Fundația Judecători pentru Judecători
‘Rechters voor Rechters’ (Judecători pentru Judecători) este o fundație olandeză independentă și neafliliată
politic care a fost înființată de judecători pentru a-i sprijini pe judecătorii din străinătate care întâmpină probleme
în desfășurarea sarcinilor lor profesionale. De exemplu, în situațiile în care le este amenințată independența sau
se exercită presiuni asupra lor.
Fundația a fost înființată în anul 1999 de către juristul Bert van Delden, pe atunci Președintele Tribunalului din
Haga. În decembrie 2009, un nou consiliu de conducere a preluat ștafeta și astfel activitățile fundației au căpătat
un suflu nou. Din anul 2010, fundația a sprijinit colegi-judecători din mai multe țări de pe mapamond (printre
altele Rusia, Georgia, Filipine, Venezuela, Serbia, Ecuador, Swaziland, Bulgaria, Honduras, Tunisia, Ucraina) care au
fost demiși din motive îndoielnice, au fost arestați și deținuți, amenințați în mod grav sau chiar asasinați.
Un judecător care are probleme sau care probabil urmează să le aibă, poate contacta fundația la adresa
[info@rechtersvoorechters.nl]. Informațiile furnizate vor fi tratate în mod confidențial. Uneori fundația primește
informații despre colegi-judecători din străinătate prin alte organizații și ‘pe plan local prin oamenii de pe teren’.
Printr-o colaborare strânsă cu judecătorul în cauză se hotărăște ce acțiune poate întreprinde fundația pentru a
îmbunătăți situația lui/ei. În anumite cazuri, fundația va lua contact cu autoritățile din țara respectivă, sau cu
organele parlamentare naționale sau europene. În alte cazuri, se va căuta o posibilă colaborare cu alte asociații
sau organizații precum Comisia Internațională a Juriștilor (International Commission of Jurists, ICJ) sau cu
Raportorul special la ONU privind independența judecătorilor și a avocaților. Uneori se caută atenția mijloacelor
de mass-media; în alte circumstanțe se impune o abordare diplomatică tăcută. Veți găsi mai multe informații
despre activitățile noastre specifice pe site-ul nostrum [rechtersvoorrechters.nl].
A fi judecător nu este o meserie ușoară. Niciodată nu a fost. Un judecător trebuie să decidă în litigii. De multe ori
este vorba de litigii care au un mare impact emoțional asupra părților implicate. Uneori asupra societății întregi.
Pentru a respecta legalitatea și a păstra încrederea publicului în sistemul juridic, au fost dezvoltate anumite
principii cu privire la felul în care societatea îi tratează pe judecători și cu privire la modul în care judecătorii
trebuie să se comporte în calitatea lor profesională și particulară. Fundația a făcut o selecție de convenții
importante internaționale și europene cu privire la independența și imparțialitatea sistemului juridic, contribuind
astfel la accesibilitatea acestor principii. Broșura ‘Matters of Principle’ (Chestii de principiu) se poate descărca de
pe site-ul nostrum [rechtersvoorrechters.nl/matters-of-principle].
Nu ezitați să ne contactați dacă vă confruntați cu probleme în exercițiul sarcinilor dumneavoastră profesionale.
Judecătorii care sunt interesați de soarta colegilor lor judecători sunt invitați să contribuie la activitatea fundației.
Pentru donații, datele noastre bancare se găsesc pe site-ul nostru.
Suntem convinși că solidaritatea publică în rândul colegilor judecători pe scară mondială poate face o diferență!
Consiliul de conducere al fundației Judecători pentru Judecători
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