Condiţii europene la Curtea de Apel Comrat
Curtea de Apel Comrat reprezintă o instanţă judecătorească modernă, ajustată
la standardele europene, care îşi are sediul în clădirea de pe strada Lenin nr. 177
din or. Comrat, din anul 2003.
În urmă cu cîţiva ani clădirea curţii de apel era într-o stare deplorabilă, însă în
rezultatul demarării lucrărilor de reparaţie capitală, aceasta a fost renovată, atît în
interior, cît şi la exterior. Lucrările de reparaţie capitală au durat 5 ani, fiind
finisate în anul 2011.

Sediul Curţii de Apel Comrat are o suprafaţă de 583,3 m2, fiind divizat în 2
etaje, unde sunt 25 birouri pentru 7 judecători şi personalul secretariatului instanţei
judecătoreşti în număr de 40 angajaţi, 2 spaţii publice şi 2 săli de şedinţe.
Încăperile interioare ale instanţei judecătoreşti au fost renovate integral, fiind
amenajate cu mobilier nou şi dotate cu echipamentul tehnic necesar, în scopul
acordării serviciilor calitative justiţiabililor şi cetăţenilor.

În viziunea lui Vitalie Iablocichin, jurist şi participant în şedinţele de judecată,
Curtea de Apel Comrat dispune de condiţii foarte bune, ce facilitează activitatea
instanţiei şi este un exemplu pentru instanţele de judecată din Republica Moldova.
Pentru a facilita accesul cetăţenilor la justiţie şi informaţiile de interes public,
la etajul 1, au fost amplasate: ghişeul unic pentru informaţii, Serviciul evidenţă şi
documentare procesuală şi arhiva, unde cetăţenii se pot adresa instanţei
judecătoreşti cu cereri pentru a-şi apăra drepturile încălcate sau contestate,
libertăţile şi interesele legitime, inclusiv pot obţine informaţiile solicitate.

De asemenea la intrarea în clădire au fost instalate panouri de informaţii, pe
care sunt plasate informaţii despre cauzele care se examinează, programul de lucru
al instanţei, inclusiv al persoanelor responsabile de relaţiile cu publicul şi massmedia, regulile de conduită ale justiţiabililor şi altor persoane în instanţa
judecătorească, orarul de audienţă al cetăţenilor, precum şi alte informaţii de
interes public, care ghidează persoanele în cadrul curţii de apel.
În holul instanţei este amplasat şi un monitor la care justiţiabilii pot vizualiza
informaţia privind şedinţele de judecată pentru fiecare judecător.

Spaţiul destinat justiţiabililor este amplasat la etajul 1, fiind amenajat cu
mobilier nou, inclusiv boxe pentru pachete, dozatoare de apă rece şi caldă, cu
pahare de unică folosinţă, în scopul creării condiţiilor adecvate pentru justiţiabili şi
cetăţeni.

Totodată, în vederea asigurării securităţii participanţilor la proces şi a
personalului curţii de apel, inclusiv şi a sediului acesteia, la intrarea în clădire s-a
instalat un detector de metale.
De asemenea, Curtea de Apel Comrat beneficiază şi de serviciile poliţiei
judiciare, dar şi de serviciile pazei de stat, fiind instalat şi un sistem de
supraveghere video, prin intermediul căruia se monitorizează instanţa
judecătorească şi teritoriul acesteia.
În cadrul curţii de apel a mai fost instalat şi sistemul de detectare a incendiilor
şi a luminilor semnalizatoare pentru evacuarea în caz de urgenţă.
Pentru a se evita orice imixtiune în activitatea judecătorilor sau exercitarea
presiunilor asupra acestora, care ar afecta independenţa şi imparţialitatea
judecătorilor la înfăptuirea justiţiei, birourile magistraţilor au fost amplasate la
etajul 2, unde accesul este restricţionat, fiind instalat postul poliţiei judiciare, iar pe
uşile birourilor judecătorilor fiind plasate plăci cu inscripţia că accesul în biroul
judecătorului este interzis.

Curtea de Apel Comrat dispune doar de 2 săli de şedinţe pentru 7 judecători,
însă pentru a fi asigurată activitatea eficientă a celor 7 judecători mai este necesară,
cel puţin, o sală de şedinţe, care urmează să fie creată.
Toate şedinţele de judecată se desfăşoară în sălile de şedinţe, fiind înregistrate
audio, iar, în scopul respectării principiului prezumţiei nevinovăţiei, boxele de
metal pentru persoanele aflate sub arest preventiv au fost înlocuite cu construcţii
din termopan cu sticlă securizată.
La şedinţele de judecată inculpaţii sunt aduşi în sălile de şedinţe prin intrarea
din spatele clădirii, iar Curtea de Apel Comrat dispune de o anexă, cu intrare
separată, care serveşte ca spaţiu pentru inculpaţi şi de un bloc sanitar pentru
aceştia.

În vederea respectării drepturilor copilului, creării unui climat psihologic
favorabil pentru audierea minorilor şi aplicării art. 1101 din Codul de procedură
penală al Republicii Moldova, a fost amenajată camera pentru audierea minorilor.

Conform dispoziţiilor Legii nr. 105 din 16.05.2008 cu privire la protecţia
martorilor şi altor participanţi la procesul penal, Curtea de Apel Comrat utilizează
preamplificatorul liniar şi echipamentul pentru înregistrări video.
Instanţa judecătorească dispune şi de o sală de conferinţe, utilată în mod
corespunzător.

În cadrul Curţii de Apel Comrat există şi încăpere mobilată unde părţile în
proces, avocaţii şi procurorii pot să facă cunoştinţă cu materialele dosarelor.

Curtea de apel utilizează în activitatea sa Programul Integrat de Gestionare a
Dosarelor, prin intermediul căruia cauzele sunt repartizate aleatoriu, fără
implicarea factorului uman şi sunt publicate hotărîrile judecătoreşti, care pot fi
vizualizate atît de participanţii la proces, cît şi de alte persoane interesate.

Curtea de Apel Comrat mai planifică construirea unei anexe, cu 2 etaje, la
clădirea de bază. La primul etaj va fi amenajată o sală de şedinţe cu camera de
deliberare, iar la etajul 2 vor fi amenajate birouri pentru un judecător şi asistenţii
judiciari.
Renovarea şi reparaţia capitală a sediilor instanţelor judecătoreşti din ţară,
inclusiv dotarea acestora cu echipament tehnic performant şi utilizarea programelor
computerizate în activitate contribuie la înfăptuirea mai eficientă a justiţiei,
sporirea calităţii serviciilor prestate cetăţenilor, dar şi la creşterea încrederii în
sistemul judecătoresc.

