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Introducere 

Prezentul studiu este realizat întru executarea Planului de acţiuni pentru implementarea 

Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011–2016 (Hotărârea Parlamentului RM 

Nr. 6 din 16.02.2012):  

PILONUL I. Sistemul judecătoresc. 

Direcţia strategică 1.1. Asigurarea accesibilităţii şi independenţei sistemului judecătoresc; 

Domeniul specific de intervenţie 1.1.2 Asigurarea accesului la justiţie sub aspectul costurilor.  

Acţiunea 1: Efectuarea unui  studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează cuantumul 

şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a acestora. 

Scopul Studiului este de a identifica ansamblul instrumentelor juridice interne şi 

internaţionale referitoare  la  cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată şi a 

practicilor de aplicare a acestora şi de a determina obiectivele de consolidare şi îmbunătăţire a 

cadrului legal care condiţionează funcţionalitatea şi cuantumului cheltuielilor de judecată întru 

respectarea principiului accesului liber la justiţie. 

Domeniul specific de intervenţie 1.1.2 Asigurarea accesului la justiţie sub aspectul 

costurilor, acţiunea 1: Efectuarea unui  studiu al legislaţiei în vigoare care reglementează 

cuantumul şi modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi al practicilor de aplicare a 

acestora la capitolul „Instituţii responsabile” identifică autoritile responsabile de efectuarea 

studiului, Ministerul Justiţiei, Consiliul Superior al Magistraturii şi Ministerul Finanţelor. 

Prin scrisoarea nr. 03/7371 din 07 septembrie 2012 Consiliului Superior al Magistraturii şi 

Ministerului Finanţelor i-au fost solicitate prezentarea în adresa Ministerului Justiţiei a 

informaţiei (propunerilor) pentru realizarea studiului legislaţiei care reglementează cuantumul şi 

modul de calculare a cheltuielilor de judecată, precum şi propuneri referitoare la elaborarea 

proiectului de modificare a cadrului normativ relevant. Ministerul finanţelor în scrisoarea nr. 19-

08/S057 a expus lipsa de propuneri de modificare a cadrului legal aplicabil metodologiei de 

percepere şi calculare a taxei de stat cît şi a lipsei de propuneri prvind elaborarea studiului 

respectiv  iar Consiliul Superior al Magistraturii nu s-a expus asupra solicitării Ministerului 

Justiţiei.  

 

1. Aspecte generale privind liberul acces la justiţie din perspectiva costurilor,   

cuantumului şi modului de calculare a cheltuielilor de judecată şi a practicilor de aplicare a 

acestora 

Potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 1 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului „Orice 

persoană are dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public şi într-un termen 

rezonabil, de către un tribunal independent şi imparţial, stabilit prin lege, care va hotărî fie 

asupra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei 

acuzaţii în materie penală îndreptată împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţată în public, 

dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis presei şi publicului, pe  întreaga durată a procesului 

sau a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii publice ori al securităţii naţionale 

într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia vieţii private a părţilor 

la proces o impun, sau în măsura considerată strict necesară de către tribunal, atunci când, 

datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor 

justiţiei”. 

 Din interpretarea sistematică şi teleologică a prevederilor convenţionale mai sus enunţate 

reiese că, în accepţiunea Convenţiei, dreptul la un proces echitabil are mai multe  componente, 

respectiv: examinarea cauzei de către un tribunal independent, imparţial, stabilit prin lege; 

examinarea cauzei în mod echitabil, public şi într-un termen rezonabil; publicitatea pronunţării 

hotărârilor judecătoreşti, precum şi, nu în ultimul rând, accesul liber la justiţie. 

Accesul liber la justiţie este consacrat, ca drept fundamental, atât prin art.6 pct.1 din 

Convenţie, cât şi prin art.20 din Constituţia Republicii Moldova, prin art.10 din  Declaraţia 

universală a drepturilor omului, precum şi prin art.14 pct.1 din Pactul internaţional cu privire la 

drepturile civile şi politice. 



În ceea ce priveşte mijloacele concrete de asigurare a accesului liber la justiţie, acestea sunt 

lăsate de Convenţie la latitudinea statelor care au ratificat-o, prin dispoziţiile art.6 pct.1 nefiind 

prevăzute expres alte asemenea mijloace. 

În practica instanţelor naţionale a fost invocată, în mod frecvent de părţi, ca măsură de 

îngrădire a accesului liber la justiţie, lipsa de gratuitate a procesului civil, prin instituirea în 

sarcina titularului cererii de chemare în judecată a obligaţiei de plată a unei taxe de stat şi prin 

neasigurarea asistenţei juridice gratuite. Niciunul din cele două argumente nu justifică o îngrădire 

reală a dreptului de acces la justiţie. Cu toate acestea, aspectul fiscal al accesului la justiţie al cetăţenilor 

trebuie tratat cu prudenţă, având în vedere că atât textele constituţionale cât şi cele convenţionale lasă 

statelor o marjă de apreciere în ceea ce priveşte întinderea acestui drept. 

     Aşadar, asigurarea egalităţii părţilor în faţa justiţiei şi a liberului acces la justiţie 

cuprinde şi o componentă privitoare la cheltuielile judiciare, în care se includ şi taxa de stat.  

     Desigur că, pe plan teoretic (principial, legislativ), consacrarea principiului 

egalităţii în faţa justiţiei reprezintă o garanţie solidă a respectării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului. 

     Mai delicată şi incertă este însă modalitatea de traducere în practică a acestui 

principiu, pentru că un atare demers pragmatic vine în contact cu realităţi de ordin economic şi 

social inerente nivelului de dezvoltare la care au ajuns ţările de pe întreg mapamondul şi, 

implicit, nivelurile de pregătire, instruire şi educaţie ale populaţiilor sau ale straturilor unei 

populaţii. Într-adevăr, pornirea şi derularea proceselor presupun cunoştinţe de specialitate şi 

numeroase cheltuieli: taxa de stat, onorarii de experţi şi avocaţi, cheltuieli de deplasare şi cu 

administrarea de probe etc. Or, pretutindeni în lume, mijloacele financiare şi pregătirea 

participanţilor la proces sunt diferite, uneori foarte diferite, aşa încât, în mod inerent, este nevoie 

de intervenţia statului pentru a putea fi asigurat (şi de fapt, nu numai pe plan legislativ) accesul 

real la justiţie şi egalitatea părţilor în proces. 

    Totodată, prezentul studiu tinde să caute acea linie fragilă a echilibrului dintre asigurarea 

condiţiilor necesare realizării premiselor unui acces liber la justiţie şi descurajarea tuturor acelor 

solicitări abuzive care conduc la încărcarea rolului instanţelor de judecată.  

    În acest scop este important ca prevederile legale referitoare la: cheltuielile de judecată, 

posibilitatea scutirii, reducerii sau eşalonării plăţii taxei de stat; asigurarea asistenţei juridice 

gratuite; rolul activ al judecătorului în proces (care implică, indirect, şi sprijinirea părţilor mai 

puţin pregătite, fără cunoştinţe juridice), procedurile alternative de soluţionare a diferendelor să 

fie analizate în ansamblu, ca un tot unitar al unui mecanism complex. 

    Privind în mod particular instituţia taxei de stat  din perspectiva liberului acces la justiţie 

vom constata că problema a fost tranşată cu fermitate atât de Curtea Constituţională a Republicii 

Moldova, care a fost sesizată cu numeroase excepţii de neconstituţionalitate a prevederilor Legii 

nr.1216-XII din 3 decembrie 1992, privind taxa de stat, cât şi de Curtea de la Strasbourg, după 

cum va fi reliefat în cuprinsul studiului. 

 Totodată, prezentul studiu tinde să caute acea linie fragilă a echilibrului dintre asigurarea 

condiţiilor necesare realizării premiselor unui acces liber la justiţie şi descurajarea tuturor acelor 

solicitări abuzive care conduc la încărcarea rolului instanţelor de judecată.  

    În acest scop este important ca prevederile legale referitoare la: cuantumul cheltuielilor 

de judecată, posibilitatea scutirii, reducerii sau eşalonării plăţii taxei de stat; asigurarea asistenţei 

juridice gratuite; rolul activ al judecătorului în proces (care implică, indirect, şi sprijinirea 

părţilor mai puţin pregătite, fără cunoştinţe juridice), procedurile alternative de soluţionare a 

diferendelor să fie analizate în ansamblu, ca un tot unitar al unui mecanism complex. 

 Privind în mod particular instituţia taxei de stat şi a cheltuielilor de judecată (care face cu 

precădere obiectul prezentului studiu) din perspectiva liberului acces la justiţie vom constata că 

problema a fost tranşată cu fermitate atât de Curtea Constituţională a României, care a fost 

sesizată cu numeroase excepţii de neconstituţionalitate a prevederilor nr.1216-XII din 3 

decembrie 1992, privind taxa de stat, cât şi de Curtea de la Strasbourg, după cum va fi reliefat în 

cuprinsul studiului. 

 

2. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în domeniu 



 

   Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în hotărârile sale că interesul unei bune 

administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei 

persoane la un tribunal. În particular, ţinând cont de principiul conform căruia Convenţia 

urmăreşte protejarea unor drepturi care nu sunt teoretice sau iluzorii, ci concrete şi efective, 

Curtea reiterează faptul că în ceea ce priveşte cuantumul cheltuielilor de judecată, apreciat în 

contextul circumstanţelor unei speţe date, inclusiv capacitatea reclamantului de a le achita, 

precum şi faza procedurală în care această restricţie este impusă sunt factori care trebuie luaţi în 

considerare atunci când se determină dacă o persoană a beneficiat de dreptul de acces la un 

tribunal sau dacă, datorită cuantumului cheltuielilor de judecată, dreptul de acces la un tribunal a 

fost restrâns în aşa măsură încât este afectat în însăşi substanţa sa. 

S-a arătat, de asemenea, că, deşi articolul 6 din Convenţie nu garantează accesul gratuit la 

justiţie, uneori costurile ridicate ale procedurilor pot aduce atingere acestui drept. Astfel, o taxă 

de stat în cuantum ridicat, o cauţiune proporţională cu valoarea obiectului procesului sau alte 

cheltuieli de judecată disproporţionate faţă de posibilităţile financiare ale reclamantului pot 

reprezenta o descurajare în fapt a liberului acces la justiţie. Curtea a arătat, într-o cauză în care 

taxa de stat era egală cu salariul mediu anual, că principiile de mai sus sunt aplicabile şi în 

litigiile comerciale, chiar dacă angajarea în activităţi comerciale presupune alocarea unor fonduri 

pentru eventualitatea angajării unor acţiuni în justiţie. 

Curtea de la Strasbourg  aminteşte că art. 6 alin. 1 din Convenţie garantează fiecărei 

persoane dreptul ca o instanţă să îi determine drepturile şi obligaţiile civile. Astfel, se consacră 

un „drept la justiţie", din care dreptul de acces, mai precis dreptul de a se adresa unei instanţe în 

materie civilă, nu constituie decât un aspect.  Cu toate acestea, „dreptul la justiţie" nu este 

absolut. El poate face obiectul unor limitări, de vreme ce, prin însăşi natura sa, reclamă 

reglementare din partea statului, care urmează a alege mijloacele pe care le va folosi în acest 

scop.  În această privinţă, Curtea aminteşte că nu a negat niciodată că interesul unei bune 

administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei 

persoane la justiţie. 

     În pofida marjei de apreciere de care dispune statul în această materie, Curtea 

subliniază că limitarea dreptului de acces la justiţie nu este compatibilă cu prevederile art. 6 alin. 

1 din Convenţie decât dacă prin aceasta se urmăreşte un scop legitim şi dacă există un grad 

rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utilizate şi scopul vizat. 

În cauza Weissman şi alţii contra României, Curtea a reţinut că neplata sumei de 323.264 

EUR cu titlu de taxă de stat pentru introducerea acţiunii a condus la anularea acesteia. În această 

speţă Curtea a apreciat, de asemenea, că suma în cauză, care este, fără îndoială, foarte ridicată 

pentru orice justiţiabil obişnuit, nu era justificată nici prin circumstanţele particulare ale cauzei, 

nici prin situaţia financiară a reclamanţilor, ci reprezenta un procent fix, stabilit de lege, din 

suma reprezentând obiectul litigiului. Deşi suma solicitată de reclamanţi cu titlu de despăgubiri 

pentru lipsirea de foloasele rezultate din chiria percepută de stat a fost importantă, Curtea 

apreciază, ţinând cont de valoarea imobilului, că ea nu a fost nici abuzivă, nici lipsită de 

fundament. 

   Pe de altă parte, în cauza amintită Curtea a apreciat că suma cerută reclamanţilor pentru 

introducerea acţiunii lor a fost excesivă. În consecinţă, reclamanţii au fost obligaţi să renunţe la 

acţiune, ceea ce i-a lipsit pe aceştia de dreptul lor ca o instanţă să le examineze cererea. 

    În legătură cu posibilitatea reclamanţilor de a solicita scutirea de la plata taxei de stat, 

Curtea a apreciat că argumentul Guvernului, bazat pe presupusa omisiune a reclamanţilor, ar fi 

echivalent cu excepţia neepuizării căilor de atac interne. Curtea reţine că o excepţie similară a 

fost respinsă în faza examinării admisibilităţii cererii. În orice caz, Curtea apreciază că Guvernul 

nu i-a pus la dispoziţie practica judiciară internă care să demonstreze eficacitatea unei asemenea 

cereri în sensul art. 35 alin. 1 din Convenţie. 

 

 

 

      



3. Cheltuieli de judecată 

 

Introducere 

Cheltuielile generate de un proces civil sunt avansate, în primul rînd, de stat, care se 

angajează să garanteze justiţiabililor dreptul de acces la o instanţă independentă, imparţială 

şi care să analizeze pretenţiile justiţiabililorîintr-un termen rezonabil. În al doilea rand, deşi 

gratuitatea justiţiei reprezintă „complementul natural” al egalităţii părţilor in procesul civil, 

infăptuirea serviciului public al justiţiei implică unele cheltuieli pe care o parte sau părţile le 

avansează în cursul desfăşurării procesului. 

 
3.1. Cadrul legislativ  în domeniu 

 

3.1.1. Codul civil al Republicii Moldova, Legea nr.1107-XV din 6 iunie 2002, Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.82–86, art.661, data intrării in vigoare: 12.06.2003. 

