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În fiecare an, o mare parte din zecile de miliarde de dolari 

SUA estimate a fi deturnate de demnitarii publici, ajung să 

fie ascunse în conturi bancare și investiții imobiliare în alte 

jurisdicții, departe de locul unde a avut loc infracțiunea 

inițială de corupție. Doar o mică parte din aceste active 

ilicite sunt urmărite și înghețate cu succes și o cantitate și 

mai mică este returnată în cele din urmă în țările de origine. 

Cu toate acestea, în ultimii ani au apărut o serie de inovații 

politice care pun accentul pe acțiunea țărilor ale căror 

sisteme financiare au acceptat activele ilicite și ar putea 

potențial întări recuperarea lor.

Unul dintre instrumentele utilizate din ce în ce mai mult 

pentru a lupta împotriva deturnării fondurilor publice sunt 

sancțiunile unilaterale care impun înghețarea activelor. 

Cu toate acestea, în ciuda creșterii utilizării unor astfel de 

sancțiuni pentru combaterea corupției, doar unele regimuri 

de sancțiuni au fost concepute special pentru a ajuta și 

la recuperarea fondurilor deturnate în țările de origine și, 

ca atare, pentru a oferi o legătură directă cu procesele de 

sechestrare, confiscare și recuperare.

Acest raport explorează utilizarea tot mai mare a 

sancțiunilor anticorupție și impactul acestora asupra 

recuperării activelor. Începe printr-o analiza a regimului 

elvețian de sancțiuni, care este încorporat într-un cadru mai 

larg de recuperare a activelor, precum și ale regimurilor 

de returnare a fondurilor deturnate în stil Magnitsky și UE, 

ambele aplicând măsuri de înghețare a activelor asupra 

persoanelor fizice, dar se bazează pe o legislație separată 

pentru repatrierea fondurilor.
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Raportul ia în considerare, de asemenea, experiențele 

unui grup divers de țări cu sancțiuni anticorupție în care au 

existat cazuri de corupție transfrontalieră pe scară largă 

- Egipt, Kenya, Mexic, Rep. Moldova, Mozambic, Tunisia și 

Ucraina - și identifică unele provocări comune și oportunități 

care decurg din încercările lor de a recupera bunurile furate.

Raportul concluzionează că, deși sancțiunile depind de 

context, ele pot fi un instrument eficient pentru a avansa 

procedurile de recuperare a activelor în multe cazuri. Cu 

toate acestea, sancțiunile nu pot fi privite ca fiind scopul 

final; acestea trebuie să fie corelate la obligații proactive 

privind aplicarea legii în țările de destinație pentru a lucra 

la recuperarea activelor. O mai mare transparență în jurul 

procesului este esențială pentru a permite o mai bună 

înțelegere publică, precum și un angajament și sprijin 

eficient din partea societății civile.

În cele din urmă, întrucât o serie de țări analizează în prezent 

adoptarea legislației în stil Magnitsky care ar sancționa 

persoanele suspectate de marea corupție, propunem 

câteva recomandări pe care guvernele ar trebui să le ia în 

considerare pentru a maximiza impactul sancțiunilor asupra 

procedurilor de recuperare a activelor.

RECOMANDĂRI

1) A INCLUDE PREVEDERI DE RECUPERARE A ACTIVELOR 

ÎN REGIMURILE DE SANCȚIUNI ANTICORUPȚIE  

În timp ce toate regimurile de sancțiuni analizate urmăresc 

să contribuie la prevenirea deturnării bunurilor de stat, doar 

unele au un cadru legislativ specific legat de sancțiuni 

care abordează atît confiscarea cît și repatrierea bunurilor 

după ce au fost înghețate. Noile legi ar trebui să includă, 

de asemenea, obligații pentru autorități de a se angaja în 

investigații și cooperare în scopul repatrierii bunurilor furate 

supuse sancțiunilor.

SANCȚIUNILE 
CA 
INSTRUMENT 
PENTRU    
RECUPERAREA 
ACTIVELOR 

CiFAR - Civil Forum for Asset Recovery e.V. | Köpenicker Str. 147, Berlin, Germany | info@cifar.eu

CIVIL FORUM FOR ASSET RECOVERY



PB

SANCȚIUNILE 
CA 
INSTRUMENT 
PENTRU    
RECUPERAREA 
ACTIVELOR 

În cazul în care este puțin probabil ca investigațiile penale 

să se fructifice în condamnări personale sau recuperarea 

bunurilor, o modalitate inovatoare de a rezolva acest lucru 

ar fi sprijinirea țărilor de origine pentru a introduce cereri de 

confiscare care nu sunt bazate pe condamnări în legătură 

cu bunurile sub sancțiuni, acolo unde există astfel de legi. 

O altă modalitate ar fi împuternicirea autorităților fiscale 

să pună sub sechestru bunuri nedeclarate prin proceduri 

administrative și să inițieze proceduri penale paralele 

privind persoanele sancționate.

2) A DEZVOLTA CRITERII TRANSPARENTE DE 

CONDAMNARE PUBLICĂ ȘI A APLICA SANCȚIUNI ÎN MOD 

CONSECVENT 

Eficacitatea sancțiunilor poate fi subminată de aplicarea 

lor inconsecventă și selectivă. O lipsă de claritate și o 

comunicare slabă cu privire la motivele pentru care au 

fost impuse sancțiuni în anumite cazuri (și nu au fost în alte 

cazuri) pot face ca deciziile de condamnare publice să pară 

politice și nefondate. O abordare sensibilă la chestiunile 

legate de suveranitatea națională ar trebui să furnizeze 

cât mai multe informații de fond cu privire la condamnări 

publice în sfera posibilelor investigații în curs.

3) A FOLOSI SANCȚIUNILE CA PARTE A UNEI STRATEGII MAI 

AMPLE DE COMBATERE A CORUPȚIEI ȘI DE RECUPERARE A 

ACTIVELOR  

Regimurile de sancțiuni analizate par a fi deosebit de 

eficiente în sprijinirea recuperării activelor și în abordarea 

corupției și democratizării în general, atunci când sunt 

legate de o strategie mai amplă în sancționare și țara de 

origine. Ar trebui depuse eforturi pentru a sprijini țările de 

origine, în special cele fără birouri de recuperare a activelor 

și cadre normative adecvate, prin furnizarea de resurse 

tehnice și financiare pentru instituirea recuperării eficiente 

a activelor și consolidarea statului de drept într-un mod 

sensibil la conjunctura politică.
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4) A COLABORA CU SOCIETATEA CIVILĂ PE TOATĂ DURATA 

APLICĂRII SANCȚIUNILOR 

Includerea societății civile poate fi benefică nu numai prin 

schimbul de probe ale practicilor corupte pentru a sprijini 

investigațiile, ci și în recomandarea și discutarea motivelor 

condamnărilor publice. Mai mult, impunerea ordinelor și 

sancțiunilor internaționale de sechestrare adesea vizează o 

cantitate senzațională de active care ar putea fi recuperate. 

Deoarece procesele internaționale de recuperare a 

activelor sunt extrem de complexe și pot dura de la cinci 

la zece ani până la finalizare, este vital să gestionăm 

așteptările publicului cu privire la câți bani pot fi recuperați. 

Colaborarea cu societatea civilă la aspectul sancțiunilor 

poate fi importantă pentru realizarea acestui lucru.
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