independenþa sa sã nu fie
afectatã.
Procurorii sunt funcþionari publici.
Dispoziþiile legii generale privind
funcþionarii publici se aplicã ºi
procurorilor. Aceasta include
obligaþiile
principale
ale
funcþionarilor publici, aºa cum sunt
prevãzute la art, 60 din Legea
privind serviciul public federal ºi
legile corespunzãtoare cu privire
la funcþionarii landurilor. Potrivit
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acestor prevederi, funcþionarii
publici sunt în slujba populaþiei, iar
nu a unui partid politic. Ei trebuie
sã îºi îndeplineascã atribuþiile
imparþial ºi corect, acþionând
pentru binele public. Funcþionarii
publici pot desfãºura activitãþi
politice, însã trebuie sã þinã cont
de statutul oficial ºi de obligaþiile
pe care le au.
Mai mult, capitolul 71 din Legea
privind serviciul public federal
(care se aplicã ºi judecãtorilor în
temeiul dispoziþiilor Cap. 46 din
Legea privind organizarea
judiciarã) garanteazã interdicþia
generalã (pedepsitã conform art.
331 din Codul penal) de a cere
recompense, daruri ºi alte
avantaje pentru ei sau pentru alþii,
în legãturã cu exercitarea
atribuþiilor de serviciu sau de a
accepta promisiuni sau astfel de
recompense, daruri sau alte
avantaje. Aceastã prevedere
garanteazã îndeplinirea de
judecãtori ºi procurori a obligaþiei
de a-ºi exercita atribuþiile corespunzãtoare funcþiei, în mod
imparþial, corect ºi fãrã a urmãri
un interes propriu. În toate
celelalte privinþe, interdicþia
generalã de a accepta recompense, daruri ºi alte avantaje
contribuie la evitarea aparenþei cã
judecãtorii ºi procurorii sunt
influenþabili sau corupþi, standard
pe care înºiºi judecãtorii ºi
procurorii l-au impus prin
exercitarea atribuþiilor corespunzãtoare funcþiei.
În plus, Instrucþiunile anti-corupþie,
care a fost adoptate de landuri,
conþin cerinþe detaliate cu privire
la prevenirea corupþiei, pe care ºi
parchetele trebuie sã le respecte.
Instrucþiunile anti-corupþie sunt
completate de alte instrucþiuni,
spre exemplu, cu privire la
interzicerea acceptãrii de
recompense sau daruri.
În cele din urmã, posibilitatea
judecãtorilor de a exercita activitãþi
suplimentare este expres
reglementatã de lege, respectiv de
dispoziþiile relevante ale Legii
privind organizarea judiciarã (cap
4, 39, 40 ºi 41), ale Legii privind
serviciul public federal (cap. 97 ºi
urm. aplicabile în baza art. 46 din
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Legea privind organizarea
judiciarã) ºi de prevederile
Ordonanþei cu privire la activitãþile
suplimentare ale judecãtorilor
federali. Aceste prevederi legale
au în vedere în mod special
principiile independenþei, imparþialitãþii ºi a lipsei de prejudecãþi a
judecãtorilor. Mai mult, aceste
prevederi garanteazã cã, prin
desfãºurarea unei activitãþi
suplimentare, nu este afectatã
funcþia de judecãtor. Pentru toate
activitãþile plãtite, precum ºi pentru
un numãr de activitãþi neplãtite,
este necesarã obþinerea permisiunii anterioare (cap. 99 (1) din
Legea privind serviciul public
federal). O astfel de promisiune va
fi refuzatã dacã autoritatea
identificã riscul ca interesele
publice sã fie afectate (art. 99(2),
prima tezã din Legea privind
serviciul public federal). Interesul
public priveºte, în particular,
menþinerea încrederii publice în
imparþialitatea ºi neutralitatea
deþinãtorului funcþiei publice.
Acest motiv pentru refuzarea
permisiunii este explicat printr-o
serie de exemple. Astfel, atunci
când remuneraþia totalã primitã
pentru una sau mai multe activitãþi
suplimentare depãºeºte 40% din
salariul anual al funcþionarului
public, acesta constituie un temei
pentru refuzarea permisiunii (art.
99 (3) teza a III-a din Legea privind
serviciul public federal). Activitãþile
suplimentare plãtite, scutite de
cerinþa obþinerii permisiunii,
trebuie notificate autoritãþii în
scris, înainte de începerea
activitãþii (art. 100 (1) ºi (2) din
Legea privind serviciul public
federal). Desfãºurarea unei
activitãþi suplimentare poate fi în
întregime sau parþial interzisã,
dacã, pe parcursul desfãºurãrii
acesteia, sunt încãlcate atribuþiile
specifice funcþiei publice (art. 100
(4) din Legea privind serviciul
public federal). În plus, un
judecãtor federal poate sã desfãºoare o activitate suplimentarã
dacã nu pune în pericol încrederea
publicã în independenþa, imparþialitatea ºi nepãrtinirea sa (a se
vedea art.1 ºi 5 din Ordonanþa
privind activitãþile suplimentare
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Dispoziþiile legale care includ
normele menþionate anterior sunt
transparente ºi uºor accesibile
publicului.
Judecãtorii germani se implicã
activ în diverse moduri în
domeniul eticii judiciare. În plus
faþã de numeroasele iniþiative ale
landurilor (ex. the Schleswig or
Mainz Ethics Circle), Asociaþia
germanã a judecãtorilor a înfiinþat
Cross-Lander Judicial Ethics
Network, o asociaþie profesionalã
a judecãtorilor ºi procurorilor.
Asociaþia germanã a judecãtorilor
a publicat un document intitulat
„Etica judiciarã în Germania –
Teze pentru o dezbatere despre
etica profesionalã a judecãtorilor
ºi procurorilor în cadrul Asociaþiei
germane a judecãtorilor” ºi a
întocmit o colecþie de speþe în
acest domeniu. Problemele legate
de etica profesionalã sunt, în mod
repetat, subiect de dezbateri la
diverse evenimente. Spre
exemplu, cu ocazia cele de a 20-a
Conferinþe a judecãtorilor ºi
procurorilor din Germania din anul
2011, judecãtorii ºi avocaþii au
abordat subiectul eticii profesionale a judecãtorilor ºi avocaþilor
ca parte a discuþiei intitulate
„Judges Fiddle, Lawyers Gamble
– Where does Ethics come into
the Proceesings?”
Mai mult, numeroase cursuri de
pregãtire profesionalã privind etica
judiciarã sunt disponibile în
Germania, la nivel naþional ºi la
nivelul landurilor. În fiecare an,
Academia Judiciarã Germanã, se
organizeazã un seminar de o
sãptãmânã cu tema „Etica
judiciarã – noþiuni de bazã,
perspective, o comparaþie globalã
a Codului de conduitã judiciarã).
6. Dacã acest cod deontologic
existã, care este autoritatea
împuternicitã a constata încãlcãri
ale regulilor stabilite?
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Art.26 (1) din Legea privind
judecãtorii din Germania (DRiG)
prevede (cu privire la judecãtorii
federali ºi judecãtorii la nivelul
landurilor) cã, în principiu, activitatea judecãtorilor este supusã
verificãrii, atât timp cât nu le este
încãlcatã independenþa (art. 97
Legea fundamentalã). Verificarea
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Legea privind puterea judecãtoreascã, Secþiunea 91 Comisia
de
Eticã
a
Judecãtorilor Comisia de Eticã a
Judecãtorilor este un organ
judiciar colegial al cãrui scop
principal este de a oferi avize cu
privire la interpretarea ºi încãlcãrile
normelor etice, precum ºi de a
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activitãþii profesionale nu priveºte
procesul de luare a hotãrârilor
judecãtoreºti, care este esenþa
activitãþii judiciare, ci doar acele
activitãþi auxiliare ale judecãtorului
(ex. conducerea ºedinþelor în sala
de judecatã, utilizarea documentelor uniforme). Dacã un
judecãtor încalcã atribuþiile
corespunzãtoare funcþiei, serviciul
competent sã realizeze verificarea
activitãþii judecãtorilor poate aplica
una dintre urmãtoarele douã
sancþiuni, potrivit art. 26(2) din
Legea privind judecãtorii:
judecãtorul poate fi mustrat pentru
modul impropriu de exercitare a
atribuþiilor ºi este sfãtuit sã îºi
îndeplineascã atribuþiile în mod
prompt. Controlul administrativ al
activitãþii judecãtorului este
asumat de preºedintele instanþei
si de miniºtrii de resort în ultimã
instanþã – aceºtia sunt de regulã
miniºtrii justiþiei.

Letonia
explica standardele etice ale
judecãtorilor.
Secþiunea 91 indice 2 - Funcþiile
Comisiei
de
Eticã
a
Judecãtorilor Comisia de Eticã a
Judecãtorilor are urmãtoarele
funcþii:
la solicitarea unei persoane care
are dreptul de a iniþia o procedurã
disciplinarã, precum ºi la
solicitarea Consiliului disciplinar
judiciar ori a instanþei disciplinare,
emite avize cu privire la
interpretarea ºi încãlcãrile
standardelor etice;
din proprie iniþiativã sau la
solicitarea judecãtorilor explicã ºi
analizeazã normele etice ºi
consiliazã judecãtorii cu privire la
problemele de eticã judiciarã;

colecteazã
ºi
pregãteºte
publicarea avizelor ºi explicaþii cu
privire la interpretarea ºi aplicarea
Obiectul unei acþiuni disciplinare standardelor etice;
îl reprezintã abaterea disciplinarã discutã despre încãlcãri ale
constând în încãlcarea intenþio- normelor de eticã;
natã sau din neglijenþã a obli- elaboreazã norme de eticã
gaþiilor care incumbã judejudiciarã ºi le supune aprobãrii
cãtorului. O abatere disciplinarã
Conferinþei judecãtorilor;
este descrisã în mod general ca
fiind o încãlcare a atribuþiilor decide cu privire la iniþierea
funcþiei. Depinde de împrejurãrile procedurilor disciplinare.
fiecãrui caz, dacã a fost sau nu Legea privind rãspunderea
sãvârºitã o abatere disciplinarã. judiciarã disciplinarã, SecþiuObligaþiile a cãror încãlcare poate nea 1, Bazele rãspunderii
avea ca efect iniþierea unei disciplinare a judecãtorilor
procedurii disciplinare includ Alineatul
urmãtoarele:
1: Un judecãtor poate fi subiect al
În timpul ºi în afara serviciului, rãspunderii disciplinare pentru (…)
judecãtorul trebuie sã aibã o acþiuni dezonorante sau pentru
conduitã care sã nu afecteze grava încãlcare a normelor
încrederea în independenþa sa Codului de Eticã al Judecãtorilor.
2.
Comitetul
(art. 39 DRiG). În plus, judecãtorii Secþiunea
trebuie sã îºi îndeplineascã Disciplinar Judiciar
atribuþiile într-o manierã corectã ºi Alineatul 1: Acþiunile privind
imparþialã iar în exercitarea rãspunderea disciplinarã ºi
funcþiei sã ia în considerare binele administrativã a judecãtorilor de la
public.
instanþele districtuale (muniÎn ceea ce priveºte activitatea cipale), departamentele registrului
politicã, trebuie sã dea dovadã, funciar, instanþele regionale ºi de
atât în cadrul, cât ºi în afara la Curtea Supremã vor fi soluþionate de Comitetul Disciplinar
biroului – de un nivel de moderaþie
Judiciar.
ºi reþinere corespunzãtor, în raport
cu societatea, luând în consi- Alineatul 2: Din compunerea
derare atribuþiile oficiale. Potrivit Comitetului fac parte un
art. 41 DRiG, judecãtorii nu trebuie vicepreºedinte al Curþii Supreme,
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sã redacteze expertize sau sã
ofere consultanþã juridicã plãtitã,
cu excepþia celor pe care le
impune funcþia.
Dacã unui judecãtor i se solicitã
sã îndeplineascã activitãþi suplimentare în domeniul administrãrii
justiþiei sau al administrãrii instanþelor, potrivit art. 42 DRiG, judecãtorul trebuie sã se conformeze
cererii. Potrivit art. 43 DRiG,
judecãtorii trebuie sã pãstreze
secretul deliberãrilor ºi al votului,
chiar dupã încetarea funcþiei.
Autoritatea disciplinarã este
exercitatã de superiorul judecãtorului ºi de instanþele federale
ºi cele ale landurilor. Dacã existã
indicii cã a fost sãvârºitã o abatere
disciplinarã, superiorul judecãtorului efectueazã investigaþiile
preliminare. Dupã finalizarea
acestora, superiorul trebuie sã
hotãrascã cum procedeazã.
Procedura disciplinarã poate fi
întreruptã, potrivit art. 32
Bundesdisziplinargesetz BDG. În
cazul unor încãlcãri minore, poate
fi emisã o mustrare prin intermediul unui ordin disciplinar (proceduri administrative disciplinare:
art. 33 BDG coroborat cu art. 64(1)
DRiG) ori acþiunea disciplinarã
poate fi clasatã (proceduri
disciplinare formale), art. 34 BDG
coroborat cu art. 63 (1) DRiG).
Dacã este emis un ordin de
întrerupere (art. 32 BDG), se
considerã sã respectiva procedurã
disciplinarã este finalizatã. În toate
cazurile, emiterea unui ordin de
întrerupere nu semnificã pierderea autoritãþii disciplinare.
Superiorul poate iniþia procedurile
disciplinare în temeiul aceloraºi
fapte, dacã au apãrut aspecte noi
care nu au fost avute în vedere la
emiterea ordinului de întrerupere.
Împotriva deciziei disciplinare
emise de superior se poate
formula contestaþie la superiorul
acestuia (art. 41 ºi urm. BDG). Nu
se poate formula contestaþie dacã
decizia disciplinarã a fost emisã
de cea mai înaltã autoritate
disciplinarã.
Dacã sunt necesare alte mãsuri
disciplinare (destituirea din funcþie
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patru judecãtori ai Curþii Supreme,
doi preºedinþi ai instanþelor
regionale, doi preºedinþi ai
instanþelor districtuale (municipale) ºi doi preºedinþi ai
departamentelor registrului
funciar. Membrii Comitetului vor
fi aleºi prin vot secret pentru un
mandat de patru ani, în cadrul
conferinþei judecãtorilor.
Secþiunea 11. Procedura de
judecatã în instanþa disciplinarã Pânã la termenul stabilit
pentru judecarea plângerii,
Preºedintele instanþei disciplinare
poate desemna pe unui dintre
membrii instanþei disciplinare sã
redacteze un raport privind
plângerea formulatã, poate
solicita Comisiei de Eticã a
Judecãtorilor sã furnizeze un
punct de vedere privind interpretarea ºi încãlcarea normelor
etice, poate cere explicaþii
suplimentare ºi documente ºi, de
asemenea, poate chema alte
persoane pentru a prezenta
explicaþii.
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sau retragerea dreptului de
pensie), cea mai înaltã autoritate
trebuie sã introducã acþiune
disciplinarã la instanþa competentã, cu respectarea cadrului
legal privind procedurile disciplinare, potrivit art. 34 (2) BDG
coroborat cu art. 63 (1) DRiG.
Instanþa disciplinarã se pronunþã
cu privire la eliberarea provizorie
din funcþie, reþinerea remuneraþiei
sau revocarea oricãrei mãsuri
dintre acestea (art. 63 (2) DRiG).
Competenþa soluþionãrii acþiunilor
disciplinare aparþine Curþii Disciplinare Federale sau instanþelor
disciplinare ale landurilor.
Instanþele disciplinare au fost
constituite special pentru a
soluþiona litigiile privind raporturile
de serviciu ale judecãtorilor, care
se aflã în strânsã legãturã cu
independenþa judecãtorilor.
Hotãrârile Curþii Disciplinare
Federale sunt definitive (art. 62
alin. 1 DRiG). Art. 79 DRiG
prevede cã procedura înaintea
instanþei disciplinare a landului
trebuie sã cuprindã cel puþin douã
grade de jurisdicþie. Hotãrârile
instanþelor disciplinare ale
landurilor pot fi atacate cu apel,
pentru motive de fapt ºi de drept,
care se depune la instanþa
superioarã.
7. Aceste încãlcãri sunt Mãsurile de supraveghere ºi
înregistrate ºi pãstrate în dosarele mãsurile disciplinare se înregistreazã în dosarul profesional al
profesionale ale magistraþilor?
judecãtorului.