Prin prisma art.26 Cod Civil, instanţa i-a în considerare statutul special al persoanei fizice, 

care practică activitatea de întreprinzător sub forma întreprinderii individuale sau a gospodăriei 

agricole, iar în cazuri temeinic justificate, aceste persoane pot fi scutite de la plata taxei de stat, 

conform art.85 alin.(4) C.P.C.  

În cererea de scutire  partea, expune circumstanţele care justifică solicitarea şi va anexa 

actele confirmative ale acestor circumstanţe (avizul Comisiei pentru protecţie socială, certificat 

despre mărimea salariului, pensiei sau a altor venituri; existenţa la întreţinere a copiilor minori 

sau a altor persoane etc). 

 

3.1.2 Codul de procedură civilă al RM 225/30.05.2003, Monitorul Oficial Nr. 111-115 

din 12.06.2003. Data intrării in vigoare: 12.06.2003. Ultimele modificări introduse prin Legea 

nr. 155 din 05.07.12, în vigoare din 01.12.12  

Cod de procedură civilă instituie reglementări esenţiale referitoare la cheltuielile de 

judecată astfel,  prin Capitolul VII  „Cheltuieli de judecată” (art. 82-99) stauiază că, cheltuielile 

de judecată se compun din taxa de stat şi din cheltuielile de judecare a pricinii respectiv, 

legislaţia naţională divizează cheltuielile de judecată în două categorii: Cheltueli de procedură 

(taxa de stat) şi Cheltueli de judecare a pricinii (onorariile, sumele cuvenite martorului, 

expertului, interpretului etc.). 

 

3.1.3.  Legea nr.1216-XII din 3 decembrie 1992, privind taxa de stat 

Taxa de stat reprezintă o sumă, care se determină în funcţie de caracterul şi valoarea 

acţiunii - în acţiunile patrimoniale, iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri  Legea taxei de 

stat stabileşte proporţiile fixe a taxei de stat.  

Scopul achitării taxei de stat în cadrul procesului civil este de a compensa parţial statului 

cheltuielile pentru asigurarea activităţii instanţelor judecătoreşti.  Totodată, achitarea taxei de 

stat, are drept scop şi ordonarea adresărilor cu rea-credinţă în instanţă, întrucît povara suportării 

cheltuielilor de judecată cade pe seama părţii care a pierdut procesul. 

 

3.2 Taxa de stat şi  cheltueli de judecare a pricinii 

 
 După cum sa menţionat mai sus, Codul de procedură civilă instituie reglementări esenţiale 

referitoare la cheltuielile de judecată astfel,  prin Capitolul VII  „Cheltuieli de judecată” (art. 82-

99) stauiază că, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat şi din cheltuielile de judecare 

a pricinii respectiv, legislaţia naţională divizează cheltuielile de judecată în două categorii: 

Cheltueli de procedură (taxa de stat) şi Cheltueli de judecare a pricinii (onorariile, sumele 

cuvenite martorului, expertului, interpretului etc.). 

Instanţa poate, chiar şi din oficiu, să reducă motivat partea din cheltuielile de judecată 

reprezentând onorariul, atunci când acesta este vădit disproporţionat în raport cu valoarea sau 

complexitatea cauzei ori cu activitatea desfăşurată de avocat, ţinând seama şi de circumstanţele 

cauzei.  



Aparent dispoziţiile din Codul de procedură civilă sunt în conflict cu dispoziţiile art. 63 

alin. 2 din Legea nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură care statuiază că,  „Mărimea 

onorariului se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi schimbată de autorităţile publice sau 

de instanţa de judecată..” Însă, conflictul este unul aparent, întrucât măsura luată de instanţă nu 

va avea niciun efect asupra raporturilor dintre avocat şi clientul său. În schimb, cealaltă parte nu 

va fi obligată să plătească adversarului său întregul onorariu plătit de acesta avocatului său, ci 

numai un onorariu în cuantumul fixat de instanţă. 

Potrivit legislaţiei naţionale, reclamantul trebuie să plătească taxa de stat. De asemenea, 

sunt supuse plăţii taxelor de stat şi  cererile de exercitare a căilor de atac, alte cereri care au 

natura juridică a unei cereri de chemare în judecată, precum şi alte cereri în cazurile prevăzute de 

lege.  

Legislaţia Republicii Moldova impune a fi făcută o distincţie între: Taxsa de stat şi 

cheltuieli de judecare a pricinii.. 

3.2.1. Taxsa de stat 

Taxa de stat reprezintă o sumă, care se determină în funcţie de caracterul şi valoarea 

acţiunii - în acţiunile patrimoniale, iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri stabilite de 

Legea taxei de stat, se determină prin proporţiile fixe stabilite.  

În conformitate cu dispoziţiile art.84 C.P.C., constituie obiect de încasare a taxei de stat 

următoarele cereri adresate instanţei: cererea iniţială de chemare în judecată, cererea care vizează 

pricinile examinate în procedură specială, cererea intervenientului principal, cererea 

reconvenţională, cererea creditorului de eliberare a ordonanţei judecătoreşti, cererea de declarare 

a insolvabilităţii, cererea de eliberare a titlului executoriu privind executarea hotărîrilor arbitrale, 

cererile de apel, recurs şi revizuire, cererea de eliberare repetată a copiilor de pe actele 

judecătoreşti.  

Nu sînt supuse taxei de stat: cererile adresate instanţei în cursul desfăşurării procesului şi 

care nu modifică caracterul sau valoarea taxabilă a cererii iniţiale, cererea de strămutare a 

pricinii, cererea de recuzare, cererea de adoptare a hotărîrii suplimentare (art.250 pct.3 C.P.C.) 

precum şi cererile prin care se exercită căile de atac împotriva hotărîrilor suplimentare privind 

perceperea taxei de stat, care nu a fost percepută prin hotărîrea iniţială; cererea iniţială de 

eliberare a copiilor de pe actele judecătoreşti; cererile de recurs împotriva încheierilor  

judecătoreşti etc. 

Sînt exceptate de la plata taxei de stat unele categorii de acţiuni şi organe, enumerate în 

mod exhaustiv de art.4 pct.1 al Legii taxei de stat şi de art.85 alin.(1) al C.P.C, aplicate în mod 

coroborat, dar şi în alte texte de lege speciale (ex.: art.353 din Codul Muncii, salariaţii sau 

reprezentanţii acestora care se adresează în instanţele de judecată cu cereri de soluţionare a 

litigiilor şi conflictelor ce decurg din raporturile prevăzute la art.348 (inclusiv pentru a ataca 

hotărîrile şi deciziile judecătoreşti privind litigiile şi conflictele vizate) sînt scutiţi de plata 

cheltuielilor judiciare (a taxei de stat şi a cheltuielilor legate de judecarea pricinii); art.27 

alin.(6)din Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecţiea consumatorului, la efectuarea 

controlului de către organul abilitat, în baza reclamaţiei consumatorului, vînzătorul, prestatorul 

suportă cheltuielile aferente, inclusiv pentru expertize şi încercări (testări), dacă acestea 

confirmă necorespunderea produsului, serviciului cerinţelor prescrise sau declarate; art.19 din 

Legea nr. 1225 din 08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, litigiile în 

legătură cu reabilitarea victimelor represiunilor politice se examinează în toate instanţele 

judecătoreşti fără a se achita taxa de timbru).  

Instanţa de judecată poate să scutească persoana fizică de plata taxei de stat, în dependenţă 

de situaţia ei materială. Scutirea poate fi totală sau parţială, apreciindu-se în dependenţă de 

cerere şi de dovezile prezentate.  

Prin prisma art.26 Cod Civil, instanţa i-a în considerare statutul special al persoanei fizice, 

care practică activitatea de întreprinzător sub forma întreprinderii individuale sau a gospodăriei 

agricole, iar în cazuri temeinic justificate, aceste persoane pot fi scutite de la plata taxei de stat, 

conform art.85 alin.(4) C.P.C.  

În cererea de scutire  partea, expune circumstanţele care justifică solicitarea şi va anexa 

actele confirmative ale acestor circumstanţe (avizul Comisiei pentru protecţie socială, certificat 



despre mărimea salariului, pensiei sau a altor venituri; existenţa la întreţinere a copiilor minori 

sau a altor persoane etc).  

În cadrul aprecierii situaţiei materiale instanţa va lua în considerare: valoarea patrimoniului 

disponibil al persoanei, valoarea acţiunii, obligaţiile care ar rezulta din anumite acte, făcîndu-se o 

concluzie din ansamblul probelor prezentate.  

La cererea uneia sau a ambelor părţi şi ţinind cont de situaţia materială, instanţa poate 

amina sau eşalona plata taxei de stat (art.86 C.P.C). Subiect al aminării sau eşalonării poate fi atit 

persoana fizică cit şi cea juridică.  

Aminarea constă în suspendarea momentului plăţii, de la depunerea cererii pină la data 

stabilită de instanţă.  

Eşalonarea constă în achitarea sumei taxei de stat în cel puţin două tranşe, mărimea cărora 

poate fi diferită sau egală, la aprecierea instanţei.  

Termenul de aminare sau eşalonare a achitării taxei de stat nu poate depăşi momentul 

retragerii instanţei pentru deliberarea hotăririi.  

Dacă reclamantul nu a achitat taxa de stat în termenul stabilit de instanţă, cererea va fi scoasă de 

pe rol şi restituită acestuia.  

Dispoziţiile privind scutirea, amînarea sau eşalonarea plăţii taxei de stat sînt aplicabile 

atît de instanţele de fond, cît şi de instanţele de apel şi recurs, cu excepţia judecării recursului 

prevăzut de Secţiunea II-a din Capitolul XXXVIII al C.P.C., situaţie asupra căreia dispoziţiile 

art.85 alin.(4) şi art.86 C.P.C. nu au incidenţă. 

Taxa de stat pentru cererile adresate instanţei se plăteşte pină la depunerea lor, iar la 

verificarea condiţiilor prevăzute de art.167 C.P.C. instanţa constată  existenţa dovezii de plată 

(chitanţă fiscală sau extras din transferul de la plătitor către instituţia bancară). Actele ce 

constituie dovadă de plată se prezintă in original şi ştampilate de instituţia emitentă . 

In cazul in care la cerere nu este anexată dovada de plată a taxei de stat, instanţa emite o 

incheiere pentru a nu se da curs cererii, nesusceptibilă de recurs, fixează un termen pentru 

lichidarea neajunsurilor şi comunică despre aceasta reclamantului (art.171 alin.(1) C.P.C.). 

In cazul în care reclamantul solicită scutirea parţială sau totală, aminarea sau eşalonarea 

plăţii taxei de stat, instanţa emite o încheiere motivată pentru soluţionarea acestei probleme, care 

este susceptibilă de recurs (art.99 C.P.C.). In partea motivată a încheierii de soluţionare a 

problemelor legate de taxa de stat  instanţa indică motivele de fapt şi de drept care au condus la 

respectiva soluţie. 

Este de menţionat faptul că în cazul scutirii reclamantului de la plata taxei de stat, în 

situaţiile prevăzute de lege, taxa de stat se va incasa de la pîrît, prin hotărirea pronunţată (art.98 

alin.(1) C.P.C.). 

La depunerea cererii de recurs împotriva deciziilor instanţelor de apel, la cerere se 

anexează dovada plăţii taxei de stat, cu excepţia cazurilor de la art.85 alin.(1) şi (2) C.P.C. În 

cazul în care se constată că cererea a fost depusă fără anexarea dovezii de plată, iar în termenul 

stabilit nu s-a înlăturat acest neajuns, cererea se va restitui reclamantului, conform art.438 

alin.(2) C.P.C. 

În cazul înaintării unei cereri de chemare în judecată ce conţine pretenţii cu caracter 

patrimonial şi nepatrimonial, taxa de stat se percepe în cuantumul prevăzut de lege, atît pentru 

pretenţiile patrimoniale cît şi pentru cele nepatrimoniale, calculate separat.  

Cînd cererea de chemare în judecată conţine mai multe pretenţii de sine stătătoare cu 

caracter patrimonial, taxa de stat se  calculează conform valorii fiecărei pretenţii aparte (art.87, 

alin.(1) lit.k) C.P.C.). În acelaşi mod se procedează şi la conexarea mai multor cereri cu caracter 

patrimonial, dacă anterior nu a fost achitată taxa de stat pentru fiecare din ele.  

În situaţia în care se conexează mai multe acţiuni, iar taxele de stat aferente acestora au fost 

achitate şi nu a intervenit vre-o majorare a valorii pretenţiilor, taxa de stat se consideră achitată. 

În conformitate cu Legea nr.1216-XII din 3 decembrie 1992, taxa de stat este suma 

percepută de către organele de stat, împuternicite special pentru acest fapt, de la persoanele fizice 

şi juridice, în ale căror interese sînt exercitate acţiuni sau eliberate documente de importanţă 

juridică. 



Articolul 2 din Legea menţionată, statuează că taxa de stat urmează a se încasa şi pentru 

cererile de chemare în judecată. În acest sens, conform dispoziţiilor art.83 din Codul de procedură 

civilă, taxa de stat reprezintă o sumă care se percepe, în temeiul legii, de către instanţa 

judecătorească în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese se exercită actele 

procedurale de judecare a pricinii civile sau cărora li se eliberează copii de pe documente din 

dosar. 

 Scopul achitării taxei de stat în cadrul procesului civil este de a compensa parţial statului 

cheltuielile pentru asigurarea activităţii instanţelor judecătoreşti.  Totodată, achitarea taxei de 

stat, are drept scop şi ordonarea adresărilor cu rea-credinţă în instanţă, întrucît povara suportării 

cheltuielilor de judecată cade pe seama părţii care a pierdut procesul. 

În acţiunile patrimoniale, taxa de stat se determină în funcţie de caracterul şi valoarea 

acţiunii, iar în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de lege, în proporţii fixe, 

conform Legii  taxei de stat.  

Totodată, în vederea asigurării principiului consfinţit de Legea supremă a statului privind 

asigurarea accesului liber la justiţie, şi a prevederilor art.6 din Convenţia Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,. cuantumul taxei de stat urmează a fi 

unul proporţional care să nu condiţioneze încălcarea acestui principiu fundamental. 

În acest context, ţinem să menţionăm că suma ce urmează a fi achitată ca taxă de stat în 

instanţă nu trebuie să constituie un impediment al cetăţenilor de a se adresa în justiţiei 

pentru a fi restabiliţi într-un drept încălcat şi a obţine o satisfacţie efectivă. 

