
Rezoluția 2007/22 a ECOSOC 

Consolidarea principiilor de bază ale conduitei judiciare 

Consiliul Economic și Social,  

Amintind Carta Națiunilor Unite, în care Statele membre afirmă, inter alia, 

determinarea lor în stabilirea condițiilor în care justiția poate fi menținută și în 

realizarea cooperării internaționale pentru promovarea și încurajarea respectării 

drepturilor omului și a libertăților fundamentale, fără vreo discriminare, 

Amintind, de asemenea, Declarația Universală a Drepturilor Omului,
1
 care 

consacră în special principiile egalității în fața legii, al prezumției de nevinovăție, și al 

dreptului la un proces echitabil și al liberului acces la justiție, în condițiile audierii de 

către un tribunal competent, independent și imparțial, 

Amintind, în continuare, că deopotrivă Convenția Internațională a Drepturilor 

Economice, Sociale și Culturale, și Convenția Internațională a Drepturilor Civile și 

Politice
2
 garantează exercițiul acelor drepturi și că, în continuare, Convenția 

Internațională a Drepturilor Civile și Politice garantează dreptul la un proces fără 

întârzieri nejustificate, 

Amintind Convenția Națiunilor Unite împotriva Corupției
3
, în al cărei articol 11 

Statele membre trebuie, în conformitate cu principiile fundamentale ale sistemelor 

legale ale acestora și fără a prejudicia independența judiciară, să ia măsuri pentru a 

consolida integritatea și pentru a preveni oportunitățile de corupție printre membrii 

puterii judecătorești, măsuri care să includă reguli cu privire la conduita membrilor 

puterii judecătorești,  

 

Convins că, prin coruperea membrilor puterii judecătorești, statul de drept este 

compromis și încrederea publicului în sistemul judiciar este afectată în sens negativ, 

 

Convins, de asemenea, că integritatea, independența și imparțialitatea puterii 

judecătorești sunt premisele unei protecții efective a drepturilor omului și a dezvoltării 

economice, 

 

Amintind Rezoluția 40/32 din 29 noiembrie 1985 a Adunării Generale, în care 

Adunarea a aprobat rezoluțiile adoptate de către al șaptelea Congres al Națiunilor 

Unite pentru Prevenirea Infracțiunilor și Tratamentul Infractorilor, ținut la Milano, 

Italia, de pe 26 august până pe 6 septembrie 1985, înclusiv rezoluția conținând 

Principiile de Bază ale Independenței Puterii Judecătorești,
4
 

 

Amintind, de asemenea, rezoluția 40/146 din 13 decembrie 1985 a Adunării 

Generale, în care Adunarea a întâmpinat Principiile de Bază ale Independenței Puterii 

Judecătorești, 
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4
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Amintind, în continuare, recomandările adoptate de către al nouălea Congres al 

Națiunilor Unite pentru Prevenirea Infracțiunilor și Tratamentul Infractorilor, ținut la 

Cairo de pe 29 aprilie până pe 8 mai 1995, privind independența și imparțialitatea 

puterii judecătorești și funcționarea corespunzătoare a serviciilor legale și de urmărire 

penală în domeniul justiției penale,
5
 

 

Amintind rezoluția 2003/43 din 23 aprilie 2003 a Comisiei Drepturilor Omului, 

privind independența și imparțialitatea puterii judecătorești, a juraților și a 

consilierilor juridici, și independența avocaților, în care Comisia a reținut Principiile 

de la Bangalore privind Conduita Judiciară și a adus acele principii în atenția Statelor 

Membre, a organelor Națiunilor Unite relevante, precum și a organizațiilor 

interguvernamentale și non guveramentale, pentru a le lua în considerare, 

 

Amintind, de asemenea, rezoluția 2006/23 din 27 iulie 2006 a Consiliului 

Economic și Social privind consolidarea principiilor de bază ale conduitei judiciare, în 

care Consiliul a accentuat faptul că Principiile de la Bangalore privind Conduita 

Judiciară
6
 reprezentau o dezvoltare suplimentară și erau complementare Principiilor de 

Bază ale Indepedenței Puterii Judecătorești, și a invitat Statele membre, conform 

sistemelor legale ale acestora, să încurajeze puterile lor judecătorești să ia în 

considerare Principiile de la Bangalore atunci când revizuiesc sau dezvoltă reguli 

relative la conduita profesională și etică a membrilor puterii judecătorești,  

1. Apreciază raportul Secretarului General asupra consolidării principiilor de bază 

ale conduitei judiciare,
7
 în special progresul relativ la implementarea Principiilor de 

la Bangalore privind Conduita Judiciară
8
, raportat de către câteva State membre; 