Încãlcãrile normelor de eticã sunt
înregistrate ºi pãstrate în dosarul
personal al judecãtorului.
Legea privind rãspunderea
judiciarã disciplinarã, Secþiunea 9, Emiterea unei copii a
Deciziei Alineatul 1: Nu mai târziu
de trei zile de la pronunþarea
deciziei, o copie a deciziei va fi
înmânatã sau comunicatã judecãtorului în cauzã ºi instituþiei care
a iniþiat acþiunea disciplinarã. O
copie a deciziei va fi ataºatã în
dosarul personal al judecãtorului.
Alineatul 2. În cazul în care
Comitetul Disciplinar al Judecãtorilor a hotãrât sã sesizeze Biroul
Procurorului General cu o acþiune
penalã, o copie a deciziei
împreunã cu materialele acþiunii
disciplinare, vor fi transmise
Biroului Procurorului General, în
termen de trei zile de la
pronunþarea deciziei. În situaþia în
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care Comitetul Disciplinar al
Judecãtorilor a luat decizia sã
recomande destituirea din funcþie
a judecãtorului, o copie a deciziei
împreunã cu dosarul acþiunii disciplinare vor fi trimise Saeima
(Parlamentului) în termen de trei
zile de la pronunþarea deciziei.

8. Judecãtorii ºi procurorii au A se vedea rãspunsul la între- Legea rãspunderii disciplinare
judiciare, art. 7. Luarea deciziei
acces la propriile dosare pro- barea 6.
Alin. 2: Comitetul Disciplinar al
fesionale?
Judecãtorilor poate lua urmãtoarele decizii:
1) sã aplice o sancþiune disciplinarã;
2) sã transmitã dosarul
acþiunii disciplinare Biroului Procurorului General
pentru iniþierea unei
proceduri penale;
3) sã recomande destituirea
din funcþia de judecãtor;
4) sã respingã acþiunea disciplinarã;
Alin. 4: Comitetul Disciplinar al
Judecãtorilor poate aplica judecãtorilor una dintre urmãtoarele
sancþiuni disciplinare:
1) avertisment scris;
2) mustrare;
3) reducerea salariului pentru
o perioadã de un an, prin
reþinerea unui procent de
pânã la 20%.
9. Care sunt consecinþele con- Da.
statãrii unor astfel de încãlcãri?

Legea cu privire la puterea
judecãtoreascã, art. 109 indice
1. Administraþia instanþelor þine
evidenþa dosarelor personale ale
judecãtorilor instanþelor de
judecatã ºi ai departamentelor
registrelor funciare.
Nu sunt prevãzute de lege restricþii
pentru judecãtori în a accesa
dosarul personal în orice moment.

10. Existã reglementãri legale Potrivit art. 839 (1) din Codul civil
privind rãspunderea civilã a german, dacã o persoanã, în
exercitarea unei funcþii publice
judecãtorilor ºi a procurorilor?
încredinþate, îºi încalcã îndatoririle
oficiale faþã de o terþã parte,
trebuie sã o despãgubeascã
pentru toate pagubele cauzate de
încãlcare (despãgubire bãneascã). Un judecãtor este considerat un funcþionar public, în
înþelesul acestei dispoziþii legale.
În orice caz, în temeiul art.34
prima tezã din Legea funda-
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Legea privind rãspunderea
disciplinarã a judecãtorilor, art.
7. Luarea hotãrârilor Alin. 6.
Aplicarea unei sancþiuni disciplinare nu exclude rãspunderea
civilã sau penalã a judecãtorului,
cu excepþia situaþiilor menþionate
la art. 5 alin. 3 din Legea privind
puterea judecãtoreascã. Legea
privind puterea judecãtoreascã,
art. 13. Imunitatea judecãtorilor
Alin. 5: Judecãtorul nu este
responsabil financiar pentru
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mentalã, rãspunderea personalã
prevãzutã de art. 839 (1) din Codul
civil german este transferatã
landului, statului sau organismului
public al cãrui angajat este
judecãtorul.

Letonia
pierderile suferite de o persoanã
care ia parte la un proces, ca
urmare a unei hotãrâri judecãtoreºti nelegale sau nefondate.
În cazurile prevãzute de lege,
pierderile for fi suportate de Stat.

În cazul delictelor intenþionate sau
al neglijenþei grave, statul are
drept de regres împotriva funcþionarului sau a judecãtorului în
cauzã. Art. 75 din Legea privind
serviciul public federal ºi art. 48
din Statutul funcþionarilor publici,
care se aplicã în mod corespunzãtor judecãtorilor, în conformitate
cu art. 46 ºi 71 din Legea privind
judecãtorii din Germania, prevãd
rãspunderea materialã a funcþionarilor publici faþã de angajator.
În cazul în care un judecãtor îºi
încalcã îndatoririle oficiale, prin
pronunþarea unei „hotãrâri într-o
problemã de drept”, atunci, potrivit
art. 839 (2) prima tezã din Codul
civil german, rãspunderea este
angajatã numai în cazul în care
încãlcarea constituie infracþiune.
Este situaþia în care judecãtorul
sãvârºeºte infracþiunea denumitã
„Împiedicarea cursului justiþiei”,
prevãzutã de art. 339 din Codul
penal, care stabileºte temeiul legal
pentru sancþionarea abaterilor
grave sãvârºite de judecãtori,
procurori ºi alþi funcþionari guvernamentali. Potrivit acestei
dispoziþii, fapta unui judecãtor,
funcþionar public sau arbitru care,
soluþionând o cauzã în materie
juridicã, împiedicã cursul justiþiei
în beneficiul sau în detrimentul
unei pãrþi, se pedepseºte cu
închisoare de la unu la cinci ani.
Sancþionarea acestei categorii de
infracþiuni protejeazã administrarea justiþiei în Germania, în
special validitatea sistemului de
drept, ºi asigurã pãstrarea
încrederii societãþii în imparþialitatea judecãtorilor ºi lipsa
arbitrariului în soluþionarea
proceselor.
Împiedicarea cursului justiþiei este
definitã ca fiind o încãlcare
intenþionatã a normelor de drept
substanþial ºi procedural. În toate
cazurile, se presupune cã a avut
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loc o împiedicare a cursului justiþiei
dacã autorul a încãlcat legea
premeditat ºi grav. Prin urmare,
se cer întrunite cerinþe stricte cu
privire la gradul de încãlcare a
îndatoririlor, pentru ca fapta sã
constituie infracþiune. De aceea,
fapta nu constituie infracþiune
atunci când judecãtorul, în mod
nepremeditat, face o greºealã,
aplicã legea incorect sau, pur ºi
simplu, face o eroare discreþionarã. Fapta nu se pedepseºte
când este sãvârºitã din neglijenþã.
În cazul în care un judecãtor, care
soluþioneazã un proces, sãvârºeºte o altã infracþiune prin modul
în care soluþioneazã cauza, potrivit
opiniei predominante, urmeazã a
fi pedepsit dacã este, în acelaºi
timp, vinovat de împiedicarea
culpabilã a cursului justiþiei. Prin
urmare, art. 339 din Codul penal
are un efect restrictiv. În caz
contrar, restricþia, ºi anume
rãspunderea judecãtorului numai
pentru aplicarea incorectã a legii,
cu intenþie, ar fi din nou anulatã.
În orice caz, privilegiul judecãtorului care soluþioneazã un
proces nu se acordã pentru
beneficiul propriu al acestuia, cu
scopul de a-l exonera de
rãspundere pentru prejudiciile
cauzate. Mai presus de toate,
serveºte protejãrii forþei legale a
hotãrârii
judecãtoreºti,
a
certitudinii juridice ºi menþinerii
stabilitãþii ordinii juridice. Acest
privilegiu este conceput sã evite
situaþiile repunerii în discuþie a
unei hotãrâri judecãtoreºti
definitive ºi obligatorii, pentru
motivul cã judecãtorul care a
soluþionat cazul a acþionat ilegal
ºi, prin urmare, ºi-a încãlcat
obligaþiile. Mai mult, acest
privilegiu serveºte protejãrii independenþei justiþiei. Obiectivitatea
ºi independenþa judecãtorului îºi
propune sã asigure cã acesta se
supune numai legii. Acest privilegiu are ca finalitate protejarea
judecãtorilor faþã de influenþele
externe, atunci când dau un
verdict, de eventuale inconveniente, dupã pronunþarea
hotãrârii, ºi sã garanteze
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cetãþenilor o protecþie legalã
efectivã. Pe de o parte, acest
privilegiu garanteazã independenþa judecãtorilor, care ar fi pusã
în pericol dacã s-ar teme de
angajarea rãspunderii pentru orice
verdict pe care l-ar da (chiar dacã
aceastã fricã s-ar întemeia numai
pe riscul unei acþiuni în regres
exercitate de angajator). Pe de
altã parte, împiedicã eludarea
efectului de lucru judecat al unei
hotãrâri definitive ºi obligatorii.
Acest lucru s-ar putea întâmpla
dacã hotãrârea judecãtoreascã (ºi
comportamentul judecãtorului) ar
fi subiectul unei reevaluãri
subsecvente în cadrul unei
proceduri disciplinare împotriva
judecãtorului care a pronunþat-o.
11. Dacã da, care este procedura A se vedea
de angajare a acestei rãspunderi? întrebarea 10.

rãspunsul

la În cazurile în care ar putea sã
existe temeiuri pentru angajarea
rãspunderii civile a judecãtorului
(a se vedea rãspunsul de la
întrebarea nr. 10) – pentru fapte
care nu derivã din exercitarea
atribuþiilor de judecãtor, procedurile sunt identice cu cele
aplicabile altor persoane.

12. Existã reglementãri în legis- Nu.
laþia naþionalã privind asigurarea
de malpraxis pentru judecãtori ºi
procurori?

Nu existã asigurare de rãspundere
profesionalã pentru judecãtori.

13. În ce moment o persoanã
poate deveni magistrat? (a. atunci
când promoveazã examenul de
admitere; b. atunci când promoveazã examenul de absolvire la
ªcoala naþionalã de magistraturã;
c. alt moment)?

Procedurile de numire ºi
confirmare ºi condiþiile de
exercitare a funcþiei de
judecãtor. Procedura de numire
ºi confirmare a judecãtorilor de
la instanþele districtuale
(municipale)

Pregãtirea juridicã reprezintã
fundaþia pe care se bazeazã orice
activitate profesionalã din domeniul juridic. Calitatea acesteia
reprezintã baza pentru nivelul
ridicat de experienþã pe care îl
implicã exercitarea unei profesii
juridice în Germania.

Alineatul 1: Judecãtorii unei
Pregãtirea juridicã în Germania instanþe districtuale (municipale)
prezintã douã caracteristici:
sunt numiþi în funcþie de Saeima
Durata pregãtirii se împarte în (Parlament) la propunerea
douã etape, studiile universitare ºi ministrului justiþiei, pentru o
pregãtirea practicã. Sistemul perioadã de trei ani. Pe baza
german de pregãtire juridicã se deciziei parlamentare de numire,
bazeazã pe principiul asigurãrii Consiliul Judiciar va determina ºi
aceleiaºi pregãtiri pentru toþi instanþa districtualã sau tribunalul
juriºtii, indiferent de domeniul de în care judecãtorul îºi va exercita
drept unde intenþioneazã sã atribuþiile.
lucreze ulterior. „Einheitsjuristen”, Alin. 2: Dupã exercitarea funcþiei
într-o traducere mai largã „juriºtii timp de trei ani în cadrul instanþei
cu experienþã în administrarea districtuale,
Saeima
justiþiei”, au urmat aceeaºi (Parlamentul), la propunerea
pregãtire destinatã tuturor ministrului justiþiei ºi pe baza
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profesiilor juridice. Judecãtorii,
procurorii, avocaþii sau experþii în
serviciul administrativ au aceeaºi
pregãtire juridicã, la sfârºitul cãreia
toþi sunt calificaþi, în principiu, sã
devinã judecãtori.
Legea privind judecãtorii din
Germania reglementeazã cadrul
legal general pentru studiul
dreptului ºi admiterea la stagiul de
practicã. Particularitatea acestor
prevederi legale este consecinþa
structurii federale a statului
german: în timp ce Legea privind
judecãtorii din Germania,
promulgatã de legiuitorul federal,
a instituit cadrul legal la nivel
naþional, este completatã ºi mai
departe particularizatã de
numeroasele legi ale landurilor
care reglementeazã pregãtirea
juridicã, „Justiyausbildungsgesetze”. Aceste dispoziþii legale
stabilesc conþinutul materiilor ce
vor fi predate studenþilor la drept
precum ºi categoriile de examene
pe care urmeazã sã le promoveze
ºi pot fi diferite de la un land la
altul. În sfârºit, existã regulile
universitãþilor germane ºi
facultãþilor de drept ale acestora.

Letonia
avizului Consiliului judiciar de
calificare cu privire la evaluarea
activitãþii profesionale, judecãtorul
este confirmat în funcþie pentru o
perioadã nelimitatã sau va fi
reînvestit în funcþie, pentru o
perioadã de pânã la doi ani.
Perioadele de timp cât judecãtorul
absenteazã din motive justificate,
în mod continuu, pentru o
perioadã mai mare de ºase luni,
nu sunt luate în considerare pentru
calculul termenelor menþionate.
Dupã expirarea numirii ulterioare,
Saeima (Parlamentul), pe baza
propunerii ministrului justiþiei, va
confirma numirea judecãtorului în
funcþie pentru o perioadã
nelimitatã.
Art. 61 Procedura de confirmare
a judecãtorilor instanþelor
regionale

Judecãtorii instanþelor regionale
vor fi confirmaþi în funcþie de
Saeima (Parlamentul), la
propunerea ministrului justiþiei,
pentru o perioadã nelimitatã. Pe
baza deciziei parlamentare privind
confirmarea unui judecãtor în
funcþie în cadrul unei instanþe
regionale, Consiliul judiciar va
Studierea dreptului în Germania stabili instanþa regionalã sau
prezintã urmãtoarele aspecte: tribunalul unde judecãtorul îºi va
condiþia prealabilã pentru orice desfãºura activitatea.
program de pregãtire în drept este
ca studentul sã deþinã calificarea Art. 62. Procedura de
necesarã pentru admiterea într-o confirmare a judecãtorilor Curþii
instituþie de învãþãmânt superior, Supreme
„Allegemeine Hochschulreife”,
care presupune 12-13 ani de
ºcoalã. Ca regulã generalã,
pregãtirea juridicã dureazã
aproximativ patru/cinci ani.
Studenþii se pot înscrie la cursuri
de drept la 43 de facultãþi din
Germania. Pregãtirea juridicã se
concentreazã pe urmãtoarele
domenii esenþiale: drept civil,
drept penal ºi drept public. O
componentã importantã a
pregãtirii juridice o reprezintã
specializarea studenþilor în drept
european ºi, în acelaºi timp,
furnizarea de cunoºtinþe de bazã
filozofice, istorice ºi sociale. Din
ce în ce mai mult, sunt predate
materii precum managementul
negocierilor, tehnici de comunicare ºi tehnici de examinare ºi
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Judecãtorii Curþii Supreme vor fi
confirmaþi în funcþie la propunerea
Preºedintelui Curþii Supreme de
cãtre Saeima (Parlament) pentru
o perioadã nelimitatã.
Art. 68 Jurãmântul judecãtorului (promisiunea solemnã)
Alin.1. La numirea în funcþie,
judecãtorul va depune urmãtorul
jurãmânt:
„Eu,____, luând în considerare
îndatoririle unui judecãtor, sunt
conºtient de responsabilitatea
care mi-a fost încredinþatã ºi jur
(promit în mod solemn) sã fiu
onest ºi corect, sã fiu loial
Republicii Letone, sã depun
eforturi pentru a afla adevãrul, sã
judec în strictã conformitate cu
Constituþia ºi legile din Letonia.”

Întrebare

Germania
interogare. Însuºirea limbilor
strãine este, de asemenea, foarte
importantã. Studenþii trebuie sã
dovedeascã aptitudinea de a purta
conversaþii de specialitate într-o
limbã strãinã. Aceste studii
universitare se încheie prin
susþinerea unui prime examinãri,
din care 30% are loc în cadrul
universitãþii iar a doua parte (70%)
reprezintã un examen naþional.
Oricine a promovat aceastã primã
examinare are dreptul sã urmeze
serviciul de pregãtire în domeniul
juridic „Rechtsreferendariat”. Acest
program de pregãtire este
organizat ºi implementat de
landurile federale ºi dureazã cel
puþin doi ani.

Letonia
Alineatul 2: Jurãmântul judecãtorului va fi depus în faþa
Preºedintelui þãrii. Alineatul 3:
Judecãtorul îºi va prelua atribuþiile
dupã depunerea jurãmântului.