Chiar dacă activitatea de justiţie nu poate fi gratuită, aceasta nu înseamnă că o 

reglementare legală poate împedica o persoană să se adreseze justiţiei prin stabilirea unor taxe 

insuportabile. De altfel, după cum sa menţionat. Legea taxei de stat prevede şi cazurile cînd 

acţiunile sunt scutite de taxe, avîndu-se în vedere tocmai rspectarea principiului accesului liber la 

justiţie. 

Prin urmare, cuantumul taxei de stat stabilit prin Legea taxei de stat este unul ce 

asigură părţilor accesul liber şi egal la justiţie, prin respectarea principiului diminuării 

impedimentelor economico-financiare la realizarea acestui drept fundamental, dar şi protecţia 

părţii care a pierdut procesul obligată la restituirea nu doar a valorii acţiunii dar şi la 

compensarea cheltuielilor de judecată. 

Totodată menţionăm că, întru generalizarea practicii aplicării de către instanţele 

judecătoreşti a dispoziţiilor legale, care au ca obiect reglementarea cheltuielilor de judecată în 

materie civilă, precum şi în scopul eliminării deficienţelor din practica de încasare a cheltuielilor 

de judecată în cauzele civile,  Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova a adoptat 

Hotărîrea nr. 25 din 28.06.2004 cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a 

legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile. Prin Hotărîrea în cauză 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii aplicării 

conforme şi stricte a dispoziţiilor Legii taxei de stat nr.1216-XII din 30.12.1992 cu modificările 

ulterioare (republicată în Monitorul Oficial, nr.3-55 din 02.04.2004), ale Codului de procedură 

civilă intrat în vigoare la 12.06.2003 (Monitorul Oficial, nr.111-115 din 12.06.2003) şi a altor 

reglementări tangenţiale cu domeniul cheltuielilor de judecată, expunîndu-se în mod detaileat 

asupra aplicării conforme şi stricte a dispoziţiilor legale în acest domeniu. 

 

3.2.2. Cuantumul cheltuielilor de judecare a pricinii 

 

 Cheltuielile de judecare a pricinii se compun din sumele băneşti plătite de participanţii la 

proces, ca recompensă persoanelor care au acordat instanţei asistenţă la înfăptuirea justiţiei într-o 

cauză concretă, precum şi cele destinate compensării cheltuielilor suportate de către instanţă la 

efectuarea actelor de procedură. În mod concret, potrivit art.90 C.P.C., din aceste cheltuieli fac 

parte: cheltuielile de asistenţă juridică, sumele plătite martorilor, experţilor, interpreţilor, 

specialiştilor, şi se referă la: cheltuielile de efectuarea cercetărilor la faţa locului; de înştiinţare şi 

chemare a părţilor în judecată; cheltuielile de transport şi de cazare suportate de părţi şi de alţi 

participanţi la proces în legătură cu prezentarea lor în instanţă; de plată a cheltuielilor 

interpretului suportate de cetăţenii străini şi apatrizi, dacă tratatele la care Republica Moldova 



este parte nu prevăd altfel; de căutare a pîrîtului; de asistenţă juridică; de efectuare a expertizei; 

de declarare a insolvabilităţii; de executare a actelor judecătoreşti şi alte cheltuieli suportate de 

către instanţă şi participanţii la proces.  

Nu se încadrează în noţiunea de cheltuieli de judecare a pricinii: sumele băneşti achitate 

experţilor sau interpreţilor pentru prestarea muncii care intră în atribuţiile lor de serviciu; 

despăgubirea pentru timpul de muncă pierdut în cazul în care se dovedeşte reaua credinţă cu care 

a acţionat cealaltă parte intentînd acţiunea în judecată şi alte sume care rezultă din anumite 

cauze, care nu se încadrează în criteriile stabilite de art.90 C.P.C. 

Martorilor, experţilor, interpreţilor şi specialiştilor li se compensează cheltuielile suportate 

în legătură cu prezentarea lor în instanţă, inclusiv cheltuielile de deplasare şi cazare, diurnele, 

precum şi o recompensă rezultată din salariul mediu pe economie şi numărul de ore necesare 

pentru prezentare.  

În privinţa modalităţii de achitare şi calculare a acestor cheltuieli, se va proceda conform 

Hotărîrii Guvernului Republicii Moldova nr.653 din 05.10.1992 (modificată şi completată) cu 

privire la adoptarea Instrucţiunii privind restituirea cheltuielilor suportate de martori, părţile 

vătămate şi de reprezentanţii legitimi ai acestora, de experţi , specialişti, pedagogi, traducători şi 

martori asistenţi, în legătură cu citarea lor în organele de anchetă preliminară, în instanţele de 

judecată şi în alte instituţii. 

Mărimea diurnelor se determină în conformitate cu Anexa nr.2 la Regulamentul cu privire 

la detaşarea angajaţilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din Republica Moldova, 

aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.836 din 24.06.2002. 

Recompensa pentru sustragerea de la munca obişnuită constituie 1,8% din salariul minim 

pe oră, dar nu mai mult de 11,8% din salariul minim pe zi. 

Recompensa acordată experţilor pentru efectuarea expertizei constituie o sumă între 2,9% 

şi 4,1% din salariul minim pe oră. 

Traducătorilor li se achită o sumă cuprinsă între 1,2% şi 1,8% din salariul minim pentru 

fiecare 1000 de semne tipărite (sau scrise de mînă), iar specialiştilor o sumă cuprinsă între 1,8% 

şi 2,4% din salariul minim pentru fiecare oră. 

În cazul în care partea care a avut cîştig de cauză solicită instanţei de judecată să oblige 

partea care cu rea-credinţă a intentat o acţiune nefondată sau s-a opus insistent soluţionării juste 

şi rapide a cauzei, instanţa va aprecia cuantumul acestor despăgubiri, după constatarea ca fiind 

dovedită reaua credinţă, în limite rezonabile şi în dependenţă de valoarea acţiunii, numărul de 

ore pierdute în legătură cu participarea în proces, remunerarea în profesia respectivă etc. 

Instanţele întotdeauna se pronunţă asupra cheltuielilor de judecată în cadrul dispozitivului 

hotărîrii judecătoreşti efectuînd şi motivarea corespunzătoare a acestora. În cazul în care nu 

există divergenţe în legătură cu acestea, se va lua act de această situaţie. 

O problemă aparte, ţine de cheltuielile de asistenţă juridică (remunerarea avocatului). 

Deseori instanţele de judecată diminuau cuantumul cheltuielilor pentru asistenţă juridică, 

motivînd ca sunt mari şi nu corespund cheltuielilor reale.  În această ordine de idei Curtea 

Constituţională a adoptat Hotărîrea nr. 12 din 19.06.3003 pentru controlul constituţionalităţii 

Legii. Nr. 1260 din 19 iulie 2002 cu privire la avocatură prin care a constatat că, munca 

avocatului este remunerată din contul onorariilor primite de la persoanele fizice şi juridice, 

iar mărimea onorariului se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi schimbată de 

autorităţile publice sau de instanţa de judecată.  

În scopul asigurării funcţionării mecanismului de recuperare a cheltuielilor şi achitării 

recompenselor persoanelor fizice citate de către instanţa de judecată, organele de urmărire penală 

şi de organele care examinează materialele administrative, asigură executarea documentelor 

executorii, Guvernul a adoptat Hotărîrea nr. 270 din 15.03.2006 cu privire la aprobarea 

mărimilor sumelor băneşti achitate persoanelor fizice citate de către instanţa judecătorească, 

organele de urmărire penală, de examinare a materialelor administrative şi cele de executare a 

documentelor executorii, iar în scopul reglementării cazurilor, modului şi condiţiilor de 

răspundere patrimonială a statului pentru prejudiciul cauzat prin acţiunile ilicite comise în 

procesele penale şi administrative de organele de urmărire penală, de procuratură şi de instanţele 

judecătoreşti Parlamentul a adoptat Legea nr. 1545  din 25.02.1998 privind modul de reparare a 



prejudiciului cauzat prin acţiunile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale 

instanţelor judecătoreşti.  

Actele normative menţionate mai sus în mod direct sau indirect contribuie la micşorarea 

sau mărirea cuantumului cheltuielilor de judecată. 

 

4. Instituţia medierii în Republica Moldova 

 
Dezvoltarea economică, naşterea unor noi industrii, complexitatea în creştere a tuturor 

aspectelor vieţii cotidiene adaugă noi şi noi conflicte. Soluţia clasică de încredinţare a 

conflictului organelor justiţiei bazată pe conceptul câştig–pierdere (învingător-învins) s-a 

dovedit a nu fi întotdeauna cea mai adecvată, de natură să ofere o soluţie tuturor incertitudinilor 

şi dificultăţilor economice şi sociale. 

         În contextul în care mijloacele tradiţionale de soluţionare a conflictelor au devenit 

insuficiente, instanţele fiind sufocate de numărul mare de cauze a căror soluţionare se poate 

prelungi pe durata a ani de zile, iar simpla pronunţare a unei sentinţe poate duce, de multe ori, la 

agravarea conflictelor între părţi, şi nu la diminuarea acestora, s-a impus de-a lungul timpului 

căutarea unor soluţii concrete pentru a reduce costurile economice şi sociale pe care le presupune 

un proces şi nu în ultimul rând, pentru a  răspunde nevoii de „un alt fel de dreptate”, bazată pe 

reconcilierea intereselor tuturor părţilor implicate într-un conflict.  

În acest context, medierea, ca modalitate de soluţionare a conflictelor alternativă 

procesului în instanţă, poate fi unul dintre răspunsurile cele mai adecvate la dificultăţile la care 

am făcut referire. 

Totodată, evoluţia medierii are dinamismul său, fiind o instituţie în continuă 

metamorfoza. Avantajele sale o recomandă din plin pentru soluţionarea pe cale amiabilă a unui 

registru variat de conflicte. 

După cum cunoaştem, medierea este caracterizată prin rapiditate, flexibilitate, 

confidenţialitate, costuri mai mici faţă de procedurile judiciare, exprimarea de către părţi a 

consimţământului în deplină cunoştinţă de cauză; altfel spus, este o procedură de natură să 

rezolve, prin consens, neînţelegerile dintre părţile implicate şi, în acelaşi timp, să sporească 

şansele de durabilitate ale rezultatului soluţionării  conflictului. 

Uneori e nevoie însă de mai mult pentru soluţionarea disputelor mai ales atunci când este 

vorba de mediul relaţiilor de afaceri, domeniu în care încrederea în partener, încheierea unei 

înţelegeri trainice şi menţinerea raporturilor de afaceri sunt chestiuni esenţiale. Astfel, celeritatea 

soluţionării conflictului nu reprezintă singurul barometru pentru măsurarea eficienţei folosirii 

unei anumite modalităţi de rezolvare a conflictului.  

Judecătorul sau arbitrul soluţionează conflictul judiciar printr-o hotărâre judecătorească 

sau arbitrală în urma administrării probelor, însă niciuna dintre aceste hotărâri nu poate garanta 

menţinerea relaţiilor între părţile implicate după soluţionarea conflictului ori reconcilierea 

intereselor acestora, aspecte deosebit de importante pentru buna funcţionare a mecanismelor ce 

alcătuiesc mediul de afaceri. 

             De aceea, fără a nega virtuţile arbitrajului, şi nici pe cele ale sistemului judiciar, trebuie 

să recunoaştem că medierea poate fi un răspuns mai adecvat pentru aplanarea litigiilor. 

Bucurându-se de avantaje similare arbitrajului, medierea aduce un  plus de supleţe relaţiilor 

sociale, permiţând mutarea centrului de greutate al procesului de pe aspectele de drept material şi 

procesual pe scopul final vizat de părţile aflate în conflict.  

În concret, în cazul medierii, părţile, prin discuţii şi negocieri în prezenţa mediatorului 

ajung la o soluţie de compromis acceptată de fiecare parte în conformitate cu normele de drept 

care interesează ordinea publică şi bunele moravuri. Această importantă caracteristică a medierii 

reprezintă, totodată, un argument convingător în sprijinul ideii potrivit căreia aria de recrutare a 

mediatorilor nu trebuie să se limiteze doar la profesiile juridice, idee transpusă, de altfel, în 

practică, în cele mai multe sisteme de drept care cunosc această instituţie. Pentru domeniul 

relaţiilor de afaceri, între profesionişti, pregătirea unor specialiştii în mediere a căror formaţie de 

bază coincide cu natura litigiului, pare a fi o investiţie profitabilă pe termen lung. 



Curentul favorabil promovării soluţiilor mai puţin agresive pentru soluţionarea 

conflictelor nu poate fi ignorat. În acest sens, sunt de evocat şi principiile enunţate de 

Recomandarea Consiliului Europei Nr. R(81)7 asupra mijloacelor de facilitare a accesului la 

justiţie, care recomandă statelor părţi să ia toate măsurile pentru a simplifica şi accelera 

procedurile judiciare, uşurând şi încurajând, în cazurile în care aceasta este posibil, concilierea 

părţilor ori reglementarea amiabilă a conflictelor, înainte sau pe parcursul  unui proces. 

Unul dintre aceste principii de bază care guvernează instituţia medierii este  

confidenţialitatea. Potrivit acestui principiu medierea este confidenţială şi respectă viaţa privată 

a părţilor. Mediatorul păstrează secretul informaţiilor pe care le obţine despre părţi în timpul 

medierii şi nu le divulgă decât cu consimţământul expres al ambelor părţi. Aşa cum se precizează 

în expunerea de motive a recomandării, discuţiile care au loc pe parcursul procesului de mediere 

sunt confidenţiale şi nu pot fi utilizate ulterior decât cu acordul părţilor ori în anumite situaţii 

expres prevăzute de lege.                                                                                                   

Totodată, mecanismul instituţiei medierii menit să aducă beneficii întreg sistemului social 

nu poate funcţiona decât în condiţiile existenţei unui cadru legal suplu şi eficient. Fără un astfel 

de cadru legal, există posibilitatea ca acest fenomen să evolueze în mod haotic, desfăşurarea 

activităţii de mediere la standarde necorespunzătoare, nesupus niciunui control, după o procedură 

despre care nu se poate şti în ce măsură oferă garanţiile necesare celor care apelează la ea, putând 

compromite din start orice idee de mediere. Este uşor de imaginat, totodată, faptul că, cu cât 

intervenţia legislativă întârzie, cu atât mai dificilă va fi disciplinarea fenomenului, normalizarea 

sa.  

