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Cât de uniformă este practica judecătorească în cauzele
cu privire la integritate?
admin2706 admin2706 · Friday, November 16th, 2018

CRJM a prezentat, joi, 15 noiembrie 2018, proiectul unui nou document
analitic: „Cauzele cu privire la integritate – este oare uniformă practica
instanțelor judecătorești?”. Analiza stabilește în baza datelor empirice, în ce
măsură este uniformă practica instanțelor judecătorești în cauzele care
vizează încălcarea regimului de declarare al averilor, intereselor personale și
incompatibilităților funcționarilor publici.
În cadrul cercetării, au fost analizate toate hotărârile Curții Supreme de Justiție (CSJ)
adoptate timp de 54 de luni (din 1 ianuarie 2014 până în 30 iunie 2018), precum și
soluțiile date de instanțele de apel și fond în aceste dosare. „Analiza nu își propune să
constate care ar fi trebuit să fie soluția corectă în hotărârile analizate. A fost analizat
doar în ce măsură soluțiile instanțelor judecătorești sunt uniforme între ele prin
prisma motivării hotărârilor judecătorești adoptate în aceste cauze.” – a declarat
președintele CRJM, Vladislav Gribincea.
Analiza constată că soluțiile din unele hotărâri judecătorești cu privire la declararea
averilor nu sunt pe deplin consecvente. Inconsecvențele țin de modul de declarare al
conturilor bancare fără rulaje, justificarea averii nedeclarate și de modul cum a fost
tratat argumentul funcționarului că nu a declarat adecvat averea, deoarece nu a
înțeles cum aceasta urmează a fi declarată. Analiza nu a constatat divergențe serioase
în cauzele cu privire la conflictele de interese. Cu toate acestea, unele dosare cu
privire la încălcarea regimului de incompatibilitate au fost soluționate într-un mod
divergent.
Una din concluziile preliminare ale autorilor este inclusiv că actele fostei Comisii
Naționale de Integritate (CNI) au fost anulate cu precădere în cazul demnitarilor de
rang înalt. În cazul acestora au fost admise 10 din cele 16 acțiuni (62.5%) față de
demnitarii de rang mediu în care au fost admise doar 3 din 17 acțiuni (17%). Acest
fapt ar putea sugera că funcționarii de rang înalt au avut avocați mai buni, fie că
abaterile comise de CNI în privința acestora erau mai evidente, fie că judecătorii sunt
mai indulgenți în privința acestora.
În urma prezentării constatărilor, CRJM a invitat participanții la eveniment și
instituțiile vizate (CSJ și ANI) să vină cu recomandări și comentarii asupra
CRJM - Centrul de Resurse Juridice din Moldova

-1/2-

24.04.2019

2

documentului, care urmează a definitivat în urma acestor intervenții.
Documentul analitic este disponibil aici.
Anexa care descrie cauzele cu privire la integritate disponibilă aici.
Evenimentul a fost desfășurat în cadrul proiectului „Promovarea supremației legii prin
monitorizare de către societatea civilă”, implementat de CRJM cu suportul Agenției
SUA pentru Dezvoltare Internațională (USAID).
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