ÎNCREDEREA ÎN JUSTIȚIA DIN REPUBLICA MOLDOVA
Evoluția încrederii în justiție din 2008 până în 2019
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Încrederea în justiție a crescut în
preajma alegerilor și a schimbării
guvernării în 2009 și 2019 și a scăzut
considerabil după alegeri.

Peste ani de la demararea în 2011 a reformelor
în justiție, încrederea în justiție era mai scăzută ca
la începutul acestora, sugerând că reformele nu
au avut efectul așteptat.

Cetățenii chestionați consideră că sunt tratați în mod egal de către justiție
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Sunteți sigur că judecătorii vor soluționa corect cauza dumneavoastră?
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Atât în 2018, cât și în 2019 circa

60% din cei chestionați nu erau siguri că judecătorii le vor face dreptate.

Independența judecătorilor în opinia avocaților
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Cine influențează soluțiile judecătorilor, în opinia avocaților?
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Avocaţii consideră că soluțiile judecătorilor sunt cel mai des influenţate de politicieni, procurori,
alți judecători și Consiliul Superior al Magistraturii.

* Termenii utilizați în prezentul infografic în forma de masculin pentru denumirea diverselor funcții se referă
atât la masculin, cât și la feminin. Aceasta se aplică exclusiv pentru a facilita citirea textului.

Acest infografic este elaborat în cadrul proiectului „Suport instituțional pentru dezvoltarea
organizației”, implementat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova și finanțat de
Suedia. Opiniile exprimate aparțin CRJM și nu reflectă în mod necesar poziția Suediei.