În sistemul de drept al Republicii Moldova medierea a fost concepută ca modalitate de 

soluţionare a conflictelor, alternativă procesului în instanţă. Desigur, medierea nu este singura 

modalitate alternativă de soluţionare a conflictelor. În mod tradiţional, în această categorie sunt 

incluse, alături de mediere şi arbitrajul.  

Medierea poate oferi celor  interesaţi o procedură alternativă la cea judiciară, 

caracterizată prin rapiditate, flexibilitate, confidenţialitate precum şi costuri mai mici faţă de 

procedurile judiciare.  
În legislaţia Republicii Moldova, medierea este o instituţie tânără, fiind reglementată 

prin Legea nr. 134 din 14 iunie 2007 cu privire la mediere. Potrivit art. 2 alin. (1) din actul 

legislativ menţionat  „Medierea reprezintă o modalitate alternativă de soluţionare a conflictului 

dintre părţi pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane.” 

  Medierea are, aşadar, caracter autonom în raport cu procedurile judiciare, fiind 

recunoscută independenţa acestei instituţii şi posibilitatea ca ea să se desfăşoare înainte, în 

timpul sau după încheierea unei proceduri judiciare în materie  civilă, comercială, de familie, 

contravenţională, penală, precum şi în alte materii prevăzute de lege. Acest caracter reafirmă 

ideea că medierea trebuie să fie un proces în întregime autonom.  

Conform Raportului de Monitorizare a Implementării Legii cu privire la mediere, una 

dintre barierele consolidării eficienţei practice a medierii a fost identificată imperfecţiunea 

legislativă la capitolul definirii efectelor, principiilor de desfăşurare a procesului de mediere, 

organizarea promovării şi susţinerii de către stat a instituţiilor SAL, etc. Astfel, a fost considerat 

oportun iniţierea unui proces de revizuire totală a Legii cu privire la mediere nr. 134 din 

14.06.2007 şi propunerea unui nou concept legislativ care să prevadă modificări esenţiale la 

capitolul : reglementarea procesului de mediere, exercitarea activităţii de către mediatori şi 

modul de organizare a acesteia, statutul şi funcţiile Consiliului de mediere - ca instituţie de 

interes public cu competenţe complexe la nivel naţional în domeniul medierii, mecanismul de 

implicare a statului în vederea promovării şi susţinerii dezvoltării medierii ca metodă alternativă 

de soluţionare a conflictelor, consolidarea principiilor de funcţionare a medierii în cauzele civile, 

penale, de familie, etc. 

Reglementarea amiabilă a disputelor are prioritate deoarece soluţiile tranzacţiilor de 

împăcare sunt mult mai durabile şi implică cheltuieli financiare minime faţă de procedura 

judiciară. Funcţionarea eficientă a sistemului SAL este indispensabilă procesului de edificare a 

unui sistem judiciar modern, având potenţialul de a îmbunătăţi accesul la justiţie, a contribui 

la diminuarea sarcinii instanţelor de judecată, accelerarea procesului de soluţionare a 



cauzelor, creşterea încrederii populaţiei în actul justiţiei. Pe lângă decongestionarea 

instanţelor de judecată medierea are drept efect producerea unor schimbări benefice la nivel de 

societate. 

Potenţialul metodelor alternative de a produce beneficii economice prin soluţionarea 

litigiilor la costuri mai mici în comparaţie cu costurile aferente proceselor judiciare, precum 

şi multiplele beneficii de ordin  social sunt invocate drept avantaje care ar trebui să motiveze 

statele să adopte politici favorabile metodelor alternative în general şi medierii în particular. 

Cercetările empirice la acest capitol sugerează că evaluarea eficienţei sistemului SAL în raport 

cu beneficiile economice produse pentru sistemul judecătoresc şi/sau pentru litiganţi implică 

analiza unui set de factori cum ar fi timpul, resursele umane, financiare etc. Economisirea 

substanţială a timpului este unul din beneficiile evidente ale medierii (prin mediere cauza se 

soluţionează de 10-15 ori mai rapid decât prin litigare), după care urmează  şi date privind 

anumite economisiri directe de resurse băneşti. Concluziile privind beneficiile medierii sunt 

deduse prin aplicarea diverselor metode, inclusiv compararea costurilor aferente soluţionării unui 

litigiu pe cale amiabilă şi a costurilor de litigare a aceluiaşi litigiu. În acest context, unul din 

studiile recente realizate în cadrul UE confirmă că medierea este eficientă chiar şi la cea mai 

mică rată de succes a medierii. 

Intervenţiile recente de ordin legislativ în Italia adoptate la propunerea ministrului de 

justiţie care prevăd medierea obligatorie a litigiului înainte de iniţierea procesului judiciar 

urmăresc scopul de a combate congestia în curţi (în 2010 pe rolul instanţelor erau 5.4 mln dosare 

civile), de a reduce durata proceselor (mediu 8 ani la caz) şi de a elimina anual 1 000 000 de 

litigii din instanţe. Implementarea proiectului va necesita cheltuieli pentru instruirea 

suplimentară a judecătorilor, elaborarea şi publicarea materialelor informative care vor fi 

distribuite prin intermediul instanţelor. 

 
5. Aspecte de drept comparat în domeniu 

ESTONIA 

Cadrul legislativ care reglementează onorariile profesiilor juridice 

Onorariile consilierilor juridici, juriştilor, avocaților pledanți nu sunt reglementate în Estonia.  

1. Executori judecătoreşti (Bailiffs) 

În Estonia, onorariile executorilor judecătorești sunt reglementate prin Legea privind 

executorii judecătorești. Onorariul unui executor judecătoresc poate fi format din onorariul 

pentru declanșarea procedurii, onorariul principal pentru procedura propriu-zisă și un 

onorariu suplimentar pentru activitățile de executare silită. Un executor judecătoresc are, de 

asemenea, dreptul de a percepe un onorariu pentru furnizarea unui serviciu profesional. 

2. Avocați (Advocates) 

Onorariile avocaților nu sunt reglementate în Estonia, ci sunt, în schimb, stabilite prin 

contractul încheiat cu clientul. Un avocat sau titularul unui cabinet de avocatură prezintă 

clientului oferta de preț inițială și îi explică modul în care s-a ajuns la această sumă. Clientul 

rambursează cheltuielile suportate de avocat sau de titularul cabinetului de avocatură în 

cadrul procesului de furnizare a serviciilor juridice. 

Costuri fixe 

Costurile fixe suportate de părțile implicate în proceduri civile cuprind: 

 taxa de stat; 

http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXXXXX15&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=kohtut%E4ituri
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXXXXX15&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=kohtut%E4ituri
http://www.legaltext.ee/et/andmebaas/tekst.asp?loc=text&dok=XXXXXX15&keel=en&pg=1&ptyyp=RT&tyyp=X&query=kohtut%E4ituri


 garanție privind casația; 

 garanție pentru cererea de anulare a judecării acțiunii în contumacie; 

 garanție pentru redeschiderea procedurilor sau restabilirea termenului; 

 costurile pentru furnizarea documentelor procedurale de către executorii judecătorești; 

 costurile pentru publicarea citațiilor și a notificărilor în publicația oficială Ametlikud 

Teadaanded (Anunțuri oficiale) sau într-un ziar; 

 remunerarea experților, a interpreților și a traducătorilor; 

 alte costuri aferente judecării unei cauze și costuri extrajudiciare. 

Etapa procedurii civile în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe 

Următoarele costuri trebuie achitate în prealabil de către partea care solicită declanșarea 

procedurii sau îndeplinirea actelor procedurale: 

 taxa de stat; 

 garanție privind casația;  

 garanție pentru cererea de anulare a judecării acțiunii în contumacie; 

 garanție pentru redeschiderea procedurilor sau restabilirea termenului; 

 costuri aferente transmiterii documentelor procedurale de către executorii judecătorești; 

 costuri aferente publicării citațiilor și a notificărilor în publicația oficială Ametlikud 

Teadaanded (Anunțuri oficiale) sau într-un ziar; 

 costuri aferente soluționării unei cauze, în măsura stabilită de instanță. 

În afară de cazul în care instanța stabilește altfel, onorariile percepute de experți, interpreți și 

traducători trebuie achitate în prealabil de către partea care a depus cererea la care se referă 

costurile. 

Costurile fixe suportate de părțile implicate în proceduri penale cuprind: 

 costuri procedurale (mai precis, remunerația rezonabilă plătită avocatului sau 

reprezentantului ales sau remunerația plătită unui avocat desemnat; despăgubirile 

datorate de inculpat dacă acesta este condamnat);  

 costuri specifice (costuri referitoare la amânarea unei ședințe de judecată din cauza 

absenței unei părți la proces; costuri de prezență obligatorie);  

 costuri suplimentare (de exemplu, suma plătită unei persoane care nu este parte la proces 

în schimbul unor informații referitoare la fapte care pot reprezenta probe; costurile 

reținerii unui suspect sau a inculpatului în arest preventiv). 

Etapa procedurii penale în cadrul căreia părțile trebuie să suporte costuri fixe 

 Trebuie să se achite o remunerație rezonabilă avocatului sau reprezentantului ales în 

conformitate cu clauzele contractului dintre client și reprezentantul său.  

 În cazul unei achitări, cheltuielile de judecată vor fi rambursate de către stat. În cazul unei 

condamnări, cheltuielile de judecată vor fi rambursate de către inculpatul condamnat.  

 În cazul respingerii unei acțiuni civile, cheltuielile de judecată referitoare la 

garantarea acțiunii civile vor fi rambursate de către partea vătămată. În cazul unei 

acțiuni civile câștigate complet, cheltuielile de judecată referitoare la garantarea acțiunii 

civile vor fi rambursate de către inculpatul condamnat sau pârât. În cazul unei acțiuni 

civile câștigate parțial, instanța va împărți cheltuielile de judecată referitoare la 

garantarea acțiunii civile între partea vătămată și inculpatul condamnat sau pârât, luând 

în considerare toate circumstanțele. În cazul refuzului de a soluționa o acțiune civilă, 



cheltuielile de judecată referitoare la garantarea acțiunii civile vor fi rambursate de către 

stat. 

Costuri fixe pentru procedurile constituționale 

În Estonia, solicitările individuale de revizuire a Constituției nu sunt acceptate. Costurile 

acțiunilor de revizuire a Constituției sunt acoperite de la bugetul de stat. Costurile aferente 

implicării specialiștilor în procedurile judiciare sunt acoperite de la bugetul de stat în aceleași 

condiții precum cele pentru plata onorariilor experților în procedurile civile. 

În cadrul procedurilor constituționale, părțile nu suportă niciun cost fix. 

Drepturile și obligațiile părților 

Avocații trebuie să-și înștiințeze clienții cu privire la gama completă de activități referitoare la 

furnizarea de servicii juridice și la toate costurile implicate. Un avocat sau titularul unui cabinet 

de avocatură prezintă clientului oferta de preț inițială și îi explică modul în care s-a ajuns la 

această sumă. 

Costurile suportate de partea care are câștig de cauză 

Partea care are câștig de cauză suportă costurile privind remunerarea propriului reprezentant 

legal sau avocat consilier, în măsura în care acestea depășesc nivelul stabilit de instanță ca fiind 

rezonabil și nu trebuie neapărat suportate de partea căzută în pretenții. 

Costurile suportate de partea căzută în pretenții 

Conform hotărârii judecătorești privind stabilirea cheltuielilor de judecată, partea căzută în 

pretenții trebuie să despăgubească partea care are câștig de cauză pentru cheltuielile sale de 

judecată, inclusiv pentru: 

 taxa de stat; 

 garanție; 

 costurile legate de martori, experți, interpreți și traducători, precum și costurile aferente 

expertizei realizate de o persoană care nu este parte la proces și care trebuie rambursată 

în temeiul Legii privind examinarea medico-legală; 

 costurile aferente obținerii documentelor justificative și a probelor fizice; 

 costurile aferente inspecției, inclusiv cheltuielile de transport necesare suportate de către 

instanță; 

 costurile aferente livrării, depunerii și emiterii documentelor procedurale; 

 costurile aferente stabilirii valorii cauzei civile; 

 costurile aferente reprezentanților și avocaților părților la proces; 

 cheltuielile de călătorie, de expediere poștală, de comunicare, de cazare și alte cheltuieli 

similare suportate de părți în legătură cu desfășurarea procedurilor; 

 câștiguri sau alte venituri permanente care nu au fost primite de părți; 

 costurile aferente procedurilor precontencioase stipulate de lege, cu excepția cazului în 

care acțiunea a fost introdusă la mai mult de șase luni după încheierea procedurilor 

precontencioase; 

 onorariul executorului judecătoresc privind garantarea acțiunii și cheltuielile aferente 

executării unei hotărâri judecătorești privind garantarea unei acțiuni; 

 onorariul executorului judecătoresc privind livrarea documentelor procedurale; 



 costurile privind prelucrarea unei cereri de asistență juridică pentru suportarea 

cheltuielilor de judecată; 

 costurile aferente procedurii de urgență pentru emiterea unei somații de plată; 

 costurile aferente participării la procedura de conciliere în cazul în care instanța a 

solicitat participarea părților în temeiul articolului 4 alineatul (4) din Codul de procedură 

civilă sau, în cazul în care procedura este obligatorie, la procedura de conciliere 

precontencioasă în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Legea privind concilierea. 

Dacă o hotărâre judecătorească privind împărțirea cheltuielilor de judecată stabilește că o parte 

trebuie să suporte costurile referitoare la reprezentantul sau avocatul unei alte părți în cadrul 

procedurilor, suma de bani aferentă costurilor care trebuie stabilite de instanță trebuie să fie 

justificată și să nu depășească cheltuielile necesare. Dacă au fost contractați mai mulți 

reprezentanți, cheltuielile aferente vor fi rambursate numai în cazul în care acestea au fost 

datorate complexității cauzei sau necesității schimbării reprezentanților. 

Temeiul juridic al costurilor 

Temeiul juridic al costurilor este cuprins în: 

 Codul de procedură civilă; 

 Legea privind executorii judecătorești; 

 Legea privind taxele de stat;  

 instrumentele juridice emise în baza Codului de procedură civilă. 

