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Ini?iativa privind crearea unei instan?e judec?tore?ti anticorup?ie nu este oportun? în Republica
Moldova, deoarece nu este justificat? din punct de vedere al necesit??ilor juridice, vine în
contradic?ie cu procesul de optimizare a h?r?ii judec?tore?ti ?i, în esen??, este contrar?
obiectivelor declarate de autorit??ile moldovene?ti cu privire la lupta cu corup?ia. Acestea sunt
unele dintre concluziile documentului de politici „Instan?a anticorup?ie – este oare aceasta
necesar? în Republica Moldova?”, lansat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM) în
octombrie 2020.
Pentru prima dat? ideea cre?rii instan?ei anticorup?ie în Republica Moldova a fost lansat? în 2015
de Ministerul Justi?iei. În 2020, autorit??ile na?ionale au revenit la aceast? ini?iativ?, chiar dac?,
potrivit autorilor documentului, crearea unei instan?e judec?tore?ti anticorup?ie este în
contradic?ie cu obiectivele stabilite ?i ac?iunile întreprinse în ultimii ani, când au desfiin?ate toate
instan?ele judec?tore?ti specializate.
Analiza relev? c? în Republica Moldova nu exist? un num?r de cauze suficient pentru crearea unei
instan?e specializate anticorup?ie. În perioada 2015-2019, num?rul mediu de dosare penale privind
faptele de corup?ie examinate de instan?ele de judecat? a constituit 199 de dosare pe an, pe când
sarcina medie anual? a fiec?rui judec?tor în ultimii cinci ani este de circa 620 de dosare. În cazul în
care o instan?? anticorup?ie ar fi creat?, cei 9 judec?torii care vor activa, ar avea cea mai mic?
sarcin? de munc? – circa 22 de dosare anual per judec?tor. Mai mult, faptele de corup?ie sau cele
conexe corup?iei, nu sunt nici numeric mai multe, decât alte tipuri de fapte penale.
Potrivit analizei, examinarea tuturor cauzelor de corup?ie de o singur? instan?? de fond, care
probabil se va afla în mun. Chi?in?u, va crea dificult??i în examinarea cauzelor din regiuni, or
aceasta va necesita deplasarea tuturor participan?ilor la proces în capital?. În ultimii doi ani, în
Republica Moldova în jur de dou? treimi de cauze de corup?ie au fost examinate în judec?toriile
regionale.
Nu exist? standarde interna?ionale privind înfiin?area instantelor specializate anticorup?ie, aceast?
decizie fiind luat? de fiecare stat, reie?ind din situa?ia ?i specificul lui. Majoritatea ??rilor care au
decis înfiin?area acestora sunt de pe continentul asiatic ?i cel african. Instan?e judec?tore?ti
specializate pe cauze de corup?ie ?i de combatere a infrac?ionalit??ii organizate au fost fondate în
câteva ??ri europene, îns? eficien?a practic? a acestora nu a fost dovedit? conving?tor. Înfiin?area
instan?elor anticorup?ie în sine nu poate eradica corup?ia, iar, pe de alt? parte, în statele unde
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nivelul corup?iei este cel mai redus asemenea instan?e specializate nu exist?.
Autorii consider? c? dosarele de corup?ie pot fi examinate cu u?urin?? de judec?toriile de drept
comun, care uneori solu?ioneaz? cazuri mai complicate. Specificul cauzelor de corup?ie nu ?ine de
examinarea lor în instan?a de judecat?, ci de modul de investigare a acestora, respectiv, din acest
motiv este justificat? consolidarea capacit??ilor Procuraturii Anticorup?ie, inclusiv în investigarea
cauzelor de corup?ie mare.
În urma analizei efectuate, autorii documentului recomand? judecarea cauzelor de corup?ie nu
dup? locul comiterii infrac?iunii, ci la locul afl?rii organului de urm?rire penal? (subdiviziunile
CNA / eventual ale Procuraturii Anticorup?ie), ?i specializarea judec?torilor din câteva instan?e.
Aceasta va permite sporirea capacit??ilor judec?torilor în domeniul cauzelor de corup?ie, f?r? a
crea o instan?? scump? ?i a o expune prea simplu influen?ei din partea ter?ilor.
Documentul de politici publice „Instan?a anticorup?ie – este oare aceasta necesar? în Republica
Moldova?” a fost elaborat de CRJM în cadrul proiectului „Promovarea suprema?iei legii prin
monitorizare de c?tre societatea civil?”, implementat cu suportul Agen?iei Statelor Unite pentru
Dezvoltare Interna?ional? (USAID).

Documentul în limba român? este disponibil AICI.
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