2. Invită Statele membre, conform sistemelor legale ale acestora, să continue a 

încuraja puterile lor judecătorești să ia în considerare Principiile de la Bangalore 

privind Conduita Judiciară atunci când revizuiesc sau dezvoltă reguli vizând 

conduita profesională și etică a membrilor puterii judecătorești; 

3. Așteaptă iminenta finalizare a comentariilor Principiilor de la Bangalore 

privind Conduita Judiciară și laudă efortul grupului interguvernamental specializat 

și deschis care urmărește conformitatea cu rezoluția 2006/23 din 27 iulie 2006 a 

Consiliului Economic și Social, și al Grupului Judiciar pentru Consolidarea 

Integrității Justiției; 

4. Solicită Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, care face 

obiectul disponibilității de resurse extrabugetare, traducerea comentariului asupra 

Principiilor de la Bangalore privind Conduita Judiciară în toate limbile oficiale ale 

Națiunilor Unite și să le difuzeze Statelor membre, forumurilor judiciare 

internaționale și regionale, precum și organizațiilor adecvate; 

5. De asemenea, solicită Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și 

Criminalitate, care face obiectul disponibiliții resurselor extrabugetare și care se 

află în legătură cu recomandările grupului interguvernamental specializat, să își 

continue activitatea orientată spre dezvoltarea unui ghid asupra consolidării 

integrității și capacității juridice, și să transmită ghidul către Statele membre pentru 

comentarii; 
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6. Solicită mai departe Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, 

care face obiectul disponibiliții resurselor extrabugetare, să reunească un grup 

interguvernamental specializat deschis, prin implicarea Grupului Judiciar pentru 

Consolidarea Integrității Justiției și a altor forumuri judiciare internaționale și 

regionale, și să finalizeze ghidul asupra consolidării integrității și capacității 

juridice, luând în considerare comentariile primite din partea Statelor membre; 

7. Solicită mai departe Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, 

care face obiectul disponibiliții resurselor extrabugetare, în special prin intermediul 

Programului Global Împotriva Corupției, să dezvolte și să implementeze proiecte și 

activități de cooperare tehnică orientate asupra sprijinirii Statelor membre, la 

cererea acestora, în dezvoltarea regulilor relative la conduita profesională și etică a 

membrilor puterii judecătorești, precum și în implementarea Principiilor de la 

Bangalore privind Conduita Judiciară; 

8. Mai solicită Oficiului Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate, care 

face obiectul disponibiliții resurselor extrabugetare, să exploreze dezvoltarea 

proiectelor și activităților de cooperare tehnică orientate asupra consolidării 

integrității și capacității juridice ale altor instituții de justiție penală, în special a 

serviciilor de urmărire penală și a poliției, în cooperare cu inițiativele Statelor și ale 

organizațiilor internaționale relevante; 

9. Își exprimă aprecierea față de Statele membre care au realizat contribuții 

voluntare la Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate în sprijinirea 

activităților acestuia de cooperare tehnică orientate asupra consolidării integrității și 

capacității juridice, inclusiv promovarea implementării Principiilor de la Bangalore 

privind Conduita Judiciară; 

10. Invită Statele membre să realizeze contribuții voluntare, după caz, către Fondul 

Națiunilor Unite pentru Prevenirea Infracțiunilor și Justiția Penală, pentru a susține 

Oficiul Națiunilor Unite pentru Droguri și Criminalitate în asigurarea, prin 

intermediul Programului Global împotriva Corupției, a asistenței tehnice pentru 

țările în curs de dezvoltare și țările aflate în tranziție economică, la cererea acestora, 

pentru a consolida integritatea și capacitatea puterilor judecătorești ale acestora, 

inclusiv prin uzitarea și aplicarea Principiilor de la Bangalore privind Conduita 

Judiciară;  

11. Solicită Secretariatului să prezinte Principiile de la Bangalore privind Conduita 

Judiciară și comentariile aduse acestora către Conferința Statelor Parți la Convenția 

Națiunilor Unite împotriva Corupției în cea de-a doua ședință a acesteia; 

12. Solicită Secretarului General să întocmească un raport relativ la implementarea 

prezentei rezoluții, pentru Comisia pentru Prevenirea Infracțiunilor și Justiția 

Penală la cea de-a șaptesprezecea ședință a acesteia  

 

 

 

A 45-a ședință plenară 

26 iulie 2007 


