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CRJM – Centrul de Resurse
Juridice din Moldova
Proiecția scurtmetrajului olandez „Apărătorii Legii”
Gribincea Vladislav · Monday, January 27th, 2020

Asociația Obștească „Centrul de Resurse Juridice din Moldova” (CRJM) implementează
proiectul „Promovarea statului de drept și consolidarea integrității în Republica
Moldova” cu sprijinul financiar al Ambasadei Regatului Ţărilor de Jos, în cadrul
programului MATRA. Proiectul are drept scop organizarea de proiecții a unor
scurtmetraje olandeze “Kijken in de ziel” (lit. „Privind în suflet – despre profesia de
judecător”), în vederea sporirii gradului de conștientizare a elevilor, studenților,
jurnaliștilor și reprezentanților profesiilor juridice privind dreptul de a cere o justiție
independentă. În cadrul proiectului, CRJM organizează mai multe asemenea proiecții,
urmate de discuții dintre participanți și judecători cu referire la subiectul în cauză.
La 31 ianuarie 2020 planificăm proiecția seriei „Apărătorii Legii” pentru circa 30-50
de elevi din cadrul Colegiului „Alexei Mateevici” din Chișinău (str. Pușkin 54), care
urmează specializarea “Jurisprudență”. Proiecția aduce în discuție problemele etice cu
care se confruntă judecătorii când adoptă o sentință și cât de siguri sunt ei de decizia
pronunțată.
După vizionarea scurtmetrajului elevii vor avea oportunitatea să discute cu
judecătoarea Marina CURTIȘ despre următoarele subiecte:
1)

Care sunt calitățile pe care trebuie să le posede un judecător?

2)

De ce este important să avem judecători integri și o justiție independentă?

3)

Care sunt riscurile pentru societate atunci când justiția este defectuoasă?

4)
Care sunt 5 chestiuni urgente pe care ar trebui făcute referitor la sistemul
judecătoresc?
5)

Cum cetățenii pot contribui/acționa pentru a asigura o justiție independentă?
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