Site internet cu informații privind costurile 

Costurile aferente procedurilor judiciare și cuantumurile respective depind de durata și tipul 

cauzei judecate în instanță. Cele mai importante surse de informații privind costurile aferente 

procedurilor judiciare sunt codurile care reglementează procedurile judiciare și Legea privind 

taxele de stat. Ministerul Justiției publică și administrează publicația oficială, care oferă acces 

la: 

 legi și regulamente; 

 decrete ale Președintelui Republicii; 

 decizii ale Curții Supreme și acorduri internaționale; 

 regulamente emise de administrațiile locale. 

Monitorul Oficial conține, de asemenea, textele oficiale ale legilor, ale regulamentelor și 

ordinelor Guvernului, ale regulamentelor ministeriale, ale regulamentelor guvernatorului Eesti 

Pank (banca centrală a Estoniei), ale regulamentelor Comitetului Electoral Național, ale 

deciziilor Riigikogu (Parlamentul), ale regulamentelor consiliilor municipale și orășenești și ale 

regulamentelor administrațiilor municipale și orășenești. Legislația și alte documente publicate 

în Monitorul Oficial sunt disponibile începând cu anul 1990. 

Pragul de venit aplicabil în materie de justiție civilă 

Asistența juridică din partea statului este disponibilă atunci când costurile serviciilor juridice 

depășesc dublul venitului mediu lunar al solicitantului, calculat pe baza venitului mediu lunar 

aferent ultimelor patru luni anterioare depunerii cererii. 

Impozitele și plățile obligatorii pentru asigurare, costurile aferente îndeplinirii obligațiilor de 

întreținere juridică, precum și costurile rezonabile referitoare la cazare și transport trebuie 

deduse din rezultatul calculat. 



Alte condiții privind acordarea de asistență juridică părților vătămate 

Statul poate acorda asistență procedurală în conformitate cu Codul de procedură civilă. Tipurile 

de asistență juridică garantate de către stat, precum și condițiile și normele de obținere a unei 

astfel de asistențe juridice sunt reglementate de Legea privind asistența juridică din partea 

statului. 

Asistența juridică din partea statului poate fi acordată unei persoane fizice care este rezident 

sau cetățean al Estoniei sau al altui stat membru al Uniunii Europene, în momentul depunerii 

cererii de asistență juridică. Rezidența unei persoane se stabilește pe baza articolului 59 al 

Regulamentului (CE) nr. 44/2001 al Consiliului privind competența judiciară, recunoașterea și 

executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Alte persoane fizice pot primi asistență 

juridică numai în cazul în care acest lucru este stipulat într-un acord internațional. 

Asistența juridică din partea statului nu se acordă dacă: 

 solicitantul își poate apăra singur drepturile; 

 solicitantul nu are dreptul la protecția cerută prin solicitarea de asistență juridică; 

 solicitantul ar putea să suporte costurile serviciilor juridice din bunurile sale, pe care le 

poate vinde fără dificultăți majore; 

 costurile serviciilor juridice nu sunt preconizate să depășească dublul venitului mediu 

lunar al solicitantului, care se calculează pe baza venitului mediu lunar timp de patru luni 

anterioare depunerii cererii, din care se deduc taxele și plățile obligatorii pentru 

asigurare, costurile aferente îndeplinirii obligațiilor de întreținere juridică și costurile 

rezonabile referitoare la cazare și transport; 

 ținându-se seama de circumstanțe, sunt puține șanse ca solicitantul să își poată apăra 

drepturile; 

 cererea este introdusă pentru a depune o acțiune în despăgubiri pentru prejudiciu moral și 

nu există niciun interes general imperativ în acest caz; 

 litigiul se referă la activitățile economice ale solicitantului și nu îi afectează drepturile 

care nu au legătură cu activitățile economice respective; 

 cererea este introdusă cu scopul de a proteja o marcă comercială, un brevet, un model de 

utilitate, desene și modele industriale, topografia unui circuit integrat sau o altă formă de 

proprietate intelectuală, cu excepția drepturilor care izvorăsc din Legea privind drepturile 

de autor; 

 solicitantul are interese comune clare cu o persoană care nu are dreptul să primească 

asistență juridică; în acest caz există riscul ca asistența juridică primită să fie transferată 

persoanei care nu este eligibilă; 

 cererea este introdusă pentru a apăra un drept transferat solicitantului și nu există niciun 

motiv să se creadă că dreptul a fost transferat solicitantului pentru a obține asistență 

juridică din partea statului; 

 furnizarea serviciilor juridice este garantată printr-o asigurare de cheltuieli juridice 

contractată de solicitant sau pe baza asigurării obligatorii; 

 suma estimată care poate fi obținută de către solicitant în urma judecării cauzei este 

extrem de mică în comparație cu costul estimat al asistenței juridice suportate de stat.. 

Proceduri judiciare gratuite 

Legea privind taxele de stat stabilește condițiile pentru scutirea de la plata taxelor de stat. În 

cadrul unei acțiuni în instanță, următoarele acțiuni sunt scutite de la plata taxei de stat: 



 soluționarea unei căi de atac sau a unei plângeri introduse pentru a solicita o remunerație 

sau un salariu, pentru a declara nulă rezilierea unui contract de muncă, pentru a fi 

reînvestit în funcție sau pentru a modifica formularea temeiului pentru eliberarea din 

funcție; 

 soluționarea unei căi de atac privind solicitarea de întreținere și, în cadrul obligațiilor de 

întreținere pentru copii, a unei cereri de inițiere a procedurii de urgență pentru emiterea 

unei somații de plată; 

 soluționarea unei acțiuni în despăgubiri pentru condamnare injustă, urmărire penală 

injustă, arestare preventivă injustă sau altă formă nejustificată de privare de libertate și 

soluționarea unei acțiuni în despăgubiri pentru daunele produse bunurilor prin impunerea 

injustă a unei sancțiuni pentru un delict minor; 

 prima eliberare a documentelor judiciare cu privire la o cauză penală; 

 îndeplinirea procedurilor pentru internarea unei persoane într-o instituție cu acces 

restricționat; 

 soluționarea unei cereri privind restituirea bunurilor confiscate sau abandonate în 

legătură cu aplicarea injustă a unei pedepse și privind repararea prejudiciilor; 

 soluționarea unei cauze privind dovedirea anilor de plată a contribuțiilor la sistemul de 

pensii; 

 soluționarea unui protest într-o cauză administrativă; 

 soluționarea unei solicitări de scutire de la plata onorariilor notarilor și introducerea unei 

obiecții la hotărârea instanței în acest sens; 

 soluționarea unei cereri de asistență procedurală și introducerea unei obiecții la decizia 

instanței în acest sens; 

 soluționarea unei căi de atac privind prejudicii cauzate de vătămări corporale sau alte 

afecțiuni sau de decesul principalului susținător financiar; 

 efectuarea unei copii de maximum cinci pagini de documente procedurale într-o cauză 

administrativă. 

Următoarele acțiuni sunt scutite de la plata taxelor de stat: 

 introducerea de către un minor a unei obiecții la decizia instanței într-o cauză în care 

acesta deține prin lege dreptul independent de a introduce o cale de atac; 

 o acțiune referitoare la o pensie sau un ajutor financiar, intentată de un reclamant, privind 

plata incorectă sau neplata pensiei sau a ajutorului financiar; 

 depunerea de către o persoană fizică a unei plângeri împotriva deciziei unui comitet 

electoral; 

 depunerea de către o instituție de ocrotire a unei cereri de decădere din drepturile 

părintești sau de numire a unui tutore pentru un minor sau a oricărui tip de cerere care 

apără interesele unui copil aflat în îngrijirea unei instituții; 
 depunerea de către autoritățile fiscale a unei cereri de faliment sau a unui alt tip de cerere 

referitoare la procedurile de insolvență, precum și în cadrul unei cauze vizând stabilirea 

cuantumului impozitului; 

 introducerea de către autoritățile locale a unei căi de atac în conformitate cu normele 

izvorâte din Legea privind reforma funciară în legătură cu îndeplinirea obligațiilor unui 

creditor ipotecar într-o cauză referitoare la o ipotecă în beneficiul statului; 

 depunerea în instanță de către un executor judecătoresc a unei cereri referitoare la 

îndeplinirea procedurilor de executare silită în baza Codului de procedură privind 

executarea silită și a unei obiecții la decizia instanței cu privire la procedurile de 

executare silită prevăzute la articolul 599 din Codul de procedură civilă. 

Instanța care judecă o cauză stabilește, în cadrul hotărârii judecătorești sau în hotărârea de 

încheiere a procedurilor, modul de împărțire a cheltuielilor de judecată între părți. Instanța 



trebuie să indice cine suportă cheltuielile de judecată și, dacă este cazul, în ce proporție. Dacă o 

instanță superioară modifică o hotărâre sau pronunță o nouă hotărâre fără a retrimite cauza 

pentru o nouă audiere, instanța va revizui de asemenea, în mod corespunzător și acolo unde este 

cazul, împărțirea cheltuielilor de judecată. 

Oricare dintre părțile la proces are dreptul de a solicita instanței de prim grad de jurisdicție 

care a judecat cauza stabilirea cheltuielilor de judecată exprimate în bani, pe baza împărțirii 
proporționale a cheltuielilor specificate în hotărârea judecătorească. Poate proceda astfel în 

termen de 30 de zile de la data la care a intrat în vigoare hotărârea judecătorească privind 

împărțirea cheltuielilor. La cerere trebuie să se anexeze o listă de cheltuieli de judecată, care 

oferă, de asemenea, detalii cu privire la structura acestor cheltuieli. Instanța poate stabili un 

termen-limită până la care partea la proces trebuie să furnizeze detalii suplimentare privind 

cheltuielile de judecată care trebuie rambursate sau poate solicita părții în cauză să prezinte 

documente care dovedesc cheltuielile. Instanța comunică imediat părții adverse cererea pentru 

stabilirea cheltuielilor de judecată împreună cu lista cheltuielilor de judecată și documentele 

justificative. 

Partea adversă poate depune obiecții în termenul stabilit de instanță în urma comunicării 

cererii. Termenul în care trebuie formulat răspunsul trebuie să fie de cel puțin șapte zile. 

Asistența juridică se acordă cu excepția cazului în care beneficiarul asistenței juridice este 

obligat, pe baza hotărârii judecătorești, să ramburseze costurile suportate de partea adversă. 

Partea împotriva căreia a fost pronunțată o hotărâre trebuie să suporte integral cheltuielile de 

judecată, chiar dacă aceasta este exonerată de obligația de a plăti cheltuieli de judecată sau chiar 

dacă i s-a acordat asistență juridică pentru a plăti aceste cheltuieli. 

Dacă o acțiune este soluționată, instanța dispune achitarea de către partea chemată în judecată a 

unui procent din cheltuielile de judecată de la plata cărora reclamantul este scutit sau pe care 

acesta le poate plăti în rate. Suma trebuie plătită în fondul statului și este proporțională cu partea 

acțiunii care a fost soluționată. 

Onorariile experților 

Cu excepția cazului în care instanța decide altfel, costurile principale ale procedurilor vor fi 

plătite, în măsura dispusă de instanță, de către partea care a depus cererea la care se referă 

costurile. Dacă ambele părți depun o solicitare sau dacă instanța citează un expert, costurile sunt 

împărțite în mod egal între părți. 

Onorariile vor fi plătite experților pe baza îndeplinirii obligațiilor care le revin. Se pot plăti 

onorarii pe oră în limita remunerației minime și maxime pe oră stabilite într-un regulament al 

Guvernului. Onorariul experților pentru expertiză este de 10–40 de ori mai mare decât 

remunerația minimă legală pe oră. Atunci când stabilește remunerația pe oră care trebuie plătită, 

instanța ține seama de: 

 calificările experților; 

 nivelul de complexitate al activității; 
 orice cost inevitabil suportat în momentul utilizării mijloacelor necesare; 

 orice circumstanță specială în care expertul și-a desfășurat activitatea solicitată. 

Vor fi de asemenea rambursate costurile privind pregătirea și elaborarea avizului unui expert, 

inclusiv cheltuielile necesare pentru personal și pentru materialele și mijloacele utilizate în 

cadrul analizei, precum și cheltuielile care rezultă în urma unei proceduri judiciare, în special 

cele referitoare la cazare și masă. 



Suma aferentă onorariului unui expert și costurilor suportate de acesta care trebuie să-i fie 

rambursate este stabilită printr-o hotărâre pronunțată de aceeași instanță care a convocat 

expertul. 

Experții sunt remunerați numai la cererea acestora. Dacă un expert și-a îndeplinit obligațiile, 

instanța plătește onorariul datorat acestuia indiferent dacă părțile au efectuat o plată în avans a 

costurilor sau dacă instanța a dispus plata costurilor de către părți. 

Onorariile experților și cheltuielile privind realizarea unei expertize de către o instituție medico-

legală publică fac parte din cheltuielile de judecată și sunt rambursate de către partea căzută în 

pretenții în mod similar cheltuielilor de judecată. 

Costurile de traducere şi de interpretare 

Remunerațiile interpreților independenți care participă la procedurile judiciare pot fi de la 

2 până la 40 de ori mai mari decât remunerația minimă legală pe oră pentru furnizarea de servicii 

de interpretariat. Suma care trebuie plătită traducătorilor pentru traducerile scrise se calculează 

pe pagină și poate fi de până la 20 de ori mai mare decât remunerația minimă pe oră. 

Remunerațiile interpreților sau ale traducătorilor și costurile care trebuie rambursate sunt 

stabilite printr-o decizie a aceleiași instanțe care a convocat interpretul sau traducătorul. 

Atunci când stabilește remunerația pe oră care trebuie plătită, instanța ține seama de calificările 

interpretului sau traducătorului, de complexitatea activității prestate, de costurile inevitabile 

suportate și de circumstanțele speciale în care a avut loc interpretarea sau traducerea. 

Interpreții și traducătorii sunt remunerați numai la cererea acestora. Instanța plătește 

remunerația datorată interpretului sau traducătorului indiferent dacă părțile au efectuat o plată în 

avans a costurilor sau dacă instanța a dispus plata costurilor de către părți. 

Remunerațiile interpreților și traducătorilor fac parte din cheltuielile de judecată și sunt 

rambursate părții care are câștig de cauză de către partea căzută în pretenții în mod similar 

cheltuielilor de judecată. 