Pe durata serviciului preparator,
practicienii în drept – „referenþii” –
vor lucra în diferite sectoare ale
administrãrii justiþiei (denumite
„staþii” în programul de pregãtire),
cum ar fi: într-o instanþã civilã,
intr-o instanþã penalã ori într-un
parchet, în cadrul unei autoritãþi
publice, în cadrul unei firme de
avocaturã. În fiecare etapã vor
avea un instructor care îi va ghida
în îndeplinirea sarcinilor practice
ce le vor fi repartizate, care pot
consta în a redacta cereri de
chemare în judecatã, hotãrâri
judecãtoreºti, acte de acuzare.
Dupã o perioadã li se va permite
sã ia parte la procedurile judiciare,
spre exemplu, sã reprezinte
procurorul în cazuri mai simple. În
paralel, referenþii vor participa la
grupuri de lucru, în cadrul cãrora
practicienii în drept - cum sunt
judecãtorii sau procurorii - vor
discuta probleme de drept
procesual. Serviciul preparator se
încheie cu a doua examinare la
nivel naþional, susþinutã înaintea
Autoritãþii de Examinare Judiciarã.
Examinarea presupune câteva
probe practice ºi o examinare
oralã. Un referent care a promovat
acest stagiu de practicã fundamentalã are calificarea necesarã
pentru a fi numit judecãtor.
procuror, avocat, notar sau
funcþionar într-o înaltã autoritate
administrativã.
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Letonia

14. Perioada studiilor ºi a practicii Nu se aplicã.
în cadrul ºcolii dumneavoastrã de
magistraturã este consideratã
experienþã în magistraturã ºi este
luatã în considerare în calculul
vechimii necesare pentru
promovarea la o instanþã
superioarã?

Nu existã un institut/ºcoalã de
magistraturã în Letonia.

15. Existã posibilitatea pentru
magistraþi de a promova pe loc,
prin obþinerea gradului profesional
al instanþei superioare, în timp ce
continuã sã lucreze în mod efectiv
la o instanþã inferioarã? În caz
afirmativ, existã un numãr limitat
de locuri pentru acest tip de
promovare?

Legea privind puterea judecãtoreascã, Art. 77. Înlocuirea
judecãtorului unei instanþe
regionale Alin. 2: Pe perioada
vacanþei funcþiei sau în caz de
absenþã temporarã a judecãtorului
unei instanþe regionale, pe baza
propunerii ministrului justiþiei ºi
dupã primirea avizului favorabil al
Consiliului calificãrii judiciare,
Consiliul judiciar va desemna un
judecãtor districtual care îl va
înlocui temporar pe judecãtorul
regional, pentru o perioadã de cel
mult doi ani, dacã aceastã
persoanã ºi-a dat acordul în scris.

Da existã posibilitatea pentru
judecãtorii de primã instanþã sã
obþinã gradul unei instanþe
superioare, în timp ce continuã sã
îºi desfãºoare efectiv activitatea
la instanþa inferioarã. Existã, de
asemenea, posibilitatea detaºãrii.
ªi mai existã posibilitatea de a fi
membru într-o secþie penalã. Art.
78 alin. 1 ºi 2 prima tezã prevede
urmãtoarele: „Atunci când distanþa
pânã la sediul instanþei regionale
este mare, guvernele landurilor
sunt autorizate sã emitã
instrumentele statutare care
prevãd cã înfiinþarea unei secþii
penale, în circumscripþia uneia
sau mai multor instanþe locale, ºi
cã volumul de muncã al secþiei
penale a instanþei regionale va fi
preluat, total sau parþial de acea
secþie. Infracþiunile grave,
menþionate la art. 76 alin. 2, nu
vor fi încredinþare secþiei penale
înfiinþate conform dispoziþiilor
menþionate anterior. Guvernele
landurilor pot transfera aceastã
atribuþie agenþiilor pentru
administrarea justiþiei. Secþia va fi
compusã din membrii instanþei
regionale ori din judecãtori de la
instanþa localã a districtului în care
a fost înfiinþatã.

Legea privind puterea judecãtoreascã, art. 86 indice 1.
Dreptul judecãtorului de a
exercita ale funcþii
Alin.1: Judecãtorul, cu consimþãmântul sãu ºi cu acordul
preºedintelui Curþii, poate fi
detaºat la o altã instanþã, (inclusiv
la o instanþã superioarã),
Ministerul Justiþiei, Administraþia
instanþelor, ori în cadrul unei
organizaþii internaþionale (denumitã în continuare – o altã
instituþie) Pentru detaºarea unui
judecãtor la o instanþã superioarã,
nu este necesar avizul Comitetului
de calificare judiciarã.
Alin. 3 judecãtorul poate fi detaºat
într-o altã instituþie pentru o
perioadã de cel puþin trei luni, dar
nu mai mult de trei ani. În acest
timp, judecãtorul nu poate exercita
atribuþiile de judecatã în instanþa
din care a fost detaºat într-o altã
instituþie.
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1. În statul dumneavoastrã, existã
posibilitatea numirii temporare
(detaºare) a magistraþilor în alte
instituþii (spre exemplu: Ministerul
Justiþiei/Consiliul Superior al
Magistraturii, dar fãrã a deveni
membru), cu pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul de
magistrat?

Polonia
Procurorul detaºat în cadrul
Ministerului Justiþiei sau în cadrul
ªcolii Naþionale îºi poate exercita
funcþia de procuror, în scopul
stabilit de Procurorul General,
dupã obþinerea avizului din partea
Directorului respectivului departament al Ministerului Justiþiei sau
al Directorului ªcolii Naþionale.
Judecãtorul poate participa la
ºedinþele de judecatã, pe perioada
cât este detaºat în cadrul unei alte
instituþii, cu excepþia cazului în
care legea interzice în mod expres
aceasta. Aceastã interdicþie se
aplicã în cazul detaºãrii în cadrul
Ministerului Justiþiei or altei entitãþi
subordonate sau supervizate de
Ministerul Justiþiei.

Ungaria
R1: Conform art. 28 din Legea nr.
CLXIV din 2011 privind statutul
procurorului general, procurorii ºi
celãlalt personal al structurilor de
parchet ºi privind cariera
procurorilor (denumitã în continuare Legea privind statutul
procurorilor), procurorul general
poate – cu acordul procurorului
implicat ºi cu aprobarea prealabilã
a Ministrului Justiþiei – detaºa
orice procuror la Ministerul
Justiþiei, pentru a participa la
lucrãrile de elaborare a actelor
normative sau pentru a desfãºura
orice altã activitate care
presupune o experienþã practicã
în funcþia de procuror. În perioada
detaºãrii, statutul de procuror al
persoanei detaºate se menþine.
Procurorul detaºat nu poate
exercita atribuþii de procuror în
perioada detaºãrii.
R2: Da, este posibil ca judecãtorii
sã fie detaºaþi la alte instituþii.
Legea CLXII din 2011 privind
statutul ºi remunerarea judecãtorilor reglementeazã acest
aspect. Conform Secþiunii 27,
Preºedintele Oficiului Naþional
Judiciar (în continuare OBH)
poate numi un judecãtor la Curia
(Kuria – n.n. Curtea Supremã de
Justiþie) la recomandarea
preºedintelui Curiei, sau, în acord
cu ministrul justiþiei, la Ministerul
Justiþiei. Pentru detaºare este
necesar acordul judecãtorului.
Conform prevederilor detaliate ale
Secþiunilor 57-64, judecãtorii
detaºaþi în carul OBH îºi
pãstreazã funcþia de judecãtor,
dar nu mai au o funcþie judiciarã.
La finele detaºãrii, judecãtorii sunt
numiþi sau transferaþi într-un post
de judecãtor sau pot fi numiþi în
funcþia de preºedinte al unei secþii,
aceasta din urmã în cazuri
justificate, fãrã concurs. În toate
cazurile, aceste numiri/transferuri
au loc, dacã este posibil, la o
instanþã din apropierea domiciliului judecãtorului.
Conform Secþiunii 60, judecãtorii
pot fi detaºaþi în cadrul Ministerului
Justiþiei pentru a contribui la
pregãtirea proiectelor de legi sau
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Polonia

Ungaria
soluþionarea cererilor de graþiere
sau pentru orice alte activitãþi care
necesitã experienþã în cadrul
sistemului judiciar. Judecãtorii
detaºaþi în Ministerul Justiþiei îºi
pãstreazã funcþia de judecãtor,
fãrã a avea însã o activitate
judiciarã. Cu toate acestea,
judecãtorii numiþi pe o perioadã
determinatã nu pot fi detaºaþi în
acest minister.
Secþiunea 63 prevede cã
judecãtorii pot fi numiþi în Curia
pentru a contribui la practica
unitarã a acesteia ºi pentru analiza
jurisprudenþei. Judecãtorii detaºaþi
în cadrul Curiei nu pot soluþiona
cauze aflate pe rolul acestei curþi.
Salariul ºi funcþia judecãtorilor
rãmân cele anterioare detaºãrii.
De asemenea, judecãtorii numiþi
pe o perioadã determinatã nu pot
fi detaºaþi în cadrul Curiei.

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

146

Potrivit art. 157 alin.1 din Codul
Electoral din 5 ianuarie 2011,
Comisia Electoralã Naþionalã este
autoritatea electoralã supremã ºi
permanentã, competentã sã
organizeze alegeri ºi referendum.
Comisia Electoralã Naþionalã este
compusã din:
1) 3 judecãtori de la
Tribunalul Constituþional
desemnaþi de Preºedintele
Tribunalului Constituþional;
2) 3 judecãtori de la Curtea
Supremã, desemnaþi de
Prim- preºedintele Curþii
Supreme;
3) 3 judecãtori de la Curtea
Supremã Administrativã,
desemnaþi de Preºedintele
Curþii
Supreme
Administrative;
Judecãtorii menþionaþi anterior
sunt numiþi ca membri ai Comisiei
Naþionale Electorale, prin decizie
a Preºedintelui Republicii Polonia.
Pot fi numiþi membri ai Comisiei
Electorale Naþionale ºi judecãtorii
pensionaþi (4).
Potrivit art. 160 punctul 5 din
Codul Electoral, în chestiuni legate
de organizarea alegerilor, Comisia
Electoralã Naþionalã este
responsabilã de funcþionarea
comisiilor electorale districtuale ºi
a comisarilor electorali.
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R1: Conform legii, nu existã
funcþionari publici asimilaþi
judecãtorilor sau procurorilor în
ceea ce priveºte statutul.
Prin urmare, în Ungaria nu existã
asimilaþi ai magistraþilor.
Conform Legii nr. CLXIII din 2011
privind parchetele (denumitã în
continuare Legea privind
parchetele), parchetele – pe lângã
supravegherea cercetãrii penale,
urmãrirea penalã ºi activitatea în
faþa instanþelor de judecatã supravegheazã respectarea
prevederilor legale privind
pedepsele.
De asemenea, parchetele,
conform Legii privind parchetele,
cu scopul de a proteja interesul
public ºi respectarea legii în
cazurile prevãzute de lege, trebuie
sã acþioneze atunci când organul
care are obligaþia de a pune capãt
încãlcãrii dispoziþiilor legale omite
sã ia mãsurile care se impun, în
pofida obligaþiei sale prevãzute de
lege, sau atunci când consecinþele
asupra drepturilor încãlcate obligã
la a se acþiona de îndatã.
Procurorii îºi exercitã aceste
atribuþii prin pornirea unor procese, respectiv prin declanºarea

Întrebare

Polonia

Ungaria

Art.166 din Codul Electoral
stipuleazã cã un comisar electoral
este reprezentantul cu puteri
depline al Comisiei Electorale
Naþionale, desemnat pentru o
unitate administrativã reprezentând un voievodat sau o parte
a unui voievodat. Comisia
Electoralã Naþionalã stabileºte,
din punct de vedere teritorial ºi
funcþional, competenþa unui
comisar electoral, în vederea
îndeplinirii activitãþilor electorale
ale voievodatului, þinând cont de
atribuþiile legate de alegerea
Sejmik ºi de cele menþionate la art.
167 alin. 1 pct. 8 ºi 9. În fiecare
voievodat, Comisia Electoralã
Naþionalã va numi dintre
judecãtori, pentru o perioadã de
5 ani, la propunerea Ministerului
Justiþiei, între 2 ºi 6 comisari
electorali, cu posibilitatea
reînvestirii.

unor proceduri necontencioase la
instanþele de judecatã sau prin
declanºarea unor proceduri
administrative, cu scopul luãrii
mãsurilor necesare restabilirii
legalitãþii.

pentru care fost numit:

Procurorii pot supraveghea
activitatea instituþiilor cu atribuþii în
materia protecþiei copilului.

Procurorii pot formula cereri de
chemare în judecatã, în special
privind bunurile aparþinând
domeniului public, utilizarea
defectuoasã a fondurilor publice,
protejarea interesului public în
cazul contractelor nule, protejarea
mediului, a naturii ºi a terenurilor
agricole ºi în materia contestãrii
contractelor cu consumatorii
persoane fizice (clauze generale
ale contractelor).

Procurorii au dreptul de a formula
cereri de chemare în judecatã, prin
care contestã ordinele judiciare
(decizii administrative) privind
registrele publice referitoare la
Are dreptul de a fi numit comisar anumite persoane juridice
electoral ºi judecãtorul pensionar, prevãzute de lege.
care nu a împlinit vârsta de 70 de
Procurorii verificã legalitatea
ani. Un comisar electoral îºi va
deciziilor ºi a mãsurilor adminisîndeplini atribuþiile independent de
trative aparþinând autoritãþilor
exercitarea funcþiei de judecãtor
administrative sau ale altor entitãþi
la instanþa competentã. Comisarii
care aplicã legea, distincte de
electorali au dreptul la o remuinstanþele de judecatã, obligatorii
neraþie lunarã, într-un cuantum
sau definitive, dacã instanþele nu
echivalent remuneraþiei unui
le-au anulat.
membru al Comisiei Electorale
Naþionale. Prevederile art. 159 Legea poate prevedea aprobarea
alin. 3 se vor aplica corespunzãtor. prealabilã a procurorului pentru
Atribuþiile unui comisar electoral executarea mãsurilor coercitive
vor înceta în urmãtoarele situaþii: adoptate în cadrul anumitor
proceduri administrative, respectiv
1) demisie din funcþie;
contravenþionale, sau pentru
2) deces;
declanºarea unor proceduri pentru
3) la împlinirea vârstei de 70 strângerea de informaþii.
de
ani,
în
cazul Procurorii analizeazã plângerile
judecãtorului pensionar;
formulate împotriva mãsurilor
luate ºi a deciziilor adoptate de
4) prin revocare.
Comisia Electoralã Naþionalã va autoritãþile cu atribuþii privind
revoca un comisar electoral aplicarea sancþiunilor, conform
înainte de expirarea perioadei prevederilor legii.
1) în situaþia neîndeplinirii
atribuþiilor sau în cazul
îndeplinirii
necorespunzãtoare a acestora;

