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Judecatorul ideal
Articol preluat de pe situl www.castigaprocese.ro. Autor: Ana-Maria Puiu, judecator
Va marturisesc faptul ca scriind acest articol eram constienta ca va suna ca un strigat in mijlocul desertului.
Stiam ca cei care ar avea cel mai mult de invatat din acest crez al unui judecator nu vor avea ochi sa citeasca.
Nu doar pentru ca spatiul publicarii este cel al internetului. Si acesta este un motiv. In acelasi timp, traiam
bucuria ca sunt si colegi (oameni de drept) care impartasesc acelasi crez. Pentru acestia, ce aveam de spus si
de scris nu reprezenta nimic nou, nimic deosebit.
Asadar, pentru niciuna dintre aceste doua categorii nu am scris cele de mai jos. Am scris cu nadejdea ca sunt totusi unii care nu s-au
regasit, care inca se mai cauta pe ei insisi, care inca mai pot imbratisa si urma modelul unui judecator ideal.
Trebuie sa cadem de acord ca nu exista judecator ideal. E un truism, desigur. Dar trebuie sa pornim de la aceasta convingere. Nu
exista judecator ideal, la fel cum nici societate ideala nu exista.
...citeste articolul
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FILM DE WEEK-END
The Ox-Bow Incident (1943)
LYNCH LAW RULES THE MOB!
Intr-o societate civilizata legea trebuie sa guverneze fiecare raport social, fiecare membru al societatii
trebuie sa se supuna legii si sa nu isi ia dreptatea in propriile maini. Suprematia legii asupra individului nu
trebuie sa primeasca loc de exceptii, iar persoanele numite pentru a indeplini cuvantului acesteia trebuie sa fie
constiente de misiunea pe care o au.
The Ox-Bow Incident, in regia lui William A. Wellman, urmareste un eveniment izolat din salbaticul vest american
atat de celebru. In contextul unui stat in care legea era cea care guverna prin intermediul organelor competente
instituite in acest sens, cetatenii de rand ai unui oras american izolat decid sa isi infaptuiasca singuri actul de justitie.
Constienti de gravitatea faptelor, acestia nu numai ca ignora prevederile legale, dar incalca norme morale si sociale dintre cele mai grave.
Nici dreptul la viata nu poate opri acesti oameni condusi de setea de razbunare si care au in frunte un fost ofiter din armata care, fara
indoiala, poarta sechelele razboiului.
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