FRANŢA 

Tarifele sunt constituite din taxe fixe şi taxe variabile (stabilite deseori ca procent din 

valoarea litigiului). 

Ar trebui să se facă o distincţie între : 

 funcţionari ai instanţei (avocaţi, reprezentanţi juridici), a căror remuneraţie nu este 

fixată decât parţial. Pentru cea mai mare parte, onorariile sunt convenite în mod liber cu 

clientul. 

 funcţionarii publici sau ministeriali, a căror remuneraţie este stabilită în cadrul puterii 

de reglementare a guvernului francez. 

Avocaţi 

Decretul nr. 80-608 din 30 iulie 1980 stabileşte tariful reprezentanţilor juridici pe lângă curţile de 

apel. Funcţionari ai instanţei / Avocaţi. 



Actele legislative stabilesc tariful pentru avocaţii care reprezintă părţile în prima instanţă 

(decretul nr. 72-784 din 25 august 1972 şi nr. 75-785 din 21 august 1975). 

Executori judecătoreşti 

Tariful executorilor judecătoreşti pentru serviciile legate de citaţii, notificări privind cererile şi 

hotărârile judecătoreşti este prevăzut prin decretul nr. 96-1080 din 12 decembrie 1996. 

În materie civilă, există cheltuieli indispensabile din punct de vedere juridic pentru 

derularea procedurii de judecată a căror valoare a fost stabilită fie prin lege, fie prin hotărâre 

judecătorească. Aceste cheltuieli sunt considerate costuri. 

Acestea cuprind: 

1. Taxele, impunerile, redevenţele sau plăţile percepute de către secretariatele instanţelor 

sau autorităţile fiscale. Aceste impuneri şi taxe sunt rare, întrucât legea nr. 77-1468 din 

30 decembrie 1977 a instituit un principiu al gratuităţii actelor de justiţie în instanţele 

civile şi administrative; 

2. Cheltuielile pentru traducerea documentelor atunci când aceasta este impusă prin lege sau 

printr-un angajament internaţional;  

3. Indemnizaţiile martorilor; 

4. Remuneraţia tehnicienilor; 

5. Onorarii stabilite (tariful executorilor judecătoreşti, al reprezentanţilor juridici şi al 

avocaţilor); 

6. Plăţile pentru funcţionarii publici sau ministeriali; 

7. Remuneraţia avocaţilor în măsura în care este reglementată, inclusiv cheltuielile pentru 

pledoarie ; 

8. Cheltuielile ocazionate de notificarea unui act în străinătate; 

9. Cheltuielile de interpretariat şi traducere impuse prin anchetele derulate în străinătate la 

cererea instanţelor în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1206 / 2001 al Consiliului din 28 

mai 2001 privind cooperarea între instanţele statelor membre în domeniul obţinerii de 

probe în materie civilă sau comercială; 

10. Anchete sociale dispuse în materie de familie şi de protecţie juridică a adulţilor şi 

minorilor; 

11. Remuneraţia persoanei desemnate de către judecător pentru a reprezenta interesele 

minorului. 

Cheltuielile aferente procesului civil cuprind toate sumele plătite sau datorate de către părţi 

înainte sau în cursul unei acţiuni în instanţă. 

Acestea sunt, de exemplu, înainte de deschiderea procesului, cheltuielile de consultare a 

juriştilor, tehnicienilor, cheltuielile de deplasare. 

În cursul procesului, aceste cheltuieli vor putea reprezenta cheltuielile de procedură plătite 

funcţionarilor instanţei, funcţionarilor oficiali, cheltuielile percepute de către stat şi 

onorariile pentru consultanţă.  

După proces, aceste cheltuieli ar putea să reprezinte cheltuieli de executare a deciziei. 

Furnizarea informaţiilor privind drepturile şi obligaţiile părţilor este un element de deontologie 

profesională a funcţionarilor instanţei. 

Tarifele se prezintă sub forma de taxe ne-incluse. TVA-ul aplicabil este în continuare de 19,6 

%, cu excepţia serviciilor prestate pentru beneficiarii de asistenţă juridică (5,5 %). 



Asistenţă juridică 

Asistenţa juridică nu face nicio distincţie între materiile civilă sau penală şi natura litigiului. Se 

referă doar la resursele solicitantului atunci când se hotărăşte să acorde sau să refuze beneficiul. 

Astfel, toate persoanele fizice de naționalitate franceză și resortisanții statelor membre ale 

Uniunii Europene, precum și persoanele juridice cu scop nelucrativ care doresc să își susțină 

drepturile legale și care nu au resurse suficiente pentru a solicita asistența juridică. 

De asemenea, persoanele de naţionalitate străină care locuiesc în mod obişnuit şi legal în 

Franţa sunt acceptate pentru a beneficia de asistenţă juridică în materie civilă. Totuşi, această 

condiţie de reşedinţă legală nu este obligatorie în materie penală. Nu este opozabilă nici 

minorilor, oricare ar fi procedura al cărei obiect îl constituie (civilă, administrativă sau penală). 

Resursele luate în considerare sunt media lunară a veniturilor din ultimul an calendaristic ale 

solicitantului asistenţei juridice precum şi, dacă este cazul, veniturile persoanelor care 

locuiesc de obicei la adresa sa. În această din urmă ipoteză, plafoanele pentru acordarea 

asistenţei sunt majorate prin ajustări pentru persoanele aflate în întreţinere. 

Cu toate acestea, persoanele care beneficiază de anumite tipuri de ajutoare sociale (alocaţia 

suplimentară acordată de Fondul Naţional de Solidaritate, venitul minim garantat) sunt scutite de 

la obligaţia de a justifica insuficienţa resurselor lor. 

În plus, în cadrul resurselor nu sunt luate în considerare diferitele alocaţii cu caracter social 

(prestaţii familiale, prestaţii sociale, alocaţie pentru locuinţă). 

Asistenţa juridică poate fi totală sau parţială, în funcţie de resurse. Plafoanele venitului pentru 

acordarea asistenţei sunt actualizate în fiecare an prin legea finanţelor. Pentru 2009, media lunară 

a veniturilor primite în 2008 pentru o singură persoană trebuie să fie: 

 mai mică sau egală cu 911 EUR pentru asistenţa juridică totală, 

 între 912 şi 1367 EUR pentru asistenţa juridică parţială. 

Aceste plafoane sunt majorate cu 164 EUR pentru fiecare dintre primele două persoane aflate 

în întreţinere care locuiesc la domiciliul solicitantului (copii, soţ, concubin, partener al unui pact 

civil de solidaritate, ascendent...) şi cu 104 EUR începând cu a treia persoană aflată în 

întreţinere. 

În principiu, calitatea (de exemplu de victimă sau de acuzat) a părţii la proces nu este luată 

în considerare. Nu există nicio diferenţă de tratament între victime, acuzaţi, reclamanţi sau 

pârâţi pentru a acuza sau refuza asistenţa juridică. 

Cu toate acestea, legea de orientare şi programare a sistemului judiciar din 9 septembrie 

2002 a îmbunătăţit condiţiile de acces la justiţie ale victimelor infracţiunilor celor mai grave, 

respectiv de atac voit la viaţa sau integritatea persoanei (infracţiuni prevăzute şi condamnate prin 

articolele 221-1 - 221-5, 222-1 - 222-6, 222-8, 222-10, 222-14 (1° şi 2°), 222,23 - 222-26, 421-1 

(1°) şi 421-3 (1° - 4° din codul penal), precum şi a cesionarilor lor în drept pentru a exercita 

acţiunea civilă pentru repararea daunelor cauzate de atacul la persoană), acestea fiind scutite de 

obligaţia de a-şi justifica venitul pentru a beneficia de asistenţă juridică. Această dispoziţie se 

aplică în special victimelor violului sau abuzului fizic asupra unui minor cu vârsta sub 15 ani sau 

asupra persoanelor extrem de vulnerabile, abuz care a condus la deces sau invaliditate 

permanentă. 



În plus, se poate acorda o derogare excepţională de la condiţia legată de venit, oricare ar fi 

calitatea solicitantului asistenţei în cadrul procedurii de judecată (reclamant/pârât, 

victimă/acuzat) de fiecare dată când situaţia lor pare a prezenta un interes deosebit din punct de 

vedere al obiectului litigiului sau al cheltuielilor previzibile ale procedurii de judecată. 

Această dispoziţie se poate aplica în special victimei unei infracţiuni penale ca urmare a 

împrejurărilor în care a fost comisă această infracţiune. 

Condiţiile de obţinere a asistenţei juridice de către pârâţii în cadrul acţiunii principale nu fac 

obiectul niciunei cerinţe deosebite. Cu toate acestea, în caz de exercitare a unei căi de recurs 

(apel, opoziţie, recurs în casaţie), situaţia pârâţilor în recurs este îmbunătăţită atunci când 

beneficiază deja de asistenţă juridică. Într-adevăr, aceste persoane îşi menţin în mod automat 

beneficiul acestui ajutor pentru a se apăra. 

Cu toate acestea, ar trebui reamintită regula generală, aplicabilă atât reclamantului, cât şi 

pârâtului în acţiunea principală, conform căreia asistenţa juridică nu se acordă atunci când 

cheltuielile acoperite prin această asistenţă intră sub incidenţa unui contract de asigurare de 

protecţie juridică sau a unui sistem de protecţie echivalent. 

În faţa instanţei pentru litigii şi contravenţii minore şi a instanţei districtuale, părţile nu au 

obligaţia de a fi reprezentate de un avocat. Atunci când valoarea acţiunii este mai mică de 4 000 

EUR, aceste instanţe pot fi sesizate într-o modalitate simplificată care să nu impună părţilor să 

recurgă la un executor judecătoresc. 

Cererile de analiză a măsurilor de exercitare a autorităţii parentale, precum şi cererile în materie 

de adopţie, în cazul în care copilul a fost adoptat înainte de a împlini vârsta de 15 ani, măsurile 

luate după divorţ, cererile privind obligaţiile de pensie alimentară pot fi efectuate fără avocat, 

prin intermediul unei simple cereri. 

Ca şi pentru ansamblul procedurilor în faţa instanţelor civile, aceste instanţe nu percep taxe 

pentru sesizarea instanţei sau eliberarea deciziilor. 

În materie civilă, orice hotărâre sau sentinţă prin care se soluţionează o acţiune în justiţie 

trebuie să dispună asupra costurilor expuse în cadrul procedurii. 

În principiu, cheltuielile (costurile stabilite – cf. celor de mai sus.) sunt stabilite în sarcina părţii 

care nu are câştig de cauză. Cu toate acestea, în baza unei hotărâri motivate, judecătorul poate 

stabili o parte sau totalitatea acestor costuri în sarcina unei alte părţi. 

De asemenea, o parte poate solicita ca adversarul său să suporte, în totalitate sau parţial, 

cheltuielile prezentate de către ea şi care nu sunt incluse în costuri. Este vorba, de exemplu, 

despre onorariile şi pledoariile avocatului, onorariile şi rapoartele executorului judecătoresc, 

cheltuielile de deplasare. În această ipoteză, judecătorul condamnă partea obligată să suporte 

cheltuielile sau, în cazul în care o astfel de parte nu există, partea care a nu a avut câştig de 

cauză, să plătească celeilalte părţi suma stabilită de către ea, drept cheltuieli suportate şi 

neincluse în costuri. Judecătorul ia în considerare principiul echităţii sau situaţia financiară a 

părţii condamnate. Poate susţine, chiar din oficiu, că respectiva condamnare nu ar trebui aplicată, 

din motive bazate pe aceleaşi consideraţii. 

Onorariile experţilor 

În materie civilă, remuneraţia experţilor desemnaţi de către judecător este fixată prin hotărâre 

judecătorească. 



Atunci când încredinţează o misiune unui expert, judecătorul stabileşte un provizion din care va 

fi dedusă remuneraţia acestuia. Provizionul trebuie să fie cât mai apropriat de remuneraţia 

definitivă previzibilă. Defineşte partea sau părţile care vor trebui să înregistreze provizionul la 

grefa instanţei. 

Odată cu depunerea raportului expertului, judecătorul fixează remuneraţia acestuia, în 

principal în funcţie de diligenţele depuse, de respectarea termenelor alocate şi calitatea activităţii 

depuse. Autorizează expertul să îşi aloce sumele corespunzătoare înregistrate la grefă, şi dispune, 

dacă este cazul, plata sumelor suplimentare pentru expert, indicând partea sau părţile 

responsabilă (responsabile) de acestea. 

Hotărârea judecătorească sau sentinţa prin care se încheie acţiunea dispune asupra răspunderii 

legate de remunerarea expertului. În principiu, această răspundere revine părţii care nu are 

câştig de cauză, cu excepţia cazului în care judecătorul, printr-o decizie motivată, stabileşte 

această plată, în totalitate sau parţial, în sarcina alte părţi. 

În schimb, onorariile experţilor care nu sunt desemnaţi de către judecător sunt convenite în 

mod liber între expert şi clientul său. Nu sunt incluse în costuri. O parte poate solicita 

judecătorului să condamne partea care nu are câştig de cauză sau, în lipsa unei astfel de părţi, 

partea condamnată să suporte costurile, să verse o sumă în baza onorariilor expuse astfel. 

Judecătorul dispune în baza principiului echităţii sau al situaţiei economice a părţii condamnate. 

Costurile de traducere şi interpretariat 

Aceste onorarii sunt în sarcina părţii care nu are câştig de cauză, cu excepţia situaţiei în care 

judecătorul, printr-o decizie motivată, stabileşte această plată, în totalitate sau parţial, în sarcina 

unei alte părţi. 

SLOVACIA 

Secțiunea 1 alineatul (2) din Legea 586/2003 Col. privind profesiile juridice și de modificare a 

Legii 455/1991 Col. privind serviciile comerciale și liberale, astfel cum a fost modificată, 

stipulează următoarele: 

„Exercitarea unei profesii juridice constă în reprezentarea clienților în fața instanțelor, a 

autorităților guvernamentale sau a altor organisme, realizarea de acțiuni în numele persoanelor 

fizice și apărarea acestora în acțiunile penale, consilierea juridică, redactarea de documente cu 

privire la actele juridice, efectuarea de analize juridice, administrarea bunurilor clienților și alte 

forme de consiliere juridică, asistență și servicii juridice, dacă aceste activități sunt realizate în 

mod consecvent și în schimbul unui onorariu (denumite în continuare „servicii juridice”)”. 

