Somatie a presedintelui CEDO – Jean Paul Costa cere Romaniei sa solicite ridicarea imunitatii daca exista
probe care sa justifice acuzatiile si isi exprima ingrijorarea fata de perchezitia de la domiciliul sotilor Birsan
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Romania, via DNA, este invitata de presedintele CEDO Jean
Paul Costa (foto) sa adreseze o cerere de ridicare a imunitatii judecatorului roman la Curtea Europeana, Corneliu
Birsan, daca autoritatile noastre considera ca exista probe care sa justifice o asemenea cerere. Prin declaratia
oficiala data miercuri de magistratul Jean Paul Costa isi exprima ingrijorarea, in numele Curtii de la
Strasbourg, fata de posibilitatea ca autoritatile romane sa fi ignorat imunitatea sotilor Birsan si subliniaza ca
ca instrumentul imunitatii “trebuie sa opereze astfel incat sa permita judecatorilor sa isi indeplineasca indatoririle in
concordanta cu independenta si impartialitatea cerute de la acestia.”
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Mesajul presedintelui CEDO, citit printre randuri, e clar. El invita oficial Romania sa faca dovada, daca poate, ca
exista probe care sa impuna ridicarea imunitatii judecatorului Corneliu Birsan, imunitate care se rasfrange si asupra
sotiei sale, Gabriela Birsan, judecator la ICCJ. Mesajul constituie mai ales o provocare pentru Romania, via DNA,
de a dovedi ca a avut temeiuri serioase de a ordona o perchezitie, de a incepe urmarirea penala, si de a pune in
mod grav, sub semnul indoielii, cinstea judecatoarei Gabriela Birsan si implicit, a imaginii judecatorului roman la
CEDO. Daca autoritatile romane nu vor solicita intr-un termen rezonabil ridicarea imunitatii, aceasta poate
constitui demonstratia ca DNA nu are probe temeinice si ca ancheta a fost o mascarada. Ramane ca
institutia lui Daniel Morar sa dovedeasca opiniei publice internationale ca a actionat cu buna-credinta si nu
a fost un instrument de politie politica in scop de a-i compromite pe sotii Birsan.
Iata declaratia presedintele CEDO Jean Paul Costa, cu mentiunea ca traducerea ne apartine:
Presedintele Curtii doreste sa clarifice pozitia cu privire la imunitatile judecatorilor CEDO, ca urmare a intrebarilor
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ridicate in legatura cu perchezitia de catre procurori in casa unui judecator, din tara sa de origine.
Imunitatile judecatorilor CEDO sunt stipulate al Saselea Protocol al Consiliului Europei si de articolul 51 din
Conventia Europeana a Drepturilor Omului. Imunitatile se extind si asupra sotilor/sotiilor si copiilor lor minori.
Asemenea imunitati reprezinta un element esential al independentei judiciare supusa legilor, si este atasat fiecarui
judecator din fiecare curte internationala. In specificul Curtii Europene a Drepturilor Omului, imunitatile trebuie sa
opereze astfel incat sa permita judecatorilor sa isi indeplineasca indatoririle in concordanta cu independenta si
impartialitatea cerute de la acestia de aceste instrumente.
Curtea este ingrijorata ca, prin efectuarea unei perchezitii in casa judecatorului roman, ca parte a unei anchete
privind acuzatii aduse sotiei sale, regulile imunitatilor s-ar putea sa nu fi fost respectate. Curtea a cerut Guvernului
Romaniei sa indice daca exista temei pentru a cere Curtii sa ridice imunitatea judecatorului. In acord cu prevederile
articolului 4 din cel de-al Saselea Protocol, doar Plenul Curtii este indrituit sa ridice imunitatea judecatorului.
Pana in acest moment, Curtii nu i-a fost prezentata nicio cerere de ridicare a imunitatii”.
* Cititi aici declaratia oficiala a presedintelul CEDO Jean Paul Costa, in limba engleza
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