R2: Conform Legii XXXVI din 2013
privind Procedura Electoralã,
2) la solicitarea motivatã a instanþele judecãtoreºti au o
preºedintelui instanþei competenþã variatã în cadrul
procedurii electorale, cum ar fi
competente;
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3) la solicitarea motivatã a soluþionarea recursului privind
Ministrului Justiþiei.
aprobarea conþinutului buletinelor
În cazurile menþionate, un nou de vot. De asemenea, conform
comisar electoral va fi numit în Secþiunii 236, apelurile privind
modalitatea ºi condiþiile prevãzute registrul electoral trebuie depuse
la preºedintele Oficiului Electoral
la punctul (3).
În situaþia în care un membru al Local. Dacã acesta nu susþine
unei comisii electorale se aflã în apelul, va transmite apelul la
imposibilitate temporarã de a-ºi instanþa de prim grad. Apelurile
exercita atribuþiile, Comisia privind deciziile Oficiului Electoral
Electoralã Naþionalã este Naþional se depun la preºedintele
îndreptãþitã sã încredinþeze acestuia. Dacã acesta respinge
exercitarea acestora, pentru apelul, acesta va fi soluþionat de
perioada arãtatã, unui alt comisar Curtea Metropolitanã din
electoral sau unei alte persoane Budapesta.
care poate asigura desfãºurarea Conform Secþiunii 222, persoaactivitãþilor electorale. Potrivit art. nele fizice ºi juridice ºi asociaþiile
170 din Codul Electoral, comisia fãrã personalitate juridicã afectate
electoralã districtualã cuprinde de apel (cu interes în cauzã) pot
între 5 ºi 11 judecãtori, inclusiv un formula un apel cu privire la
comisar electoral, numit din oficiu, deciziile comisiilor electorale ºi ale
în calitate de preºedinte. Poate fi Comisiei Naþionale Electorale.
numit membru al unei comisii Pentru exercitarea apelului este
electorale districtuale ºi un
necesarã epuizarea cãilor de atac
judecãtor pensionar care nu a
prevãzute de procedura elecîmplinit vârsta de 70 de ani.
toralã.
Judecãtorii vor fi propuºi de
Ministrul Justiþiei, într-un numãr ce De asemenea, judecãtorii au
va fi convenit cu Comisia competenþã în materia referenElectoralã Naþionalã, cu cel puþin dumului. Potrivit Legii CCXXXVIII
52 de zile înainte de data din 2013 privind iniþierea
alegerilor.
referendumului, iniþiativa cetãComisia Electoralã Naþionalã va þenilor europeni ºi procedura
desemna comisarii electorali referendumului, orice cale de atac
districtuali, nu mai târziu de a 48-a împotriva unei decizii a Comisiei
zi înainte de data alegerilor. În Naþionale Electorale va fi
situaþia imposibilitãþii exercitãrii soluþionatã de Curia, iar orice cale
atribuþiilor de preºedinte al de atac împotriva unei decizii a
comisiei de cãtre comisarul unei comisii locale electorale va fi
electoral, comisia electoralã soluþionatã de instanþa regionalã.
districtualã va numi un preºedinte
De asemenea, instanþele judedintre membrii sãi. În acest caz,
Ministrul Justiþiei va propune cãtoreºti sunt competente în
comisiei numirea unui judecãtor în materia înregistrãrii ºi a dizolvãrii
partidelor, conform Legii XXXIII
plus faþã de numãrul stabilit.
din 1989.
Prima ºedinþã a comisiei
electorale districtuale va fi
convocatã, sub autoritatea
Comisiei Electorale Naþionale, de
directorul biroului regional
competent teritorial din cadrul
Oficiului Electoral Naþional.
În prima ºedinþã vor fi aleºi doi
vicepreºedinþi, dintre membrii
comisiei. Funcþia de secretar al
comisiei electorale districtuale va
fi îndeplinitã de directorul oficiului
regional din cadrul Oficiului
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Electoral Naþional, competent
teritorial, sau de o persoanã
desemnatã de acesta.
Componenþa comisiei va fi adusã
imediat la cunoºtinþa publicului.
Oficiul Electoral Naþional va
asigura resursele tehnice ºi
materiale de lucru ale comisiei.
Potrivit art.174 din Codul
Electoral, comisia electoralã
regionalã este compusã din cinci
judecãtori, inclusiv un comisar
electoral, care are calitatea de
preºedinte, din oficiu. Au dreptul
sã fie membri ºi judecãtorii
pensionari care au împlinit vârsta
de 70 de ani. În ceea ce priveºte
modul de lucru al comisiei ºi
încetarea calitãþii de membru vor
fi aplicabile corespunzãtor
dispoziþiile art. 170 alin. 2–8 ºi art.
171 din Codul electoral, cu
excepþia faptului cã va fi desemnat
un singur vicepreºedinte.
Art.178 prevede: Comisia
electoralã teritorialã va fi
convocatã de un comisar
electoral, cu cel puþin 55 de zile
înainte de data alegerilor.
Candidaþii la statutul de membru
al Comisiei electorale teritoriale
vor fi propuºi cu cel puþin 60 de
zile înainte de data alegerilor.
Comisia electoralã teritorialã va
cuprinde între 7 ºi 9 membrii care
au reºedinþa permanentã în
circumscripþia unui consiliu
determinat. Comisia electoralã
regionalã va cuprinde cel puþin un
votant propus de fiecare
împuternicit electoral.
În cazul în care numãrul
candidaþilor propuºi depãºeºte
numãrul maxim de membri,
componenþa comisiei va fi decisã
prin tragere la sorþi, publicã,
organizatã de un comisar
electoral. În situaþia în care
numãrul de candidaþi propuºi este
mai mic decât numãrul minim de
membri, numãrul lor va fi
completat prin alegerea de un
comisar electoral, a membrilor
dintre persoanele care au
reºedinþa
permanentã
în
circumscripþia respectivei comisii.
Comisia electoralã a voievodatului
ºi a powiat-ului, precum ºi comisia
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electoralã a unui oraº cu statut de
powiat, vor avea, din oficiu, un
preºedinte, desemnat de
preºedintele instanþei competente
teritorial din jurisdicþia respectivã
dintre judecãtorii instanþei.
Prima ºedinþã a comisiei
electorale a voievodatului va fi
convocatã de un comisar
electoral. Prima ºedinþã a comisiei
electorale a powiat-ului ºi a
comisiei electorale comunale vor
fi convocate, sub autoritatea unui
comisar electoral, de staroste sau
de ºeful comunei.
În cadrul primei ºedinþe, comisia
electoralã teritorialã va numi,
dintre membrii sãi, un preºedinte
ºi un vicepreºedinte, potrivit
prevederilor de la paragraful (6).
Componenþa comisiei electorale
teritoriale va fi imediat fãcutã
publicã de un comisar electoral.
Comisia Naþionalã Electoralã va
stabili modalitatea de propunere
a candidaþilor la statutul de
membru al comisiei electorale
teritoriale, precum ºi regulile dupã
care vor funcþiona aceste comisii,
precum ºi modalitatea de alegere
a membrilor, în cazul în care
numãrul acestora este mai mare
decât numãrul maxim al unei
comisii.
Plângerile cu privire la valabilitatea
alegerilor
Potrivit art. 241 par. 1 din Codul
electoral, plângerea împotriva
valabilitãþii alegerilor va fi
formulatã în scris ºi va fi adresatã
Curþii Supreme în termen de 7 zile
de la data publicãrii rezultatelor
alegerilor de Comisia Electoralã
Naþionalã în Gazeta Oficialã a
Republicii Polone. Se considerã
cã îndeplineºte condiþiile acestea
ºi plângerea depusã în termen la
poºta publicã.
În privinþa votanþilor care au
reºedinþa în strãinãtate sau pe
vasele maritime poloneze, cerinþa
menþionatã anterior se considerã
îndeplinitã dacã plângerea este
depusã la oficiul consular competent sau la cãpitanul vasului.
Votantul este þinut sã menþioneze
în plângere un reprezentant sau
un agent care are reºedinþa în
Polonia, în caz contrar, plângerea
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urmând a fi consideratã nulã ºi
fãrã efect. Persoana care
formuleazã plângerea trebuie sã
precizeze motivele acesteia ºi sã
arate care sunt dovezile pe care
se întemeiazã plângerea.
3. Remunerarea magistraþilor este
stabilitã prin lege specialã ori este
împreunã cu celelalte categorii de
bugetari? Salariile funcþionarilor
publici sunt în vreun fel “legate”
de cele ale judecãtorilor? Spre
exemplu, indemnizaþia judecãtorului este luatã ca punct de referinþã pentru salariile anumitor
categorii de funcþionari publici?
Sau salariile funcþionarilor publici
urmeazã o lege separatã complet
de aceea referitoare la remunerarea judecãtorilor?

Remuneraþiile judecãtorilor ºi ale
procurorilor sunt stabilite printr-un
act normativ distinct aplicabil
acestei categorii profesionale.
Trebuie menþionat cã remuneraþiile referenþilor judiciari, ale
ofiþerilor de probaþiune ºi ale
asesorilor judiciari sunt strict
legate
de
remuneraþiile
judecãtorilor.
Potrivit art. 147 alin.1 din Legea
de organizare a instanþelor de
drept comun, referenþii judiciari
sunt angajaþi în cadrul instanþelor
districtuale ºi provinciale sã
îndeplineascã atribuþiile prevãzute
de lege, în scopul protecþiei legale.

R1: Remuneraþia judecãtorilor ºi
a procurorilor este reglementatã
în Actul nr. CLXII din 2011 cu
privire la statutul ºi remuneraþia
judecãtorilor ºi în actul nr. CLXIV
cu privire la procurori. Salariul de
referinþã de bazã al judecãtorilor
ºi procurorilor este stabilit prin
legea bugetului de stat, anual.
Salariile funcþionarilor publici nu
sunt depind în niciun fel de cele
ale judecãtorilor sau ale
procurorilor.

Remuneraþia funcþionarilor publici
este reglementatã prin Actul
CXCIX din 2011 cu privire la
funcþionarii publici, în timp ce
Consilierii de probaþiune funcþio- salariul de referinþã de bazã al
neazã în cadrul instanþelor ºi acestora este stabilit prin legea
constituie serviciul de probaþiune bugetului de stat, anual.
ce îndeplinesc activitãþi de naturã R2: Remunerarea judecãtorilor
educaþionalã, de reabilitare, de este prevãzutã de o lege specialã,
prevenþie, precum ºi alte activitãþi respectiv Legea CLXII din 2011
prevãzute de dispoziþii legale privind statutul ºi remunerarea
speciale. În cadrul instanþelor pot judecãtorilor, Secþiunea XII.
fi angajaþi asistenþi ºi asistenþi Reglementãrile privind salariul
seniori ai judecãtorilor.
funcþionarilor publici sunt cuprinse
Potrivit dispoziþiilor art. 151b alin.
1 din Legea de organizare a
instanþelor de drept comun,
remuneraþia de bazã a unui
referent judiciar este de 75% din
remuneraþia unui judecãtor al unei
instanþe districtuale, la nivelul sãu
de bazã, plus contribuþia la
asigurãri sociale.

în alte acte normative (Legea
CXCIX din 2012, Legea XXXIII din
1992). Nu existã nicio legãturã
între remunerarea judecãtorilor ºi
a funcþionarilor publici.

Dupã ºapte ani de activitate în
funcþia de referent judiciar,
remuneraþia de bazã se
majoreazã pânã la 75% din remuneraþia de bazã pe care o primeºte
un judecãtor al unei instanþe
districtuale corespunzãtoare
treptei a doua de salarizare, la
care se adaugã contribuþia de
asigurãri sociale iar dupã urmãtorii
ºapte ani, remuneraþia unui
referent judiciar este majoratã
pânã la 75% din remuneraþia de
bazã pe care o primeºte un
Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 2/2016

151

Întrebare

Polonia

Ungaria

judecãtor al unei instanþe
districtuale, corespunzãtoare
treptei a treia de salarizare, la care
se adaugã contribuþia la asigurãri
sociale. Remuneraþia de bazã a
unui referent judiciar senior este
de 85% din remuneraþia de bazã
pe care o primeºte un judecãtor
la
instanþa
districtualã,
corespunzãtoare nivelului doi de
salarizare, la care se adaugã
contribuþia de asigurãri sociale.
Dupã ºapte ani de activitate în
funcþia de referent judiciar senior,
remuneraþia de bazã este
majoratã la 85% din remuneraþia
de bazã a unui judecãtor al unei
instanþe districtuale, corespunzãtoare nivelului trei de salarizare,
la care se adaugã contribuþia la
asigurãri sociale.
Potrivit art. 106 alin. 1 din Legea
de organizare a instanþelor de
drept comun, remuneraþia de bazã
a unui asesor judiciar este de 80%
din remuneraþia de bazã a unui
judecãtor al unei instanþe
districtuale, la nivelul de bazã, la
care se adaugã contribuþiile la
asigurãri sociale.
4. Existã personal angajat al
instituþiilor statului care beneficiazã de aceleaºi drepturi ca ale
magistraþilor, fiind asimilat în ceea
ce priveºte statutul cu aceºtia? În
sistemul dumneavoastrã intern,
existã asimilaþi ai magistraþilor,
respectiv funcþionari publici care
sunt plãtiþi cu acelaºi salariu ca un
judecãtor/procuror, fãrã a fi unul
dintre aceºtia, spre exemplu, fãrã
a fi nevoit sã promoveze toate
examenele pentru a deveni un
judecãtor/procuror?

Conform legii poloneze, nu existã Nu, sistemul judiciar maghiar nu
o altã categorie de funcþionari cunoaºte o asemenea instituþie.
publici, cu exact aceleaºi drepturi
sau care sã fie asimilatã, în ceea
ce priveºte statutul, judecãtorilor
sau procurorilor, categorie
remuneratã la acelaºi nivel cu
aceºtia.

5. Este reglementat un cod
deontologic al magistraþilor
cuprinzand reguli de deontologie
profesionalã?

Cu privire la judecãtori, existã
Standardele Profesionale de Eticã
ale Judecãtorilor,care au fost
adoptate de Consiliul Judiciar
Naþional prin Rezoluþia nr. 16/
2003 din 19 februarie 2003,
modificatã la data de 7 octombrie
2009. Cu privire la procurori,
existã Standardele Profesionale
de Etic ale Procurorilor, adoptate
de Consiliul Naþional al Procurorilor prin Rezoluþia nr. 1/2012 din
data de 19 septembrie 2012.
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R1: Principiile generale care
guverneazã activitatea procurorilor (spre exemplu, obligaþia de
a aplica legea, de a exercita
atribuþiile discreþionare în mod
corect ºi imparþial, la adãpost de
influenþele exterioare, interdicþia
de a cere sau de a accepta daruri
sau alte beneficii în legãturã cu
activitatea desfãºuratã, interzicerea abuzului de autoritate, obligaþia de a avea o bunã conduitã
în viaþa privatã) sunt prevãzute în
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Secþiunea 7 a Legii privind
parchetele.
Pentru a garanta obligaþia menþionatã mai sus, a unei bune conduite, Asociaþia Naþionalã a
Procurorilor (NAP) a adoptat, în
septembrie 2007, Codul de
conduitã. În orice caz, o procedurã
întemeiatã pe încãlcarea Codului
de conduitã poate viza numai
membrii NAP.
De asemenea, cu scopul de a
asigura o bunã conduitã, procurorul general a adoptat, în anul
2014, o recomandare privind
regulile de eticã privindu-i pe
procurori. Recomandarea, printre
altele, este întemeiatã pe
Principiile de la Budapesta privind
standardele etice ºi de comportament pentru procurori.

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

Sunt competente sã soluþioneze
acþiuni în materie disciplinarã
împotriva judecãtorilor: 1) în primã
instanþã - curþile de apel 2) ca
instanþã superioarã - Curtea Supremã. Sunt competente sã
soluþioneze acþiuni în materie
disciplinarã împotriva procurorilor:
1) în primã instanþã - instanþele
disciplinare 2) ca instanþã
superioarã – Curtea de apel în
materie disciplinarã.

R2: Consiliul Judiciar Naþional a
adoptat, la data de 10 noiembrie
2014, un Cod al conduitei judiciare, în vigoare începând cu data
de 1.01.2015. Acest Cod se aplicã
tuturor judecãtorilor numiþi în
Ungaria ºi, de asemenea, prevede
recomandãri pentru asistenþii judiciari ºi pentru personalul judiciar.
Codul reglementeazã conduita
judecãtorilor în activitatea judiciarã, dar ºi în afara serviciului.
R1: În cauze de importanþã
redusã, în care nu existã suficiente
temeiuri pentru a se stabili
existenþa unei abateri disciplinare,
un Comitet Etic exercitã acþiuni
împotriva membrilor NAP.
Comitetul Etic, aºa cum se
prevede în Codul Etic al NAP, este
compus din preºedinte ºi patru
membri, care sunt aleºi pe duratã
nedeterminatã de Adunarea
Electoralã Naþionalã a NAP dintre
membrii sãi care au o conduitã
ireproºabilã.
R2: Codul de conduitã judiciarã nu
prevede consecinþele încãlcãrii
prevederilor sale. Cu toate
acestea, Legea CLXII din 2011
conþine dispoziþii în materie.
Secþiunea 105 prevede cã se va
constata o abatere disciplinarã
atunci când stilul de viaþã al
judecãtorului ºi/sau comportamentul sãu sunt de naturã a
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vãtãma sau a pune în pericol
prestigiul sistemului judiciar.
În cazul oricãror alegaþii privind
sãvârºirea unei abateri disciplinare de o persoanã cu funcþii
de conducere unei instanþe (court
executive), autoritatea care a
numit judecãtorul va demara
procedura disciplinarã, prin
trimiterea unei rezoluþii cãtre
preºedintele curþii judecãtorilor de
prim grad.
În cazul sãvârºirii unei abateri
disciplinare de cãtre un judecãtor,
altul decât o persoanã cu funcþie
de conducere (court executive),
rezoluþia de începere a procedurii
disciplinare va fi transmisã
preºedintelui curþii judecãtorilor
din prim grad:
a. de preºedintele Curiei, în
cazul judecãtorilor Curiei;
b. de preºedintele curþii de
apel, în cazul judecãtorilor
din cadrul curþilor de apel;
c. de preºedintele curþii
generale, în cazul judecãtorilor din cadrul curþilor
generale, instanþelor de
prim grad ºi al instanþelor
administrative ºi de
muncã.
Preºedintele OBH poate iniþia
procedura disciplinarã doar cu
privire la persoanele cu funcþii de
conducere pe care le-a numit ºi
cu privire la judecãtorii detaºaþi în
cadrul OBH.