Avocați 

Onorariile avocaților sunt reglementate prin Regulamentul Ministerului Justiției din Republica 

Slovacia (nr. 655/2004 Col. privind onorariile avocaților și remunerațiile pentru furnizarea de 

servicii juridice) – sau Regulamentul privind onorariile avocaților. Onorariul avocatului trebuie 

stabilit de comun acord de către avocat și clientul acestuia (onorariu contractual). Marea 

majoritate a onorariilor pentru serviciile juridice sunt stabilite prin contract, cu excepția cazului 

în care legea prevede onorarii pe bază tarifară. Dacă părțile nu reușesc să ajungă la un acord în 

această privință, se folosesc dispozițiile relevante privind tarifele (din Regulamentul privind 

onorariile avocaților) pentru a stabili suma datorată. Onorariul tarifar se calculează înmulțind 

tariful de bază cu numărul de acte sau de servicii juridice pe care le-a efectuat avocatul. 



Executori judecătoreşti 

Nu există executori judecătorești în Republica Slovacia. Totuşi, acest rol este îndeplinit de către 

un executor al instanței în conformitate cu Legea 233/1995 privind executorii instanței şi 

activitățile de executare (sau Legea privind procedura de executare). 

Costuri fixe pentru părți în procedurile civile  

Toate categoriile de onorarii sunt stabilite în reglementările corespunzătoare, care prevăd diferite 

modalități de a stabili valoarea acestora: 

Cheltuielile de judecată sunt reglementate prin Legea 71/1992 Col. privind cheltuielile de 

judecată și taxa pe extrasul din registrul penal, astfel cum a fost modificată (Legea privind 

cheltuielile de judecată). Suma poate fi fixă, poate fi exprimată procentual sau poate fi o 

combinație a acestor două metode (în funcție de tipul de cauză). 

Onorariile executorilor judecătorești sunt reglementate prin Legea 233/1995 Col. privind 

executorii instanței și activitățile de executare. Suma este stabilită pe bază tarifară (un onorariu 

fix sau procentual, în funcție de obiectul executării) sau prin contract. 

Onorariile avocaților sunt reglementate prin Regulamentul nr. 655/2004 Col. privind onorariile 

avocaților și remunerațiile pentru furnizarea de servicii juridice. Suma este stabilită pe bază 

tarifară (un onorariu fix pentru fiecare serviciu juridic efectuat, în funcție de valoarea cauzei sau 

de obiectul acesteia) sau prin contract. 

Onorariile experților sunt reglementate prin Regulamentul 491/2004 Col. privind remunerarea, 

rambursarea cheltuielilor și acordarea de compensații pentru timpul pierdut experților, 

interpreților și traducătorilor. Suma este stabilită pe bază tarifară (un onorariu fix pentru fiecare 

serviciu, un onorariu calculat pe oră sau un onorariu procentual, în funcție de obiectul cauzei) 

sau prin contract. 

Remunerarea martorilor este reglementată prin Legea 99/1963 Col. Codul de procedură 

civilă și, ulterior, prin Regulamentul nr. 543/2005 Col. privind administrarea și structura 

ierarhică a instanțelor districtuale, de apel, speciale și militare (sau Regulamentul privind 

administrarea și structura ierarhică), Legea 311/2001 Col. Codul Muncii, Legea 595/2003 Col. 

privind impozitul pe venit și Legea 663/2007 Col. privind salariul minim. Instanța hotărăște cu 

privire la rambursarea cheltuielilor suportate din veniturile proprii și la acordarea de compensații 
pentru veniturile nerealizate (în conformitate cu normele stabilite în Regulamentul privind 

administrarea și structura ierarhică). 

Onorariile pentru activitățile de traducere/interpretare sunt reglementate prin Regulamentul 

nr. 491/2004 Col. privind remunerarea, rambursarea cheltuielilor și acordarea de compensații 
pentru timpul pierdut experților, interpreților și traducătorilor. Suma este stabilită pe bază 

tarifară (un onorariu fix pe oră/pagină, în funcție de limbile de lucru, sau pe serviciu prestat de 

către traducător/interpret) sau prin contract. 

Prin urmare, în majoritatea posibilelor acțiuni civile, este practic imposibil pentru o persoană 

care nu își desfășoară activitatea în domeniul justiției să calculeze costurile reale globale 

estimate fără asistență specializată. 

Totuși, un specialist (în special un avocat) își poate informa clientul mult mai precis cu privire la 

diferitele costuri care vor trebui suportate pe parcursul procedurilor, în funcție de circumstanțele 



cauzei. În cazul în care rezultatul este greu de anticipat, avocatul poate de asemenea să își 

informeze clientul cu privire la costurile prevăzute pentru diferitele rezultate posibile, în funcție 

de analiza și hotărârea instanței. 

Diferitele tipuri de costuri care pot apărea în desfășurarea procedurilor civile sunt reglementate 

de regulamente/ statute distincte. Acestea prevăd diferite moduri de a calcula onorariile și pot fi 

împărțite în două mari categorii: onorarii tarifare și onorarii contractuale. 

În conformitate cu Legea 71/1992 Col. privind cheltuielile de judecată și taxa pentru extrasul din 

registrul penal, astfel cum a fost modificată, numai cheltuielile de judecată trebuie plătite înainte 

de începerea acțiunii în instanță. 

În conformitate cu Legea 99/1963 Col. (Codul de procedură civilă), cu excepția cheltuielilor de 

judecată, costurile procedurilor sunt în principal cheltuieli suportate din veniturile proprii de 

către părțile litigiului și reprezentanții acestora. Acestea includ: 

 veniturile nerealizate de către părți și reprezentanții legali ai acestora  

 costurile prezentării de probe (inclusiv onorariile experților)  

 remunerația notarilor pentru serviciile prestate în capacitatea lor de împuterniciți judiciari 

și cheltuielile suportate de aceștia din veniturile personale 

 remunerația administratorului moștenirii și cheltuielile suportate de acesta din veniturile 

proprii 

 onorariile pentru traducere/interpretare 

 remunerația pentru reprezentare – în cazul în care o parte este reprezentată de către un 

avocat autorizat înscris în Baroul slovac.  

Aceste costuri se plătesc, de obicei, după pronunțarea hotărârii judecătorești. 

În plus, costurile procedurilor civile depind în mare măsură de cauza aflată pe rol și de deciziile 

instanței (în special, în ceea ce privește alegerea probelor și cheltuielile care trebuie rambursate 

instanței sau celeilalte părți). De aceea, este dificil de prevăzut înainte de începerea procedurilor 

care vor fi costurile reale. 

Instanța are autoritatea de a hotărî cu privire la cheltuielile de judecată în cadrul acțiunilor penale 

după ce hotărârea devine definitivă și irevocabilă. 

Toate costurile aferente procedurilor penale trebuie plătite după ce hotărârea devine definitivă și 

irevocabilă , deoarece dispozitivul hotărârii dispune și asupra rambursării cheltuielilor de 

judecată (Legea 301/2005 Col. Codul de procedură civilă). 

Costuri fixe pentru părțile litigiului în procedurile constituționale  

În cauzele prezentate în fața Curții Constituționale a Slovaciei, care nu pot fi estimate în 

termeni financiari, rata tarifară de bază pentru fiecare serviciu juridic trebuie să fie egală cu o 

șesime din baza de calcul (secțiunea 11 din Regulamentul nr. 655/2004 Col. privind onorariile 

avocaților și remunerațiile pentru furnizarea de servicii juridice). 

În ce etapă a procedurilor constituționale trebuie plătite costurile fixe?  

Pentru procedurile constituționale, se aplică condiții similare cu cele pentru procedurile civile și 

penale. Se aplică dispozițiile Legii 99/1963 Col. (Codul de procedură civilă). 



Informații prealabile care trebuie furnizate de reprezentanții legali 

Drepturile și obligațiile părților 

Secțiunea 18 din Legea 586/2003 Col. privind profesiile juridice și de modificare a Legii 

455/1991 Col. privind serviciile comerciale și liberale, astfel cum a fost modificată, stipulează 

următoarele: 

1. În exercitarea activității sale juridice, fiecare avocat are obligația de a proteja drepturile 

clientului său, de a promova interesele justificate și legitime ale acestuia și de a acționa 

în conformitate cu dispozițiile primite de la acesta. În cazul în care dispozițiile clientului 

contravin dispozițiilor legale cu caracter general obligatoriu, avocatul nu este nevoit să le 

respecte și trebuie să informeze clientul în acest sens.  

2. În exercitarea activității sale juridice, avocatul trebuie să acționeze corect, onest și cu 

atenția profesională cuvenită. Acesta trebuie să folosească în mod consecvent toate 

mijloacele și cunoștințele juridice de care dispune pentru a apăra interesul clienților săi 

în cel mai eficient mod posibil. Avocatul trebuie să asigure că serviciile sale juridice 

servesc la atingerea obiectivului urmărit și sunt efectuate în schimbul unor onorarii 

rezonabile.  

3. În exercitarea activității sale juridice, avocatul trebuie să acționeze întotdeauna în 

conformitate cu demnitatea profesiei sale juridice și nu trebuie să o discrediteze. Prin 

urmare, avocatul are obligația să urmeze codul de conduită, precum și normele și 

regulamentele interne ale baroului. 

Medierea este reglementată prin Legea 420/2004 Col. Legea privind medierea. 

Informațiile privind cheltuielile și onorariile medii sunt dificil de determinat din următoarele 

motive: 

1. Nu există informații statistice publicate.  

2. Legislația slovacă în domeniu este relativ flexibilă și prevede aproape în toate situațiile 

posibilitatea de a stabili un onorariu/o remunerație contractuală – care poate fi influențată 

de regiune, de reputația firmei de avocatură și de alte persoane care oferă servicii conexe 

procedurilor judiciare. În plus, un impact și mai important asupra costurilor îl are cauza 

însăși, în funcție de complexitatea sa, de probele necesare și de durata sa.  

3. În plus, chiar și valoarea onorariului stabilit pe bază tarifară (care poate fi acordat la 

încheierea procedurilor numai sub formă de costuri procedurale, în funcție de rezultatul 

final al cauzei și de hotărârea instanței în acest sens) depinde de durata acțiunii în 

instanță, de numărul de servicii prestate și de diferiți alți factori. Întrucât nu este posibilă 

stabilirea duratei medii a acțiunii în instanță, onorariile medii pentru serviciile juridice 

sunt imposibil de calculat.  

Taxă pe valoare adăugată 

În cazul în care executorul este înregistrat ca plătitor de TVA, taxa pe valoare adăugată este 

adăugată veniturilor și costurilor sale calculate (conform secțiunii 196 din Legea 233/1995 Col. 

privind executorii instanței și activitățile de executare). 

În cazul în care avocatul este înregistrat ca plătitor de TVA, veniturile și costurile sale calculate 

în conformitate cu regulamentul vor include TVA [secțiunea 18 alineatul (3) din Regulamentul 

Ministerului de Justiție nr. 655/2004 Col. privind onorariile avocaților și remunerațiile pentru 

furnizarea de servicii juridice]. 



În cazul în care expertul, interpretul sau traducătorul este înregistrat ca plătitor de TVA, 

onorariile calculate vor include TVA [secțiunea 16 alineatul (2) din Regulamentul Ministerului 

de Justiție nr. 491/2004 Col. privind remunerarea, rambursarea costurilor și acordarea de 

compensații pentru timpul pierdut experților, interpreților și traducătorilor]. 

Taxa pe valoare adăugată nu se aplică cheltuielilor de judecată (Legea 71/1992 Col. privind 

cheltuielile de judecată și taxa pentru extrasul din registrul penal, astfel cum a fost modificată). 

Totuși, aceasta se aplică onorariului pentru mediere, întrucât activitatea de mediere este o 

activitate comercială, precum și onorariului pentru arbitraj, în cuantum de 20 %, cu condiția ca 

persoana care primește plata să fie înregistrată ca plătitoare de TVA. 

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției civile 

Acesta este reglementat la alineatul (4) litera (h) din Legea 327/2005 Col. privind acordarea de 

asistență juridică persoanelor cu situație materială precară, modificată și completată de Legea 

586/2003 Col. privind baroul, precum și de Legea 455/1991 (Digest) privind comerțul (Legea 

privind comerțul), modificată ulterior de alte dispoziții legislative, modificată de Legea 8/2005 

Col. 

Legea menționată, astfel cum a fost modificată, prevede următoarele: „Lipsa de mijloace 

materiale reprezintă situația în care venitul unei persoane fizice este de 1,4 ori mai mic decât 

suma minimă necesară pentru subzistență, specificată într-o lege separată, persoana respectivă 

neputând face efortul de a plăti serviciile juridice de care are nevoie din veniturile sale proprii” 

(în prezent, 250,50 EUR). 

Pragul minim de venit aplicabil în domeniul justiției penale pentru pârâți 

Pragul minim de venit aplicabil pentru pârâții care doresc să fie reprezentați de un avocat ex 

officio în materie penală nu este stabilit. Codul de procedură penală (secțiunile 37 și 38) 

stabilește situațiile în care apărarea este obligatorie: 

1. Acuzatul trebuie să beneficieze de asistență juridică în cadrul procedurilor 

precontencioase în cazul în care:  

 acesta este reținut în arest, execută o pedeapsă cu închisoarea sau este ținut sub 

observație într-o instituție medicală; 

 nu are capacitate juridică sau capacitatea sa juridică este limitată; 

 procedurile se referă la o infracțiune deosebit de gravă; 

 acesta este minor; 

 procedurile urmează să aibă loc in absentia. 

2. Consilierea juridică este, de asemenea, obligatorie dacă instanța sau un procuror 

stabilește, în timpul procedurilor preliminarea procesului, că aceasta este necesară 

deoarece se îndoiește că acuzatul se poate apăra în mod corespunzător, din cauza unei 

handicap fizic sau psihic.  

3. Prezența apărătorului este de asemenea obligatorie în procedurile de extrădare, în cazul în 

care acestea implică respectarea anumitor măsuri de protecție, cu excepția tratamentului 

protectiv pentru alcoolism 

Secțiunea 38 din Codul de procedură penală prevede următoarele: 

1. Prezența unui apărător este obligatorie în procedurile de executare silită a sentinței. 

Instanța pronunță o hotărâre într-o audiere publică atunci când acuzatul:  

nu are capacitate juridică sau are capacitate juridică limitată  



o este un minor eliberat condiționat care, în momentul desfășurării audierii publice, 

are o vârstă mai mică de 18 ani  

o este reținut în stare de arest 

o atunci când există îndoieli cu privire la capacitatea acuzatului de a se apăra în 

mod corespunzător.  

