L’Associació Catalana en Pro de la Justícia (ACPJ) fa públic el següent

COMUNICAT / MANIFEST
dels Jutges/esses de Pau de Catalunya

en defensa de la no privatització del REGISTRE CIVIL
La institució del Jutjat de Pau va néixer l’any 1855 com a primer esglaó de l’Administració de Justícia i, constitueix encara avui, el primer contacte del ciutadà amb el món de la justícia. Es troba
en tots aquells municipis en els quals no existeix un Jutjat de Primera Instància i Instrucció, s’ha
d’entendre un Jutjat de Pau com una delegació d’aquest.
El Jutjat de Pau té jurisdicció sobre el terme municipal que correspongui i té coneixement, en l’ordre civil, de la substanciació en primera instància, de la decisió i execució dels processos que la Llei
determina. També compleix les funcions de REGISTRE CIVIL, i les altres que la Llei els atribueix.
Amb referència al REGISTRE CIVIL des del 17 de juny de 1870 adscrit a l’Administració de Justícia, on els ciutadans inscriuen naixements, defuncions, matrimonis, divorcis, adopcions i altres
actes que van dibuixant la seva vida, el compliment de la Llei 20/2011 de juliol, que havia de fer-se
efectiva el 22-07-14, pel Reial Decret Llei 8/2014 de 4 de juliol, s’ajornà fins al 15 de juliol de 2015.
En el seu desenvolupament, la gestió del REGISTRE CIVIL exercida satisfactòriament pels Jutges
de Pau des de fa 145 anys, quedarà assignada al col·lectiu professional Registradors de la Propietat
i Mercantils, en conseqüència:

A més d’un allunyament del servei al ciutadà – existeix – l’evidència de la seva privatització
Amb la qual cosa, les gestions a realitzar, que actualment es poden fer en els Jutjats de Pau o en
els Ajuntaments fins ara corresponents a un servei públic, democràtic de dret atès a que afecta els
aspectes més íntims de les persones, gratuït i de proximitat, les dades personals de la ciutadania
podrien ser objecte de mercantilitzar, alhora que tràmits i gestions resultarien de pagament i a
voltes amb ubicació lluny del ciutadà.
Ara, en data 24 d’abril de 2015, el Ministeri de Justícia, degut a l’oposició manifestada d’advocats,
procuradors, jutges i funcionaris de justícia, la majoria d’associacions judicials i sindicals d’aquest
país, dels propis Registradors queixosos aquests, de que a hores d’ara no hi ha reglament, ni finançament, ni personal... decideix una vegada més aparcar la data d’entrada en vigor de la llei darrerament prevista pel proper mes de juliol, obrint la porta a un possible canvi de model.
Pel que respecta al nostre col·lectiu – Jutges/esses de Pau – de Catalunya – tot i restant a l’expectativa de la resolució definitiva d’aquesta situació, i conèixer com queden les nostres actuals
atribucions, reiterem mitjançant l’acció de la nostra Associació la nostra oposició a aquest pretès
nou desenvolupament, interessant el seu manteniment com servei públic propi de l’Administració
de Justícia, al propi temps que testimoniem la nostra ferma voluntat en el que ens concerneix, de
continuar donant aquest servei als nostres conciutadans, amb la mateixa dedicació i responsabilitat
que ens caracteritza.

Calella, abril de 2015
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