7. Aceste încãlcãri sunt înre- Potrivit art. 124 alin. 1 din Legea
gistrate ºi pãstrate în dosarele de organizare a instanþelor de
drept comun, o copie a unei
profesionale ale magistraþilor?
hotãrâri definitive de sancþionare
este inclusã în dosarul personal
al judecãtorului sancþionat. Dupã
expirarea unui termen de cinci ani
de la rãmânerea definitivã a
hotãrârii de aplicare a sancþiunilor
prevãzute la art. 109 par.1,
pct.1-4, Ministrul Justiþiei dispune
înlãturarea hotãrârii din dosarul
profesional al judecãtorului, dacã,
în aceastã perioadã nu a fost
pronunþatã nicio hotãrâre de
condamnare împotriva persoanei
cãreia i-a fost aplicatã sancþiunea
disciplinarã. În acest caz, este
permisã doar înlãturarea simultanã a copiilor tuturor hotãrârilor
de condamnare din dosarul
personal al judecãtorului.
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R1: Conform art. 7 par. 4 din
Legea privind statutul procurorilor,
hotãrârea privind aplicarea unei
sancþiuni disciplinare se pãstreazã
în dosarul profesional al
procurorului.
R2: Da. Dosarul profesional
include, între altele, orice decizie
privind sancþionarea disciplinarã,
rãspunderea pentru prejudicii sau
obligaþia de restituire.
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8. Judecãtorii ºi procurorii au Potrivit art. 109 alin. 1 din Legea
acces la propriile dosare pro- de organizare a instanþelor de
drept
comun,
sancþiunile
fesionale?
disciplinare sunt urmãtoarele:
1. avertismentul
2. mustrarea
3. revocarea din funcþie
4. mutarea disciplinarã la o
altã instanþã,
5. excluderea din profesie
Instanþa poate face publicã
hotãrârea pronunþatã în materie
disciplinarã. Judecãtorul sancþionat, conform celor arãtate la
punctele 3 sau 4, este privat,
pentru o perioadã de cinci ani, de
posibilitatea de a promova într-o
funcþie superioarã, de a face parte
din conducerea unei instanþe, de
a participa la activitatea de
judecatã într-o instanþã disciplinarã ºi de a-ºi exercita funcþia
pierdutã.

Ungaria
R1: În cauze de importanþã
redusã, în care nu existã suficiente
temeiuri pentru a se stabili
existenþa unei abateri disciplinare,
prin hotãrârea adoptatã la finele
procedurii NAP se poate dispune
avertismentul oral, mustrarea sau
suspendarea membrului NAP pe
duratã determinatã.
În cazul unei încãlcãri a unei
dispoziþii în materie de deontologie, în cazul în care comportamentul respectiv constituie o
abatere disciplinarã, se poate
emite un avertisment scris
conform Cap. 10 din Legea privind
statutul procurorilor sau poate fi
declanºatã o procedurã disciplinarã ºi în cazul în care se
dovedeºte existenþa abaterii, se
poate aplica o sancþiune disciplinarã de procurorul ierarhic
superior care exercitã atribuþii cu
caracter disciplinar sau, în cazul
mai multor abateri grave, de
procurorul general. În cele mai
grave cazuri, se poate dispune
excluderea din corpul procurorilor,
ca sancþiune disciplinarã.

Sancþiunea disciplinarã menþionatã la pct. 5 exclude posibilitatea
persoanei sancþionate de a mai
exercita funcþia. În cazul sãvârºirii
unei abateri disciplinare de o
gravitate mai micã, instanþa disciR2: Sancþiunile disciplinare care
plinarã poate sã nu aplice nicio pot fi aplicate sunt judecãtorului
sancþiune.
sunt: avertismentul (mustrarea),
cenzura, reducerea salariului cu
un grad, reducerea salariului cu
douã grade, eliberarea din funcþia
executivã, cererea pentru eliberarea din funcþia de judecãtor.
Sancþiunea este aplicatã în funcþie
de gravitatea faptei, urmãrile
produse ºi gradul de vinovãþie.
Având în vedere gravitatea ºi
urmãrile abaterii disciplinare,
Camera curþii de judecãtori poate
hotãrî sã excludã posibilitatea
exonerãrii judecãtorului sancþiunile disciplinare, conform Subsecþiunii (1) a Secþiunii 127. În
situaþia formulãrii unei cereri de
eliberare din funcþie, se dispune
suspendarea din funcþie a
judecãtorului sau prelungirea
suspendãrii. Dacã se dispune o
altã sancþiune, prin decizie se va
dispune încetarea suspendãrii.
Costurile procedurii disciplinare
sunt suportate de instanþã. Dacã,
însã, se constatã sãvârºirea
abaterii prin hotãrâre definitivã,
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judecãtorul va suporta costurile
oricãrui act pe care acesta l-a
solicitat ºi onorariul reprezentantului sãu.

9. Care sunt consecinþele con- Obligaþia angajatorului de a pune
statãrii unor astfel de încãlcãri? la dispoziþie dosarele personale
derivã din dispoziþiile legale
generale în materie de protecþie
a datelor personale.

R1: Conform Cap. 13 din Legea
privind statutul procurorilor,
angajatorul – cu scopul de a
pãstra datele referitoare la
drepturile ºi obligaþiile privind
raportul de muncã al procurorilor
– este îndreptãþit sã prelucreze
(utilizeze) datele cu caracter
personal prevãzute de lege
(dosarul personal). Procurorul are
dreptul sã studieze dosarul sãu
personal.
R2: Potrivit Secþiunii 148 din
Legea nr. CLXII din 2011,
judecãtorii au dreptul de a avea
acces la dosarele profesionale, la
orice moment, de a solicita
corecturi, dacã este cazul, ºi de a
cere eliminarea datelor înscrise în
mod nelegal. Judecãtorii pot
refuza sã furnizeze informaþiile
solicitate în mod nelegal. Aceste
dosare mai pot fi accesate de
persoana cu funcþii de conducere
autorizatã de angajator ºi de alte
persoane împuternicite de
preºedinte care pregãtesc ºi pun
în executare decizii executorii.

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

R1: Conform Cap. 11 din Legea
privind statutul procurorilor,
procurorul rãspunde pentru
daunele produse prin încãlcarea
obligaþiilor profesionale ºi, pentru
încãlcarea drepturilor persoanei,
poate fi obligat la plata
despãgubirilor.
Prevederile Codului muncii se
aplicã rãspunderii privind:
- dispariþia/pierderea bunurilor pe
care le are în grijã, cu obligaþia de
a le restitui;
- stricãciunile aduse bunurilor pe
care le are în grijã, cu obligaþia de
a le restitui;
- daune produse în comun;
- încãlcãri ale drepturilor
persoanei;
- dispariþia bunurilor din inventar.
R2: Rãspunderea civilã a
judecãtorilor este prevãzutã de
Legea CLXII din 2011.
Conform Secþiunii 131, judecãtorii
rãspund civil pentru orice prejudicii

156

Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 2/2016

Întrebare

Polonia

Ungaria
cauzate angajatorului prin acte
intenþionate sau sãvârºite cu
gravã neglijenþã, ºi pentru
încãlcarea obligaþiilor rezultând
din raporturile de serviciu. De
asemenea, este rãspunzãtor în
ceea ce priveºte restituirea, în
cazul oricãrei încãlcãri a
drepturilor privind personalitatea,
în situaþia în care angajatorul
solicitã aceastã platã.

Sarcina probei, în ceea ce
priveºte rãspunderea judecãtorului, existenþa ºi întinderea
prejudiciului ºi încãlcarea
drepturilor privind personalitatea
revine angajatorului. Întinderea
rãspunderii judecãtorului este
prevãzutã în Secþiunea 132:
“judecãtorul este rãspunzãtor ºi/
sau va fi obligat sã plãteascã o
sumã în cuantum de pânã la 3
salarii lunare dacã prejudiciul sau
încãlcarea drepturilor personalitãþii au fost cauzate de grava sa
neglijenþã. În cazul în care a
sãvârºit fapta cu intenþie,
judecãtorul rãspunde pentru
întreg prejudiciul cauzat,
indiferent de salariul sãu”.
11. Dacã da, care este procedura Legea nu reglementeazã R1: Rãspunderea procurorului
de angajare a acestei rãspunderi? rãspunderea civilã a judecãtorilor pentru daune ºi obligaþia de
reparare a daunelor în naturã sau
ºi procurorilor.
prin echivalent sunt stabilite prin
hotãrârea autoritãþii care exercitã
atribuþii disciplinare. Regulile
privind procedura disciplinarã se
aplicã ºi în acest caz ºi, de
asemenea, cele privind calea de
atac. Angajatorul trebuie sã
dovedeascã vinovãþia procurorului, fapta, întinderea daunelor,
legãtura de cauzalitate ºi
încãlcarea drepturilor individuale.
Dacã procurorul ºi-a încheiat
activitatea înainte de adoptarea
hotãrârii privind obligarea sa la
plata daunelor sau la restituire,
angajatorul poate solicita instanþei
judecãtoreºti obligarea sa la plata
daunelor sau restituirea. Distinct
de restituire, Codul civil se aplicã
ºi cu privire la consecinþele încãlcãrilor
privind
drepturile
individuale.
R2: Conform Secþiunii 134,
cererile privind rãspunderea
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pentru prejudicii, precum ºi orice
alte cereri privind încãlcarea unor
drepturi ale personalitãþii rezultând
din sãvârºirea unei abateri
disciplinare sunt soluþionate în
cadrul procedurii disciplinare.
Rãspunderea judecãtorului pentru
prejudicii sau pentru orice obligaþie
de restituire (restitutions) rezultatã
din alte fapte decât abaterile
disciplinare este stabilitã, printr-o
decizie motivatã, de persoana
care exercitã drepturile angajatorului în termen de 60 de zile de
la momentul luãrii la cunoºtinþã a
pagubei.
Prevederile privind procedura
disciplinarã se aplicã ºi în cadrul
procedurii privind rãspunderea
pentru prejudicii sau pentru restituirea plaþii (payment of restitutions). Judecãtorul poate contesta
decizia angajatorului prin formularea unui apel în faþa instanþei
judecãtoreºti în termen de 15 zile.
Normele privind procedura disciplinarã se regãsesc în cuprinsul
Legii nr. CLXII din 2011.
În privinþa procurorilor, în Ungaria
nu existã reglementãri legale
privind asigurarea pentru rãspundere.

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

Legea nu cuprinde reglementãri
privind asigurarea de rãspundere
profesionalã a judecãtorilor/
procurorilor.

13. În ce moment o persoanã
poate deveni magistrat? (a. atunci
când promoveazã examenul de
admitere; b. atunci când promoveazã examenul de absolvire la
ªcoala naþionalã de magistraturã;
c. alt moment)?

Potrivit art. 179 din Constituþia
Republicii Polone, Preºedintele
Republicii numeºte judecãtorii la
propunerea Consiliului Judiciar
Naþional, pentru o perioadã de
timp nedeterminatã. Potrivit art. 65
alin. 1 din Legea de organizare a
instanþelor de drept comun, se
considerã cã un judecãtor este
numit în funcþie la momentul
emiterii actului de numire.
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În sistemul judiciar maghiar, o
persoanã devine judecãtor dupã
numirea sa de Preºedintele
Republicii. Din acest moment se
naºte raportul de serviciu al
judecãtorului. Numirea este
precedatã de o selecþie publicã
pentru funcþia de judecãtor.
Selecþia se realizeazã de o
asemenea manierã încât sã
garanteze cã posturile de
judecãtor sunt ocupate în urma
unei proceduri deschise, care sã
condiþii egale pentru toþi candidaþii
care îndeplinesc condiþiile incluse
în prevederile Legii CLXII of 2011.
De asemenea, scopul selecþiei
este alegerea celor mai buni
candidaþi pentru funcþia de
judecãtor.
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14. Perioada studiilor ºi a practicii
în cadrul ºcolii dumneavoastrã de
magistraturã este consideratã
experienþã în magistraturã ºi este
luatã în considerare în calculul
vechimii necesare pentru
promovarea la o instanþã
superioarã?

Legea de organizare a instanþelor
de drept comun nu prevede
condiþii de studiu ºi practicã în
cadrul institutului de magistraturã/
ºcolii de magistraturã (în special
în cadrul ªcolii Naþionale Judiciare
ºi de Procurori din Polonia) ce
trebuie întrunite pentru a putea
promova la o instanþã superioarã.

Nu, în Ungaria perioada de studii
în cadrul Academiei Judiciare
Maghiare (ºcoala de magistraturã)
nu este consideratã experienþã în
magistraturã. Cu toate acestea,
participarea la cursurile obligatorii
ºi facultative este luatã în
considerare la selecþia publicã
pentru funcþia de judecãtor. Pentru
promovarea la o instanþã superioarã nu este obligatorie participarea la cursurile ºcolii de
magistraturã, dar acest fapt
reprezintã un avantaj.

15. Existã posibilitatea pentru
magistraþi de a promova pe loc,
prin obþinerea gradului profesional
al instanþei superioare, în timp ce
continuã sã lucreze în mod efectiv
la o instanþã inferioarã? În caz
afirmativ, existã un numãr limitat
de locuri pentru acest tip de
promovare?

În prezent, legislaþia polonezã nu
prevede aceastã modalitate de a
promova. Potrivit art. 77 alin. 1 din
Legea de organizare a instanþelor
de drept comun, Ministrul Justiþiei
este competent sã dispunã
detaºarea unui judecãtor, cu
acordul acestuia, pentru a exercita
atribuþii într-o instanþã inferioarã
iar în cazuri justificate, ºi în cadrul
unei instanþe superioare.

Legea maghiarã permite magistraþilor sã obþinã gradul corespunzãtor instanþei superioare ºi sã
continue munca la instanþa
inferioarã.
Secþiunea 174 din Legea nr. CLXII
din 2011 prevede cã „în cazul în
care judecãtorul este apreciat
excepþional, recomandat pentru o
funcþie superioarã sau a dovedit
excelenþã profesionalã ºi are cel
6 ani de serviciu la o instanþã de
un anumit grad – inclusiv perioada
detaºãrii – OBT (Consiliul Judiciar
Naþional) poate acorda urmãtoarele titluri:
a) “Onorabilul judecãtor al Curþii
Generale - pentru judecãtori din
instanþe de prim grad, instanþe
administrative ºi de muncã;
b) „Onorabilul Judecãtor al Înaltei
Curþi” - pentru judecãtorii instanþelor generale;
c) „Onorabilul Judecãtor al Curiei”
- pentru judecãtorii curþilor de apel;
d) Consilier al Curiei - pentru
judecãtorii Curiei. De asemenea,
în cazul în care judecãtorul are cel
puþin 20 de ani la o instanþã de un
anumit grad (în care este inclusã
perioada detaºãrii) preºedintele
OBH poate acorda titlurile
menþionate mai sus. Numãrul de
posturi pentru acest tip de
promovare nu este limitat.
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1. În statul dumneavoastrã, existã
posibilitatea numirii temporare
(detaºare) a magistraþilor în alte
instituþii (spre exemplu: Ministerul
Justiþiei/Consiliul Superior al
Magistraturii, dar fãrã a deveni
membru), cu pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul de
magistrat?
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Croaþia
Cu acceptul lor, (n.n. judecãtorii
ºi procurorii) pot fi detaºaþi la
Ministerul de Justiþie, Academia
Judiciarã, Consiliul Judiciar de
Stat ori Consiliul de Stat al
Procurorilor pentru o perioadã
maximã de 4 ani, timp în care
funcþia lor este inactivã/
conservatã.
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Judecãtorii pot fi detaºaþi, fãrã
concurs, la Curtea Supremã sau
la Ministerul Justiþiei, la cererea
judecãtorilor ºi cu acordul
preºedintelui instanþelor la care
funcþioneazã. De asemenea,
judecãtorii pot fi numiþi în funcþia
de Procuror General, la cererea
lor. Pe durata serviciului în cadrul
în cadrul Curþii Supreme,
Ministerului Justiþiei sau ca
Procuror General, judecãtorii sunt
suspendaþi din funcþie. Judecãtorii
detaºaþi în cadrul Curþii Supreme
ºi al Ministerului Justiþiei continuã
a primi acelaºi salariu ºi
beneficiazã de garanþiile funcþiei
de judecãtor. Judecãtorul numit
Procuror General beneficiazã de
salariul aferent acestei funcþii ºi
beneficiazã de garanþiile funcþiei
de judecãtor. Judecãtorii au
posibilitatea de a reveni la aceeaºi
instanþã ºi de a ocupa un post
vacant, cu obligaþia de a anunþa
cu cel puþin o lunã înainte
preºedintele instanþei. De
asemenea, Plenul Curþii Supreme
poate numi un judecãtor a cãrui
detaºare/numire înceteazã la o
altã instanþã de acelaºi gard sau
la o instanþã de grad inferior, cu
acordul judecãtorilor respectivi. În
cazul în care salariul judecãtorului
este mai mic decât cel pe care
judecãtorul l-ar fi obþinut la
revenirea la instanþa sa iniþialã, pe
o poziþie vacantã, judecãtorul va
primi salariul mai mare pe o duratã
de 6 luni.
În ceea ce priveºte procurorii,
aceºtia pot fi detaºaþi, cu acordul
lor, fãrã concurs, în cadrul Curþii
Supreme sau numiþi într-o funcþie
din cadrul Ministerului Justiþiei
care sã priveascã administrarea
parchetelor sau cooperarea
judiciarã internaþionalã. În vederea
acestor detaºãri/numiri, este
obligatorie exprimarea opiniei
Procurorului General. În cazul
detaºãrii în cadrul Ministerului
Justiþiei/Curþii Supreme/Parchetului General, procurorii îºi menþin
salariile. De asemenea, procurorii
pot reveni în parchetul pe postul
ocupat anterior numirii/detaºãrii,
cu obligaþia de a anunþa acest fapt
cu o lunã înainte. Perioada în care
procurorul este detaºat/numit este
consideratã vechime în funcþia de
procuror.
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2. Este reglementatã exercitarea
unor funcþii de magistraþi în afara
activitãþii de judecatã/urmãrire
propriu-zise ca urmare a statutului
de putere caracterizatã prin
independenþã ºi imparþialitate
(spre ex.: preºedinþi ai comisiilor
electorale însãrcinaþi inclusiv cu
soluþionarea contestaþiilor ºi
sesizãrilor formulate de cãtre
partide ºi candidaþi)?

Potrivit Legii Comitetului Statal
Electoral, preºedintele comitetului
este preºedintele Curþii Supreme,
iar doi dintre cei patru vicepreºedinþi ai acestuia sunt judecãtori ai Curþii Supreme. În conformitate cu legea privind alegerea
deputaþilor în Parlamentul
Croaþiei, preºedinþii, membrii ºi
membrii delegaþi ai comitetelor
electorale din circumscripþiile
electorale sunt judecãtori sau
iluºtri avocaþi.

Conform Legii instanþelor
judecãtoreºti, judecãtorii nu pot
ocupa o altã funcþie sau exercita
o altã activitate, exceptând
activitãþile de predare sau cercetare. De asemenea, judecãtorii au
obligaþia de a notifica preºedintele
curþii cu privire la exercitarea
acestor ultime activitãþi. Exercitarea altor funcþii decât cea de
judecãtor nu poate afecta îndeplinirea sarcinilor aferente funcþiei
de judecãtor sau independenþa sa.
Judecãtorii nu pot fi:
1) membri ai Parlamentului sau ai
consiliilor locale;
2) membri ai unui partid politic;
3) fondatori, parteneri/manageri,
membri ai consiliului de
administraþie sau ai consiliului de
supraveghere din cadrul unei
companii, sau directori ai unei
filiale a unui companii strãine;
4) administratori judiciar în cadrul
procedurii insolvenþei, membri ai
comitetului de insolvenþã sau
administratori de imobile;
5) arbitri aleºi de pãrþi pentru
soluþionarea unui litigiu. Conform
Legii privind parchetele, procurorii
nu pot fi membri al partidelor
politice. Procurorul General nu
poate fi ales sau numit în alte
funcþii.

3. Remunerarea magistraþilor este
stabilitã prin lege specialã ori este
împreunã cu celelalte categorii de
bugetari? Salariile funcþionarilor
publici sunt în vreun fel “legate”
de cele ale judecãtorilor? Spre
exemplu, indemnizaþia judecãtorului este luatã ca punct de referinþã pentru salariile anumitor
categorii de funcþionari publici?
Sau salariile funcþionarilor publici
urmeazã o lege separatã complet
de aceea referitoare la remunerarea judecãtorilor?

Salarizarea ºi celelalte drepturi
materiale ale judecãtorilor sunt
stabilite prin Legea salarizãrii
judecãtorilor ºi procurorilor.
Salariile personalului civil sunt
prevãzute separat, în Decretul
privind nomenclatorul meseriilor ºi
complexitatea coeficienþilor în
serviciul civil, iar cele douã acte
de reglementare nu sunt în
legãturã reciprocã.

Legea privind instanþele judecãtoreºti conþine reguli referitoare
la remunerarea judecãtorilor.
Art. 75 din lege prevede cã salariul
judecãtorilor este cel prevãzut de
Legea privind înalþii funcþionari
publici. Cel mai mare salariu al
unui înalt funcþionar public este de
5.200 euro. Coeficientul pentru
salariul Preºedintele Curþii
Supreme este de 1.0, coeficientul
pentru salariul un judecãtor din
cadrul Curþii Supreme este de
0.85, coeficientul pentru salariul
uni judecãtor din cadrul curþilor de
apel este 0.75 iar coeficientul
pentru un salariul al unui judecãtor
din cadrul judecãtoriilor este de
0.65. Remunerarea judecãtorilor
nu depinde de performanþa
acestora.
Art.76 din legea menþionatã
prevede toate celelalte sporuri
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(spre exemplu, sporul pentru
preºedinþii instanþelor ºi pentru
managerii acestora). Conform
unui proiect de lege, se urmãreºte
reducerea volumului de muncã ºi
a salariului judecãtorilor numiþi în
cadrul primelor instanþe – astfel:
pe durata primelor 6 luni dupã
numire în cadrul judecãtoriilor,
volumul de muncã va fi 90% din
cel al colegilor cu vechime mai
mare (pentru a le permite sã
participe la programul obligatoriu
de formare). În aceastã perioadã,
salariului judecãtorilor menþionaþi
va fi redus cu 10%.

4. Existã personal angajat al În Croaþia nu existã funcþionari Nu existã.
instituþiilor statului care bene- publici asimilaþi judecãtorilor ºi
ficiazã de aceleaºi drepturi ca ale procurorilor.
magistraþilor, fiind asimilat în ceea
ce priveºte statutul cu aceºtia? În
sistemul dumneavoastrã intern,
existã asimilaþi ai magistraþilor,
respectiv funcþionari publici care
sunt plãtiþi cu acelaºi salariu ca un
judecãtor/procuror, fãrã a fi unul
dintre aceºtia, spre exemplu, fãrã
a fi nevoit sã promoveze toate
examenele pentru a deveni un
judecãtor/procuror?
5. Este reglementat un cod Da, existã Codul de eticã judiciarã
deontologic al magistraþilor ºi Codul de eticã al procurorilor.
cuprinzand reguli de deontologie
profesionalã?

Judecãtorii estonieni au adoptat
propriul
Cod
deontologic
(versiunea în limba englezã este
disponibilã online Code of ethics
http://www.nc.ee/?id=842). De
asemenea, procurorii estonieni au
adoptat un Cod deontologic (din
pãcate nu este disponibilã
versiunea în limba englezã).

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

-

Încãlcarea regulilor deontologice
poate reprezenta abatere disciplinarã atât în cazul judecãtorilor,
cât ºi al procurorilor.

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

-

Abaterile disciplinare sunt
înregistrate ºi pãstrate în dosarele
profesionale ale magistraþilor.

8. Judecãtorii ºi procurorii au Conform Codului de eticã
acces la propriile dosare pro- judiciarã, respectarea acestuia
constituie o obligaþie a
fesionale?
judecãtorului. Oricine are dreptul
de a semnala conduita unui
judecãtor contrarã codului, iar
preºedintele
Consiliului
Judecãtorilor unde este primitã
plângerea o va prezenta
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Sancþiunile disciplinare pentru
judecãtori sunt urmãtoarele:
1. mustrarea/avertismentul;
2. amendã în cuantum de pânã
la un salariu lunar;
3. reducerea salariului;
4. excluderea din funcþie.
Cea mai comunã sancþiune este
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consiliului. Consiliul Judecãtorilor
permite judecãtorului vizat sã
rãspundã acuzaþiilor. Dacã
Consiliul Judecãtorilor stabileºte
cã plângerea este fondatã, va
emite o decizie, prin care constatã
încãlcarea codului. Judecãtorul
are dreptul sã obiecteze faþã de o
asemenea decizie, în 8 zile de la
comunicare. Consiliul special,
compus din toþi preºedinþii
consiliilor judecãtorilor, va decide
cu privire la obiecþiuni prin vot
majoritar. Decizia executorie va fi
transmisã preºedintelui instanþei
unde îºi desfãºoarã activitatea
judecãtorul în cauzã.
Potrivit Codului de eticã al
procurorilor, pentru supravegherea
respectãrii acestuia ºi pentru
corecta sa interpretare, este
constituit Comitetul de Eticã, alcãtuit
dintr-un preºedinte ºi doi membri.
Membrii Comitetului de Eticã sunt
numiþi ºi revocaþi de Corpul Colegial
Extins al Biroului Procurorului
General al Republicii, cu majoritatea
voturilor membrilor prezenþi, pentru
o perioadã de 4 ani.
Comitetul de Eticã poate sã îºi
prezinte punctul de vedere cu
privire la conformitatea unor
anumite comportamente cu Codul
de eticã, la cererea oficialã a unui
procuror.
Comitetul de Eticã emite opinii ºi
recomandãri drept rãspuns la
plângeri privind comportamentul
considerat de reclamanþi a fi
contrar codului sau din oficiu.
Procurorul reclamat poate
rãspunde la plângere în termen de
8 zile.
Comitetul de Eticã va informa
procuratura unde procurorul
respectiv este angajat ori
procuratura superioarã, cu privire
la aspectele reclamate ºi care au
fost gãsite întemeiate. Totodatã,
va fi informat ºi Biroul Procurorului
General al Republicii.

Estonia
cea a mustrãrii. Doar un judecãtor
a fost exclus din funcþie pânã
acum. Conform art. 93(1) din
Legea privind instanþele judecãtoreºti, Curtea Supremã include
ºi o Camerã Disciplinarã, având
drept competenþã soluþionarea
cauzelor disciplinare privind
judecãtorii. Aceastã Camerã este
formatã din 5 judecãtori ai Curþii
Supreme, 5 judecãtori ai curþilor
de apel ºi 5 judecãtori ai
instanþelor de prim grad. Camera
disciplinarã asigurã respectarea
dreptului la un proces echitabil, iar
împotriva deciziilor sale poate fi
formulat apel la Plenul Curþii
Supreme. Sancþiunile disciplinare
pentru procurori sunt urmãtoarele:
1. mustrarea
2. reducerea salariului cu pânã la
30% pe o perioadã de pânã la un
an;
3. excluderea din funcþie.
Procedura disciplinarã este
demaratã dacã existã indicii
privind sãvârºirea unei abateri
disciplinare. Comitetul disciplinar
al procurorilor sau, în unele cazuri,
ministrul responsabil în domeniu,
au competenþa de a constata ºi
sancþiona abateri disciplinare.
Comitetul disciplinar este format
din 2 procurori din cadrul
Parchetului General, 2 procurori
din parchetele regionale (n.n.
parchete de pe lângã curþi de
apel), 2 procurori din parchetele
municipale (n.n. parchetele de pe
lângã judecãtorii) ºi un judecãtor
ales de plenul Curþii.

9. Care sunt consecinþele con- Ministerul de Justiþie ºi Consiliul Da.
statãrii unor astfel de încãlcãri? Judiciar de Stat pãstreazã dosarele personale ale judecãtorilor, iar
aceºtia au dreptul de a-ºi accesa
dosarele. Ministerul Justiþiei ºi
Consiliul Procurorilor pãstreazã
dosarele personale ale procurorilor, iar aceºtia au dreptul de
a-ºi accesa dosarele.
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10. Existã reglementãri legale
privind rãspunderea civilã a
judecãtorilor ºi a procurorilor?

-

Principiile generale se regãsesc în
Legea privind rãspunderea
statului ºi în Legea privind
despãgubirile pentru prejudiciile
cauzate în cadrul procedurii
penale ºi contravenþionale (State
Liability Act https://www.
riigiteataja.ee/en/eli/5151120
13007/consolide, Compensation
for Damage Caused in Offence
Proceedings
Act
https://
www.riigiteataja.ee/en/eli/
522122014001/consolide).

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

-

Conform art.15 (1) din Legea
privind rãspunderea statului, o
persoanã
poate
solicita
despãgubire pentru prejudiciul
suferit în cursul unui proces,
inclusiv prejudiciul cauzat prin
hotãrârea instanþei, doar dacã un
judecãtor a comis o infracþiune în
cursul respectivului proces.
Cererea trebuie introdusã
împotriva Republicii Estonia,
reprezentatã de Ministerul
Justiþiei. Dacã statul este obligat
la plata despãgubirilor, teoretic
este posibil ca statul sã se
îndrepte împotriva judecãtorului
condamnat pentru infracþiune. Cu
toate acestea, în practicã, nu au
existat astfel de incidente.
Art.311 din Codul penal prevede
cã pronunþarea unei hotãrâri
nelegale, cu intenþie, de un
judecãtor se pedepseºte cu
închisoare de la 5 la 10 ani. Pentru
reþinerea infracþiunii, este
necesarã probarea intenþiei
directe a judecãtorului de a
pronunþa o hotãrâre nelegalã.
Este imposibilã condamnarea
judecãtorului pentru interpretarea
eronatã a legii sau pentru
evaluarea eronatã a probelor,
chiar în caz de neglijenþã gravã.
Judecãtorii nu rãspund în cazul în
care hotãrârile lor sunt modificate/
casate.
Art.7 (1) din Legea privind
despãgubirile pentru prejudiciile
cauzate în cadrul procedurii
penale ºi contravenþionale
prevede cã, în cazul în care o
autoritate judiciarã (inclusiv
procurorul) a încãlcat normele
procedurale ºi, astfel, a cauzat un
prejudiciu unei persoane, acesta
din urmã are dreptul solicite
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despãgubirea pentru prejudiciul
suferit, indiferent de soluþia
definitivã a cauzei. Autoritatea
judiciarã nu rãspunde dacã
probeazã cã nu a existat nicio
culpã a sa în producerea
prejudiciului. În cazul în care se
acordã despãgubiri, Ministerul
Justiþiei are posibilitatea de a
introduce o acþiune împotriva
procurorului care a încãlcat
normele procedurale ºi, astfel, a
cauzat un prejudiciu.

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

Republica Croaþia este rãspun- Nu.
zãtoare în privinþa prejudiciilor
provocate persoanelor fizice sau
juridice, dacã acestea sunt
cauzate de erori judiciare. Statul
poate recupera de la judecãtor
sumele plãtite pentru acoperirea
prejudiciilor, numai dacã acestea
au fost provocate cu intenþie sau
din gravã neglijenþã.

13. În ce moment o persoanã
poate deveni magistrat? (a. atunci
când promoveazã examenul de
admitere; b. atunci când promoveazã examenul de absolvire la
ªcoala naþionalã de magistraturã;
c. alt moment)?

Personalul judiciar de la primele
instanþe este numit de Consiliul
Judiciar de Stat (judecãtorii) sau
de Consiliul de Stat al Procurorilor
(procurorii) dupã promovarea
examenului final din cadrul ªcolii
de Stat pentru Personalul Judiciar,
susþinând un interviu în faþa
Consiliului, trecând printr-o
verificare a integritãþii ºi un test
psihologic.

În Estonia nu existã un institut al
magistraþilor (n.n. nu existã o
ºcoalã de magistraturã). În
aceastã þarã, modalitatea de a
deveni judecãtor este promovarea
examenului de admitere în
profesia de judecãtor. Judecãtorii
din cadrul instanþelor de prim grad
ºi din cadrul curþilor de apel sunt
numiþi de Preºedintele Republicii,
la propunerea plenului Curþii
Supreme. Plenul va avea în
vedere avizul plenului instanþei
pentru care persoana candideazã.
Acelaºi sistem se aplicã ºi în cazul
procurorilor. O persoanã devine
procuror dupã promovarea
examenului de admitere în
profesia de procuror care este
organizat de comitetul pentru
examene al procurorilor. Membrii
comitetului sunt Procurorul
General, doi procurori din cadrul
parchetelor de prim grad, un
judecãtor ales de plenul Curþii, un
jurist numit de Decanul Facultãþii
de Drept din Tartu ºi un funcþionar
din cadrul Ministerului Justiþiei,
desemnat de ministru. Acest
comitet evalueazã persoanele
care candideazã pentru funcþia de
procuror în cazul în care ocuparea
poziþiilor se realizeazã prin
concurs public. La propunerea
comitetului, Procurorul General
numeºte procurorii specializaþi,
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procurorii în parchetele de prim
grad ºi procurorii asistenþi. De
asemenea, Procurorul General
numeºte procurorii cu experienþã,
la propunerea procurorilor ºefi.
Procurorul ºef al statului, procurorii de stat sau procurorii ºefi sunt
numiþi de Ministerul Justiþiei la
propunerea Procurorului General.
Procurorul general este numit de
Guvernul Republicii la propunerea
ministerului responsabil, dupã
solicitarea avizului Comitetului
Juridic
al
Parlamentului
(Riigikogu).

14. Perioada studiilor ºi a practicii
în cadrul ºcolii dumneavoastrã de
magistraturã este consideratã
experienþã în magistraturã ºi este
luatã în considerare în calculul
vechimii necesare pentru
promovarea la o instanþã
superioarã?

Candidaþii admiºi la ªcoala de Stat Nu e aplicabil.
pentru Personalul Judiciar au
statutul de consilieri în cadrul
instanþelor ºi birourilor procurorilor,
nefiind încã personal judiciar.
Statutul candidatului la ªcoala de
Stat pentru Personalul Judiciar
este irelevant pentru experienþa în
activitatea
judiciarã,
dar
promovarea examenului final este
o cerinþã obligatorie pentru numire.
Este, de asemenea, de menþionat
cã numai statutul personalului
judiciar prezintã importanþã pentru
numire/promovare la instanþele
superioare, în vreme ce candidaþii
care nu au un asemenea statut pot
fi numiþi în funcþia de judecãtor la
Curtea Supremã sau la
Procuratura Generalã doar dacã
sunt profesori universitari în drept
sau distinºi avocaþi cu experienþã
în activitate de 15-20 de ani,
perioadã în care este recunoscutã
ºi experienþa de consilier în cadrul
instanþelor ºi birourilor procurorilor.

15. Existã posibilitatea pentru
magistraþi de a promova pe loc,
prin obþinerea gradului profesional
al instanþei superioare, în timp ce
continuã sã lucreze în mod efectiv
la o instanþã inferioarã? În caz
afirmativ, existã un numãr limitat
de locuri pentru acest tip de
promovare?

Judecãtorii care îºi dau acordul Nu e aplicabil.
pot fi desemnaþi, temporar, sã îºi
desfãºoare activitatea în cadrul
unei alte instanþe superioarã în
grad de cãtre Consiliul Judiciar de
Stat, dobândind statutul de
consilieri la instanþa superioarã.
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1. În statul dumneavoastrã, existã Nu. Puterea judecãtoreascã este
posibilitatea numirii temporare complet independentã în raport cu
(detaºare) a magistraþilor în alte celelalte puteri.
instituþii (spre exemplu: Ministerul
Justiþiei/Consiliul Superior al
Magistraturii, dar fãrã a deveni
membru), cu pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul de
magistrat?

R1: Da, este posibil ca judecãtorii
sã fie membri al Cabinetului
Înaltului Consiliu Judiciar, cu
menþinerea drepturilor lor. Este
posibil, de asemenea, sã fie
detaºaþi la Ministerul Justiþiei, în
cadrul unor domenii de cooperare
internaþionalã sau de sprijin pentru
legalitate cu privire la reforma
judiciarã, cu menþinerea drepturilor lor. Toate aceste posibilitãþi
de delegare judiciarã sunt
stipulate în art. 56 din statutul
judecãtorilor din Portugalia.
R2: Atât Statutul Profesional al
Judecãtorilor (art. 56), cât ºi
Statutul Profesional al Procurorilor
(art. 81 ºi art. 139), prevãd expres
posibilitatea ca judecãtorii ºi
procurorii sã fie detaºaþi în cadrul
unor instituþii. De asemenea,
unele legi care reglementeazã
funcþionarea unor instituþii (ex.
privind drepturile omului) permit ca
acestea sã fie conduse de
judecãtori sau de procurori. În
toate cazurile, detaºarea se
dispune de Înaltul Consiliu
corespunzãtor profesiei.

Curtea supremã funcþioneazã ca
instanþã electoralã privind cereri
referitoare la interpretarea ºi
aplicarea legilor electorale.

R1: Da, art. 113 alin. 7 din
Constituþia portughezã stabileºte:
„Competenþa de a judeca
corectitudinea ºi validitatea actelor
procedurale electorale aparþine
instanþelor judecãtoreºti.” Intervenþia instanþelor judecãtoreºti în
procedura electoralã este diferitã
pentru fiecare tip de alegeri.
Judecãtorii instanþelor judecãtoreºti prezideazã comitetul
electoral pentru alegerile autoritãþilor locale, pentru Adunarea
Republicii ºi pentru Adunãrile
Legislative ale regiunilor autonome, dar ºi alegerile pentru
Parlamentul European, fiind
responsabili de verificarea îndeplinirii condiþiilor de candidaþi,
precum ºi de soluþionarea plângerilor referitoare la validarea
alegerilor.

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

În aceste alegeri, Curtea Constituþionalã este ultima instanþã în
cazurile unde se urmãreºte a se
stabili dacã procedurile elective
s-au desfãºurat corect ºi sunt
valide, potrivit legii; apelurile
privind alegerile pentru Adunarea
Republicii ºi pentru Adunãrile
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Legislative
ale
regiunilor
autonome; cererile care implicã
contestarea alegerilor ce pot fi
apelate, potrivit legii.
Procedura privind alegerile
prezidenþiale este legatã de
Curtea Constituþionalã. Aceasta
este responsabilã pentru: primirea
ºi admiterea nominalizãrilor,
precum ºi rezolvarea oricãrei
dispute legate de acestea;
soluþionarea cauzelor privind
retragerile candidaturilor (la
iniþiativa candidatului însuºi) sau
în caz de deces ori incapacitate a
oricãrui candidat (la iniþiativa
Procurorului General); hotãrârea
(în plen) cu privire la apelurile
îndreptate împotriva neregulilor
invocate a se fi întâmplat în timpul
votului sau în timpul deliberãrilor
adunãrii care a stabilit rezultatul
final al alegerilor (compusã din
preºedintele curþii ºi una dintre
secþiile acesteia) (source: http://
www.tribunalconstitucional.pt/tc/
competencia002.html)
R2: Da. Ambele Statute
profesionale prevãd un regim
complex de obligaþii pe care
judecãtorii ºi procurorii trebuie sã
le îndeplineascã, inclusiv în
situaþia detaºãrii. Regimul
îndatoririlor funcþionarilor publici
se aplicã ºi judecãtorilor ºi
procurorilor.

Salariile judecãtorilor sunt
prevãzute de Legea privind
instanþele judecãtoreºti (Law 14/
60) ºi în cadrul Bugetului statal
anual. Salariile judecãtorilor nu
sunt stabilite prin raportare la
salariile funcþionarilor publici. Nu
existã nicio conexiune între cele
douã tipuri de salarii.

R1: Plata salariilor judecãtorilor
este prevãzutã într-o lege specialã
– Statutul Judecãtorilor din
Portugalia. Salariile funcþionarilor
civili sunt stabilite printr-o lege
complet distinctã.
R2: Remunerarea magistraþilor ºi
ale beneficii sunt prevãzute de
Statutul Profesional, distinct de
regulile privind salarizarea
funcþionarilor publici. În trecut,
remunerarea magistraþilor era
avutã în vedere la calcularea
salariilor diplomaþiilor ºi ale
profesorilor universitari.

4. Existã personal angajat al Nu. Nu existã asimilaþi. Judecãtorii
instituþiilor statului care bene- sunt numiþi pe perioadã
ficiazã de aceleaºi drepturi ca ale nedeterminatã.
magistraþilor, fiind asimilat în ceea
ce priveºte statutul cu aceºtia? În
sistemul dumneavoastrã intern,
existã asimilaþi ai magistraþilor,
respectiv funcþionari publici care

În sistemul judiciar portughez, nu
existã
personal
asimilat
judecãtorilor. Nicio dispoziþie
legalã nu prevede o asemenea
posibilitate. Totuºi, procuratura
are posibilitatea de a numi un
asimilat magistraþilor orice
persoanã cu studii juridice, care

3. Remunerarea magistraþilor este
stabilitã prin lege specialã ori este
împreunã cu celelalte categorii de
bugetari? Salariile funcþionarilor
publici sunt în vreun fel “legate”
de cele ale judecãtorilor? Spre
exemplu, indemnizaþia judecãtorului este luatã ca punct de referinþã pentru salariile anumitor
categorii de funcþionari publici?
Sau salariile funcþionarilor publici
urmeazã o lege separatã complet
de aceea referitoare la remunerarea judecãtorilor?

168

Revista Forumul Judecãtorilor – Nr. 2/2016

Întrebare

Cipru

sunt plãtiþi cu acelaºi salariu ca un
judecãtor/procuror, fãrã a fi unul
dintre aceºtia, spre exemplu, fãrã
a fi nevoit sã promoveze toate
examenele pentru a deveni un
judecãtor/procuror?
5. Este reglementat un cod
deontologic al magistraþilor
cuprinzand reguli de deontologie
profesionalã?

Portugalia
este plãtitã precum un procuror,
fãrã a fi nevoie sã treacã
examenele specifice, art. 65 alin.
3 din Statutul Procurorilor din
Portugalia.

Nu existã un cod deontologic. Cu
toate acestea, pentru numirea în
funcþia de judecãtor, candidatul
trebuie sã aibã o înaltã þinutã
moralã, aceasta rezultând dintr-un
comportament ireproºabil.

Constituþia prevede cã judecãtorii
din cadrul Curþii Supreme pot fi
excluºi din profesie în cazul
sãvârºirii abaterilor disciplinare.
Instrucþiunile de practicã ale Curþii
Supreme din 2000 (The Practice
Direction of the Supreme Court of
2000) prevãd cã poate fi pornitã
procedura disciplinarã împotriva
unui judecãtor pentru comportament inadecvat sau pentru
comiterea unei abateri disciplinare.
6. Dacã acest cod deontologic Dupã cum s-a arãtat mai sus, nu
existã, care este autoritatea existã un cod deontologic. Totuºi,
împuternicitã a constata încãlcãri Curtea Supremã este competentã
sã soluþioneze plângeri îndreptate
ale regulilor stabilite?
împotriva unui judecãtor, iar
Consiliul Judiciar Suprem are
competenþa de a iniþia cercetarea
disciplinarã împotriva judecãtorului.
7. Aceste încãlcãri sunt înre- Da.
gistrate ºi pãstrate în dosarele
profesionale ale magistraþilor?

R1: Sunt câteva reguli de
deontologie profesionalã în
Statutul
Procurorilor
din
Portugalia, însã nu existã un cod
deontologic, în sine. Asociaþia
Portughezã a Judecãtorilor a
aprobat un „Angajament Etic”
drept cod etic al propriilor membri
asociaþi.
R2: Nu. Cu toate acestea,
Asociaþia
Profesionalã
a
Judecãtorilor ºi cea a Procurorilor
au adoptat Coduri deontologice
ale cãror prevederi nu sunt însã
obligatorii, dupã cum se
menþioneazã în cuprinsul
codurilor.

R1: Orice exces cu privire la
deontologie sau eticã profesionalã
evaluat de Serviciul de Inspecþie
din cadrul Înaltului Consiliu
Judiciar.
R2: Nu e aplicabil.

R1: Da, existã dosare profesionale
individuale unde se înregistreazã
toate încãlcãrile disciplinare.
R2: Nu e aplicabil.

8. Judecãtorii ºi procurorii au Dacã se constatã cã judecãtorul
acces la propriile dosare pro- a avut un comportament
fesionale?
inadecvat, acesta va fi exclus din
profesie.
Dacã se constatã cã judecãtorul
a sãvârºit o abatere disciplinarã,
acestuia îi poate fi aplicatã
sancþiunea mustrãrii, aceastã
sancþiune putând fi publicatã în
Jurnalul oficial.

R1: Existã câteva sancþiuni
disciplinare proporþionale cu
gradul încãlcãrii: i) chemarea la
ordine; ii) amenda; iii) transferul;
iv) suspendarea; v) inactivitatea;
vi) pensionarea forþatã; vii)
destituirea.
R2: Nu e aplicabil.

9. Care sunt consecinþele con- Da.
statãrii unor astfel de încãlcãri?

Da, potrivit legii portugheze privind
accesul la documentele administrative.

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

R1: Legea nr. 67 din 31.12.2007
stabileºte, la art. 14, dreptul de
regres al Statului împotriva
judecãtorilor, în caz de reacredinþã sau gravã neglijenþã.
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R2: Da. Ambele Statute Profesionale prevãd cã, exceptând
cazurile în care magistratul
sãvârºeºte o infracþiune, rãspunderea civilã a acestuia poate fi
trasã doar în urma regresului
statului în ipoteza relei-credinþe
sau a gravei neglijenþe (fraud or
serious misconduct).

-

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

R1: Decizia de exercitare a acþiunii
de regres aparþine Înaltului
Consiliu Judiciar, din oficiu sau la
cererea Ministerului Justiþiei.
R2: Conform art. 14 din Legea nr.
6/2007, Ministerul Justiþiei sau
organul competent sã exercite
acþiunea disciplinarã împotriva
judecãtorului sau procurorului
poate chema în judecatã
magistratul în faþa unei instanþe
civile.

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

13. În ce moment o persoanã
poate deveni magistrat? (a. atunci
când promoveazã examenul de
admitere; b. atunci când promoveazã examenul de absolvire la
ªcoala naþionalã de magistraturã;
c. alt moment)?

170

Nu.

Nu existã reguli privind asigurarea
pentru malpraxis a judecãtorilor ºi
procurorilor. Totuºi, sunt anumite
oferte private de asigurare
pre-negociate de Asociaþia
Portughezã a Judecãtorilor.

R1: O persoanã devine magistrat
dupã finalizarea pregãtirii iniþiale
ºi a stagiului în magistraturã.
Admiterea în pregãtirea iniþialã
pentru judecãtori ºi procurori se
face printr-o competiþie deschisã,
care este anunþatã în „Diário da
República” ºi implicã metode
variate de selecþie. Sunt douã
moduri diferite de calificare în
competiþia pentru cursul iniþial de
pregãtire:
- „admiterea bazatã pe calificãrile
academice”, însemnând cã pentru
admitere se cere îndeosebi ca cei
ce aplicã sã aibã calificãri
Mai mult, potrivit art. 133.5 ºi academice;
153.5 din Constituþie, “Preºedintele ºi ceilalþi judecãtori ai Curþii - „admiterea bazatã pe experienþa
Supreme Constituþionale sunt profesionalã”, implicând în special
numiþi dintre persoanele cu înaltã experienþa profesionalã a
competenþã profesionalã ºi înaltã candidaþilor. Pentru a putea aplica
pentru „admiterea bazatã pe
þinutã moralã”.
calificãrile academice”, candidatul
Ceilalþi judecãtori sunt numiþi de trebuie sã aibã un master absolvit
Consilul Judiciar Suprem sau un doctorat, ori o calificare
(Supreme Council of Judicature), echivalentã potrivit legii. Pentru a
care, conform Constituþiei, este putea aplica pentru „admiterea
compus din judecãtorii Curþii bazatã pe experienþa profeSupreme.
sionalã”, candidatul trebuie sã
Potrivit Constituþiei, Preºedintele
ºi judecãtorii Curþii Supreme sunt
numiþi de Preºedintele Republicii.
De regulã, Preºedintele a þinut
cont de avizul Curþii Supreme. Pot
fi numite în funcþia de judecãtor,
în cadrul Curþii Supreme, persoanele care au cel puþin 12 ani
experienþã ca membri ai baroului
ºi/sau ai puterii judecãtoreºti ºi
care au o înaltã þinutã moralã.
[secþiunea 5 din Legea privind
administrarea justiþiei - the
Administration of Justice Law of
1964 (L.33/1964)].
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Întrebare

Cipru
Pentru numirea în funcþia de
judecãtor la instanþa de prim grad
(district judge), instanþa de la baza
ierarhiei, este necesarã îndeplinirea urmãtoarele condiþii:
experienþa anterioarã ca avocat
timp de 6 ani ºi înaltã þinutã
moralã. Pentru numirea în funcþia
de preºedinte al acestor instanþe,
condiþiile care trebuie îndeplinite:
experienþa de 10 ani ca avocat ºi
înalta þinutã moralã. De
asemenea, experienþa anterioarã
în cadrul puterii judecãtoreºti
reprezintã experienþã în domeniul
juridic.

Portugalia
aibã ºi experienþã de cel puþin cinci
ani în instanþe ori în domenii legate
de activitatea instanþelor ºi care
sunt relevante pentru activitatea
de judecãtor sau procuror.
Pregãtirea iniþialã a judecãtorilor
ºi procurorilor pentru instanþe ºi
parchete este structuratã în
acelaºi fel ºi constã într-un curs
teoretic ºi practic organizat în
douã etape, urmate de perioada
de stagiu.

Prima parte a cursului de pregãtire
teoreticã ºi practicã se þine la
Centrul de Studii Judiciare, fãrã
afectarea perioadelor scurte de
Judecãtorii din cadrul instanþelor instruire în cadrul instanþelor.
ordinare sunt selectaþi pe baza Partea a doua a cursului de
pregãtire teoreticã ºi practicã are
unui interviu.
loc la instanþe, pe lângã un
judecãtor sau procuror, potrivit
alegerii fãcute de fiecare candidat
la intrarea în instituþia de pregãtire
pentru magistraturã.
Dupã pregãtirea iniþialã, candidatul este numit în funcþia de
judecãtor sau procuror stagiar,
îndeplinind 18 luni de activitate
specificã judecãtorilor/ procurorilor
sub supravegherea unui îndrumãtor. (sursã: http://www.cej.
mj.pt/cej/forma-ingresso/
ingr-forma- inicial-tj.php) R2: O
persoanã devine magistrat dupã
numirea de Înaltul Consiliu pentru
Judecãtori sau pentru Procurori,
ca urmare a absolvirii ªcolii de
Magistraturã.
14. Perioada studiilor ºi a practicii Nu existã un institut de pregãtire Pânã la un amendament recent,
din 2008, perioada de pregãtire în
în cadrul ºcolii dumneavoastrã de profesionalã.
ºcoala magistraturii era luatã în
magistraturã este consideratã
considerare la calculul vechimii.
experienþã în magistraturã ºi este
Pentru judecãtorii admiºi în ºcoalã
luatã în considerare în calculul
dupã anul 2008, perioada lor de
vechimii necesare pentru
activitate se calculeazã de la
promovarea la o instanþã
momentul numirii în funcþia de
superioarã?
judecãtor/ procuror stagiar.
15. Existã posibilitatea pentru Nu existã astfel de magistraþi.
magistraþi de a promova pe loc,
prin obþinerea gradului profesional
al instanþei superioare, în timp ce
continuã sã lucreze în mod efectiv
la o instanþã inferioarã? În caz
afirmativ, existã un numãr limitat
de locuri pentru acest tip de
promovare?

Nu existã posibilitatea legalã ca
un magistrat cu grad superior sã
îºi continue activitatea la o
instanþã inferioarã.
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Marea Britanie
Întrebare

Anglia

Scoþia

1. În statul dumneavoastrã, existã
posibilitatea numirii temporare
(detaºare) a magistraþilor în alte
instituþii (spre exemplu: Ministerul
Justiþiei/Consiliul Superior al
Magistraturii, dar fãrã a deveni
membru), cu pãstrarea drepturilor
decurgând din statutul de
magistrat?

Aceasta nu este o practicã
obiºnuitã. Totuºi, de curând a fost
detaºat un judecãtor la Autoritatea
Independentã de Investigare a
Abuzurilor Sexuale împotriva
Copiilor.

Este posibilã detaºarea judecãtorilor în cadrul altor instituþii,
precum Comisia Legislativã a
Scoþiei, responsabilã pentru
formularea propunerilor privind
reforma legislativã, perioadã în
care sunt pãstrate toate drepturile
specifice judecãtorilor.

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

Da, o listã cuprinzând doi
judecãtori ai Curþii Supreme este
disponibilã în fiecare an pentru
soluþionarea petiþiilor electorale
întemeiate pe Legea Reprezentãrii Populaþiei din 1983.

Judecãtorii sunt responsabili în
stabilirea corectitudinii sau
incorectitudinii alegerilor locale ºi
naþionale, în limitele stabilite de
Legea Reprezentãrii Populaþiei din
1983 (Representation of the
People Act 1983), în cazul în care
o reclamaþie de ilegalitate este
formulatã.
Posibilele motive ale plângerii pot
fi:
• persoana a cãrei alegere este
discutatã nu putea fi aleasã la
momentul alegerii sau nu a fost
aleasã în mod corect;
• alegerile au fost invalide pentru
practici corupte sau ilegale;
• motive de corupþie generalizatã
sau de angajare a unui agent
corupt.
În asemenea cazuri, se reuneºte
o instanþã alcãtuirã din doi
judecãtori ºi, dacã aceasta admite
plângerea, poate anula alegerile,
îndepãrta anumite voturi sau
poate lua în considerare alte
voturi.

3. Remunerarea magistraþilor este
stabilitã prin lege specialã ori este
împreunã cu celelalte categorii de
bugetari? Salariile funcþionarilor
publici sunt în vreun fel “legate”
de cele ale judecãtorilor? Spre
exemplu, indemnizaþia judecãtorului este luatã ca punct de referinþã pentru salariile anumitor
categorii de funcþionari publici?
Sau salariile funcþionarilor publici
urmeazã o lege separatã complet
de aceea referitoare la remunerarea judecãtorilor?
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Salariile judecãtorilor sunt stabilite
de Lord Chancellor (cel mai înalt
funcþionar al Coroanei, conducãtorul sistemului judiciar ºi preºedintele Camerei Lorzilor), luând în
considerare recomandãrile independente ale Corpului Superior de
Examinare a Salariilor - Senior
Salaries Review Body (SSRB).
Salariile judecãtorilor reprezintã o
chestiune de interes public, iar
informaþiile detaliate sunt disponibile aici: https://www.gov.uk/
government/publications/judicialsalaries-and-fees-2016-to-2017.
În timp ce SSRB prezintã ºi
guvernului punctul de vedere cu
privire la plata funcþionarilor
superiori civili, totuºi, aceste douã
grupuri nu sunt în legãturã unul
cu celãlalt.
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Remunerarea judecãtorilor este
stabilitã prin acte speciale în
legãturã cu sistemul judiciar, ºi
anume Legea Reformei în Justiþie
din 2014 (the Courts – Reform Scotland Act 2014) ºi Legea
Administrãrii Justiþiei din 1973 (the
Administration of Justice Act
1973). Aceste douã legi nu
stabilesc însã cuantumul
remuneraþiei pentru judecãtori, dar
statueazã ca aceasta sã fie
reglementatã de Secretariatul de
Stat ºi Trezorerie. Salariile
funcþionarilor civili sunt total
separate de cele ale judecãtorilor.

Marea Britanie
Întrebare

Anglia

Scoþia

4. Existã personal angajat al Nu. Numirile în cadrul sistemului Nu.
instituþiilor statului care bene- judiciar sunt separate de cele
ficiazã de aceleaºi drepturi ca ale privind funcþionarii civili.
magistraþilor, fiind asimilat în ceea
ce priveºte statutul cu aceºtia? În
sistemul dumneavoastrã intern,
existã asimilaþi ai magistraþilor,
respectiv funcþionari publici care
sunt plãtiþi cu acelaºi salariu ca un
judecãtor/procuror, fãrã a fi unul
dintre aceºtia, spre exemplu, fãrã
a fi nevoit sã promoveze toate
examenele pentru a deveni un
judecãtor/procuror?
5. Este reglementat un cod
deontologic al magistraþilor
cuprinzand reguli de deontologie
profesionalã?

Acestea sunt scrise în termeni
juridici referitori la numire ºi
condiþiile de exercitare a
serviciului. Informaþii suplimentare
sunt cuprinse în ghidul de conduitã judiciarã - https://www.
judiciary. gov.uk/publications/
guide-to-judicial- conduct/

Existã un cod etic profesional
pentru judecãtori. Judecãtorii
reprezintã tema Declaraþiei privind
Principiile de Eticã Judiciarã
pentru Sistemul Judiciar al Scoþiei
(“Statement of Principles of
Judicial Ethics for the Scottish
Judiciary”), care a fost emisã de
Lord President (conducãtorul
sistemului judiciar din Scoþia).

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

Biroul de Investigaþii privind
Conduita Judiciarã - The Judicial
Conduct Investigations Office
(JCIO) – îl sprijinã le Lord
Chancellor ºi pe Lord Chief Justice
(cel mai înalt funcþionar al
sistemului judiciar în Anglia ºi Þara
Galilor) în activitatea lor comunã
pe linia disciplinei judiciare - http:/
/judicialconduct. judiciary.gov.uk/

Lord President este responsabil de
investigarea oricãrei încãlcãri a
principiilor de eticã, din oficiu sau
dupã primirea unei plângeri
întemeiate pe Regulile privind
Plângerile la Sistemul Judiciar din
2016 (Complaints about the
Judiciary (Scotland) Rules 2016).
Potrivit acestor reguli, Biroul Judiciar
va efectua o verificare preliminarã
a oricãrei plângeri primite ºi, dacã
sunt îndeplinite cerinþele impuse de
lege, va fi înaintatã judecãtorului
disciplinar, care va examina din nou
acea plângere. Dacã judecãtorul
disciplinar considerã cã sesizarea
necesitã o cercetare mai atentã,
Biroul Judiciar o va transmite unui
judecãtor desemnat care va
investiga plângerea. Totuºi, dacã
reclamantul ridicã probleme
referitoare
la
nepotrivirea
judecãtorilor cu funcþia, lucrarea va
fi înaintatã cãtre Lord President,
care va stabili dacã se convoacã un
tribunal care sã se pronunþe asupra
acestei chestiuni.
Judecãtorul investigator va cerceta
amãnunþit problema ºi va înainta un
raport judecãtorului disciplinar.
Acesta poate cere judecãtorului
investigator sã îºi reconsidere oricare
dintre concluzii, însã dacã nu o face,
va solicita Biroului Judiciar sã
înainteze raportul cãtre Lord
President.
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Marea Britanie
Întrebare

Anglia

7. Aceste încãlcãri sunt înre- Da
gistrate ºi pãstrate în dosarele
profesionale ale magistraþilor?
8. Judecãtorii ºi procurorii au Acþiunile disciplinare se pot
acces la propriile dosare pro- finaliza cu o îndrumare oficialã, o
fesionale?
avertizare oficialã sau o mustrare.
Cazurile cele mai grave pot avea
drept rezultat suspendarea sau
îndepãrtarea din activitate.

Scoþia
Da.

Lord President poate hotãrî ca
deþinãtorul funcþiei judiciare sã
primeascã o îndrumare oficialã, o
avertizare oficialã, sau o mustrare.
Dacã Lord President decide sã se
constituie un tribunal care sã
hotãrascã asupra nepotrivirii
judecãtorilor pentru funcþie, va cere
Preºedintelui Parlamentului
Scoþian sã constituie acel tribunal,
care va investiga problema ºi apoi
va emite un raport. Acest raport va
fi prezentat Parlamentului Scoþian,
care va vota asupra chestiunii ºi,
dacã se voteazã îndepãrtarea
judecãtorului
din
funcþie,
Preºedintelui Parlamentului trebuie
sã facã o recomandare Majestãþii
Sale Regina privind eliberarea din
funcþie a judecãtorului în cauzã.
Regina va elibera din funcþie
judecãtorul, în acest caz. În cazul
ºefului (Lord President) sau ºefului
adjunct (Lord Justice Clerk) al
sistemului judiciar scoþian,
Preºedintelui Parlamentului trebuie
sã se consulte cu Primul Ministru
înainte de a depune o moþiune în
parlament pentru îndepãrtarea
judecãtorului din funcþie.

9. Care sunt consecinþele con- Judecãtorii au dreptul sã îºi vadã Judecãtorii au acces la dosarele
informaþiile înregistrate în constituite în asemenea cazuri, la
statãrii unor astfel de încãlcãri?
dosarele lor personale.
cererea lor. Altminteri, nu se
aplicã.
10. Existã reglementãri legale Funcþionarii publici sunt, în
privind rãspunderea civilã a general, imuni la procedurile pe
seama activitãþii prestate în
judecãtorilor ºi a procurorilor?
exercitarea atribuþiilor judiciare.
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Prin practica judiciarã ce a urmat
deciziei din cauza Haggart’s
Trustees v Lord President Hope
(1846), Camera Lorzilor, predecesoarea Curþii Supreme a Marii
Britanii, a reþinut cã judecãtorii
erau imuni faþã de rãspunderea
civilã pentru actele judiciare.
Aceasta întrucât s-a considerat cã
prin îngãduirea unei reclamaþii
pentru prejudicii împotriva
judecãtorilor cu privire la actele
judiciare ale acestora ar submina
independenþa sistemului judiciar ºi
nici nu existau temeiuri legale
pentru asemenea cereri.
Existã, totuºi, o excepþie legalã
stipulatã în Legea de procedurã
penalã a Scoþiei, care prevede cã
judecãtorii locali (justices of the
peace), ofiþerii instanþelor (clerks

Marea Britanie
Întrebare

Anglia

Scoþia
of court) ºi procurorii sunt imuni
faþã de rãspundere în respectarea
oricãror proceduri cuprinse în
lege, cu excepþia situaþiilor în care:
a) persoana în judecatã a fost
arestatã din aceastã cauzã;
b) asemenea proceduri, acte,
consideraþii, decrete sau hotãrâri
au fost invalidate;
c) persoana în judecatã aratã în
mod expres ºi dovedeºte cã asemenea proceduri, acte, consideraþii, decrete sau hotãrâri au fost
luate, fãcute ori emise cu reacredinþã ºi fãrã motive temeinice.

11. Dacã da, care este procedura Nu se aplicã (vezi supra).
de angajare a acestei rãspunderi?

Nu se aplicã.

12. Existã reglementãri în legis- Nu se aplicã (vezi supra).
laþia naþionalã privind asigurarea
de malpraxis pentru judecãtori ºi
procurori?

Nu se aplicã.

13. În ce moment o persoanã
poate deveni magistrat? (a. atunci
când promoveazã examenul de
admitere; b. atunci când promoveazã examenul de absolvire la
ªcoala naþionalã de magistraturã;
c. alt moment)?

Judecãtorii sunt numiþi de
Preºedintele Parlamentului, la
recomandarea Comisiei pentru
Numiri în Sistemul Judiciar al
Scoþiei (the Judicial Appointments
Board for Scotland) ºi dupã
consultarea Lord President.
Persoanele care sunt desemnate
sã fie judecãtori vor deveni
judecãtori numai dupã depunerea
jurãmântului judiciar.

Judecãtorii sunt numiþi de Lord
Chancellor la recomandarea
Comisiei Independente pentru
Numiri în Justiþie - Judicial
Appointments Commission.
Candidaþii sunt selectaþi pe merit,
printr-o competiþie obiectivã ºi
deschisã. Nu existã un examen.

Nu se aplicã. În Anglia ºi Þara Nu.
Galilor, se cere ca judecãtorii sã
fi avut o carierã juridicã anterior
numirii. Spre deosebire de
majoritatea sistemelor judiciare
continentale, în Anglia ºi Þara
Galilor nu existã carierã judiciarã
caracterizatã prin numirea
absolvenþilor pe poziþii de stagiar,
ca urmare a pregãtirii într-un
institut de specialitate.
15. Existã posibilitatea pentru Judecãtorii remuneraþi pot aplica, Nu se aplicã.
magistraþi de a promova pe loc, prin Comisia Independentã pentru
prin obþinerea gradului profesional Numiri în Justiþie, pentru funcþii
al instanþei superioare, în timp ce plãtite în cadrul unor jurisdicþii
continuã sã lucreze în mod efectiv superioare, în vreme ce îºi
la o instanþã inferioarã? În caz continuã activitatea pe poziþia
afirmativ, existã un numãr limitat actualã. Spre exemplu, un
de locuri pentru acest tip de judecãtor districtual poate fi numit,
pentru aproximativ 15 zile pe an,
promovare?
la Curtea Coroanei. Numãrul
posturilor depinde de necesitãþi.
Notã: Aceste date au fost obþinute în urma unui demers lansat de Asociaþia Forumul Judecãtorilor din
România în cursul anului 2016, prin care au fost solicitate informaþii în acest sens de la autoritãþi reprezentative
din alte sisteme judiciare ale statelor membre ale Uniunii Europene (ministere ale justiþiei, consilii judiciare/
ale magistraturii, ºcoli de magistraturã etc.). Prezentul chestionar reflectã întocmai aceste rãspunsuri.
14. Perioada studiilor ºi a practicii
în cadrul ºcolii dumneavoastrã de
magistraturã este consideratã
experienþã în magistraturã ºi este
luatã în considerare în calculul
vechimii necesare pentru promovarea la o instanþã superioarã?
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