2. În eventualitatea înaintării unei căi de atac extraordinare, persoana condamnată trebuie să 

beneficieze de consiliere juridică în cazul în care:  

o dacă se aplică dispozițiile secțiunii 37 alineatul (1) literele (a), (b) sau (c).  

o aceasta are vârsta sub 18 ani la momentul desfășurării procedurilor căii de atac 

extraordinare în ședință publică;  

o dacă există îndoieli cu privire la capacitatea acuzatului de a se apăra în mod 

corespunzător  

o dacă acțiunea este îndreptată împotriva unui acuzat care a decedat  

În conformitate cu secțiunea 558 alineatul (1) din Codul de procedură penală, instanța hotărăște 

cu privire la rambursarea cheltuielilor suportate de victimă după intrarea în vigoare a hotărârii 

judecătorești. 

Toate condițiile sunt prevăzute în Legea 301/2005 Col. Codul de procedură penală. 

Există două tipuri de scutiri de la plata cheltuielilor de judecată (secțiunea 4 din Legea 

Consiliului Național al Slovaciei nr. 71/1992 Col. privind cheltuielile de judecată și taxa pentru 

extrasul din registrul penal, astfel cum a fost modificată). Scutirile se aplică în următoarele 

cazuri: 

 tipuri specifice de proceduri (îngrijirea minorilor, neluarea de măsuri sau intervenția 

ilegală a organismelor administrative, obligațiile reciproce privind pensia alimentară între 

părinți și copii), sau 

 o anumită categorie de persoane (reclamantul în acțiunile pentru repararea prejudiciului 

suferit în urma unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; în acțiunile privind 

analizarea unei rezilieri abuzive a contractului de muncă etc.). În cazul în care instanța 

pronunță o hotărâre în favoarea reclamantului, pârâtul trebuie să plătească cheltuielile de 

judecată corespunzătoare sau o parte din acestea, după cum hotărăște instanța, cu 

excepția cazului în care pârâtul este de asemenea scutit de la plata cheltuielilor de 

judecată.  

Conform secțiunii 138 din Codul de procedură civilă, instanța poate scuti una dintre părți, parțial 

sau integral, de la plata cheltuielilor de judecată, dacă acest lucru este justificat de situația și 

mijloacele financiare ale părții respective și numai cu condiția ca plângerea să fie exagerată sau 

evident nefondată. Totuși, instanța poate revoca scutirea în orice moment pe parcursul 

procedurilor. 

Conform Legii 327/2005 Col. privind acordarea de asistență juridică persoanelor cu situație 

materială precară (denumită și Legea privind asistența juridică), asistența juridică reprezintă 

furnizarea de servicii juridice unei persoane care are dreptul să fie asistată în exercitarea 

drepturilor sale – în special sub formă de: 

 consiliere juridică  

 asistență pentru procedurile extrajudiciare 

 întocmirea actelor care trebuie depuse la instanță 

 reprezentare în instanță 

 furnizarea de servicii, precum și 

 plata integrală sau parțială a costurilor conexe 



Totuși, în cazul în care persoana vizată îndeplinește condițiile pentru acordarea de asistență 

juridică, este probabil ca aceasta să fie de asemenea scutită de la plata costurilor procedurilor 

(inclusiv a cheltuielilor de judecată). Nu există nicio o dispoziție specifică conform căreia o 

persoană care beneficiază de asistență juridică este de asemenea scutită de la plata cheltuielilor 

de judecată. Cu toate acestea, este foarte probabil ca instanța să acorde o astfel de scutire în acest 

caz. 

Proceduri civile: conform secțiunii 142 din Codul de procedură civilă 

O persoană poate solicita instanței scutirea integrală sau parțială de la plata cheltuielilor de 

judecată. Aceasta va acorda părții care are câștig de cauză (integral), în urma unei cereri, dreptul 

la rambursarea costurilor procedurilor (inclusiv cheltuielile de judecată). În cazul în care 

câștigul de cauză este doar parțial, instanța va hotărî ca fiecare parte să plătească o anumită 

proporție din costurile procedurilor și, eventual, că niciuna dintre părți nu este îndreptățită să îi 

fie rambursate cheltuielile de judecată. Totuși, instanța poate de asemenea acorda părții care a 

avut câștig de cauză parțial dreptul la rambursarea integrală a costurilor procedurilor, în cazul în 

care hotărârea privind gradul de îndeplinire a îndatoririlor a făcut obiectul avizului experților sau 

al analizei instanței, sau dacă insuccesul parțial este urmarea unei acțiuni relative de neglijență. 

Proceduri penale: conform secțiunii 557 din Codul de procedură penală 

În cazul în care victima are dreptul, cel puțin parțial, la rambursarea costurilor 

procedurilor, pârâtul are obligația să-i plătească victimei costurile necesare pentru desfășurarea 

procedurilor, inclusiv onorariul reprezentantului legal atunci când apărarea este obligatorie. 

Chiar dacă victima nu are acest drept, instanța poate hotărî rambursarea integrală sau parțială 

a costurilor procedurilor suportate de victimă, în urma solicitării victimei în acest sens și ținând 

seama de circumstanțele cauzei. 

Onorariile experților 

Regulamentul Ministerului Justiției nr. 491/2004 Col. privind remunerarea, rambursarea 

costurilor și acordarea de compensații pentru timpul alocat de către experți, interpreți și 

traducători, stabilește cuantumul onorariilor experților. Onorariul experților trebuie stabilit de 

comun acord între expert și client (onorariu contractual). În cazul în care părțile nu ajung la un 

acord, pentru stabilirea cuantumului onorariului se folosesc dispozițiile relevante ale 

regulamentului menționat anterior privind onorariile calculate pe bază tarifară. 

Trebuie menționat că TVA se aplică doar onorariului contractual, cu condiția ca 

traducătorul/interpretul să fie înregistrat ca plătitor de TVA. 

Onorariile calculate pe bază tarifară se stabilesc în funcție de: 

 numărul de ore lucrat 

 un procent din valoarea inițială a obiectului cauzei 

 un onorariu fix, pe baza obiectului cauzei și a numărului de servicii furnizate 

REPUBLICA CEHĂ 

Avocați 



Există un singur tip de avocat (jurist) în Republica Cehă, neexistând avocați pledanți sau avocați 

consultanți. 

Regulamentul Ministerului Justiției nr. 177/1996 Sb. din 4 iunie 1996 reglementează taxele și 

retribuțiile plătibile avocaților pentru furnizarea de servicii juridice (onorariul avocaților). De 

asemenea, între părțile implicate se poate încheia un acord privat cu privire la onorariul 

avocaților. 

În majoritatea cauzelor civile (inclusiv chestiunile de dreptul familiei și de drept comercial), 

reprezentarea legală nu este obligatorie. 

Costuri fixe pentru justițiabili în procedurile civile 

Legea nr. 549/1991 cu privire la plățile judiciare reglementează costurile plătibile aferente 

procedurilor civile. Acestea variază în funcție de tipul de procedură. În anumite cazuri se aplică 

taxe fixe; în alte cazuri, taxa plătibilă este calculată pe baza unui procent. 

În toate cazurile, costurile trebuie achitate în moneda cehă , iar plățile se pot efectua prin transfer 

bancar în contul statului (sau al instanței). Costurile care nu depășesc 5 000 CZK pot fi acoperite 

prin plata timbrului fiscal guvernamental (kolek), care poate fi achiziționat de la oficiile poștale 

și din alte locuri. 

Instanța trebuie să aducă la cunoştința persoanei care introduce cauza suma fixată pe care 

aceasta trebuie să o achite. 

Costurile trebuie achitate în termen de trei zile de la data notificării, înainte de desfășurarea 

primei audieri. 

Procedurile penale sunt inițiate întotdeauna ex officio (de către parchet), iar pârâtul plăteşte 

numai costurile reprezentării legale. 

În procedurile penale nu există costuri judiciare. 

Nu există costuri judiciare fixe pentru cauzele înaintate Curții Constituționale din Republica 

Cehă, dar este obligatorie reprezentarea de către un avocat.. 

Drepturile şi obligațiile părților 

Nu există nicio obligație pentru reprezentanții legali de a furniza informații prealabile. 

Avocatul și clientul său pot conveni asupra drepturilor și obligațiilor părților. 

Temeiul juridic al costurilor 

Se recomandă consultarea unui avocat în fiecare caz particular. După introducerea cauzei, 

instanța devine responsabilă de notificarea taxelor care trebuie plătite. 

Pe site-ul internet al Ministerului Justiției se prezintă diverse statistici; totuși, durata depinde 

mult de fiecare caz în parte. Anumite norme juridice stabilesc termene-limită doar pentru acțiuni 

specifice în instanță (de exemplu, cereri de pronunțare). 

Costurile plătibile depind de circumstanțele fiecărei cauze; de aceea nu este posibilă furnizarea 

în prealabil a unor astfel de informații. 

http://www.cak.cz/files/2239/Regulation_on_lawyers_tarif.doc


Taxă pe valoare adăugată 

Costurile judiciare nu conțin TVA, iar valoarea lor este limitată. Onorariul avocatului nu include 

TVA. Cu toate acestea, unele cabinete de avocatură plătitoare de TVA adaugă TVA-ul (19%). 

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției civile 

Nu este fixată o anumită limită de venit. Totuşi, la cerere, judecătorii pot examina individual 

fiecare situație. Se pot acorda scutiri parțiale sau totale de la plata cheltuielilor de judecată, cu 

condiția ca reclamantul să nu fi introdus o cauză nerezonabilă. Atunci când reprezentarea legală 

este obligatorie, instanța poate repartiza reclamantului un asistent juridic. 

Anumite ONG-uri specializate (în funcție de cauza în discuție) sau Baroul ceh acordă asistență 

juridică gratuită. Baroul ceh poate numi în anumite cauze un avocat care să ofere servicii 

juridice gratuite. Acordarea de asistență juridică gratuită ia în considerare nu numai venitul 

persoanei, ci și situația financiară în ansamblu a familiei acesteia. 

Nu este fixată o anumită limită de venit. Atunci când este obligatorie reprezentarea legală, iar 

pârâtul nu are propriul avocat, instanța repartizează întotdeauna pârâtului un avocat. 

Limita de venit aplicabilă în domeniul justiției penale în cazul victimelor 

Numai anumite ONG-uri oferă victimelor asistență juridică gratuită. Într-un număr limitat de 

cauze specifice victimele sunt parte în procedurile penale; în alte cauze, victimele sunt 

constrânse să inițieze o acțiune (sunt relevante informațiile prezentate anterior cu privire la 

limita de venit aplicabilă pentru asistența juridică în domeniul justiției civile). 

Alte condiții asociate cu acordarea de asistență juridică victimelor 

Victimele pot solicita despăgubiri de la Ministerul Justiției (în conformitate cu Legea nr. 

209/1997). 

Proceduri judiciare gratuite 

Inițierea unei acțiuni la Curtea Constituțională este gratuită. De asemenea, în anumite tipuri de 

proceduri (precizate în articolul 11 din Legea nr. 549/1991 privind cheltuielile de judecată) nu se 

solicită cheltuieli de judecată – de exemplu, atunci când reclamantul este minor sau în alte cazuri 

specifice (atunci când statul sau organele sale sunt parte în proceduri; când un străin solicită azil, 

sau în alte cauze care implică părți „mai vulnerabile”). 

Este de datoria judecătorului să decidă asupra acestui aspect (în hotărârea finală) pentru fiecare 

cauză în parte; judecătorul poate ordona părții care nu are câștig de cauză să plătească costurile 

parțial sau integral. Totuși, această regulă nu se aplică în procedurile de divorț. Cheltuielile de 

judecată pot acoperi și onorariul avocatului. 

Onorariile experților 

Instanța plăteşte onorariile experților pe care i-a desemnat. Părțile în conflict sunt responsabile 

de plata onorariilor unui expert numai în situația în care acestea îi solicită serviciile din proprie 

inițiativă. În anumite cauze, instanța poate decide ca partea care nu a avut câştig de cauză să 

plătească onorariul unui expert. 

Costurile de traducere și interpretare 



În cazul procedurilor juridice, instanța este responsabilă de plata onorariilor traducătorilor şi 

interpreților; atunci când una din părți este un străin care nu înțelege limba cehă, acesta are 

dreptul de a se adresa instanței în limba maternă. 

6. Concluzii şi recomandări 

 

Atât Curtea de la Strasbourg cât şi Curtea Constituţională a Republicii Moldova au statuat 

în jurisprudenţa lor constantă că accesul la justiţie nu este gratuit; rămâne de examinat şi modul 

în care statul, prin măsurile pe care le ia, asigură accesul la justiţie, în condiţii de egalitate, a 

tuturor cetăţenilor indiferent de pregătirea şi situaţia economică a acestora. 

Cu toate acestea, deşi articolul 6 alin. (1) din Convenţie nu garantează accesul gratuit la 

justiţie, uneori costurile ridicate ale procedurilor pot aduce atingere acestui drept. Astfel, o taxă 

de stat în cuantum ridicat cumulată cu alte cheltuieli de judecată disproporţionate faţă de 

posibilităţile financiare ale reclamantului pot reprezenta o descurajare în fapt a liberului acces la 

justiţie. 

 Odată lămurit aspectul că accesul la justiţie nu este gratuit, rămâne de examinat şi modul 

în care statul, prin măsurile pe care le ia, asigură accesul, în condiţii de egalitate, la justiţie a 

tuturor cetăţenilor indiferent de pregătirea şi situaţia economică a acestora. 

  Astfel, din analiza jurisprudenţei evocate reiese că impunerea plăţii taxelor judiciare în 

sarcina celor care se adresează instanţelor de judecată trebuie dublată de asigurarea unui cadru 

legal complex şi complet în care accesul justiţIabilului la asistenţă juridică şi judiciară să fie unul 

efectiv şi real. Numai în acest fel, statele pot stabili un cuantum al taxelor judiciare care să-şi 

atingă scopul descurajării formulării de cereri abuzive în instanţă, fără a aduce atingere, însă, 

principiilor constituţionale şi convenţionale ale egalităţii în drepturi şi lliberului acces la justiţie.  

Întru respectarea asigurării principiului consfinţit de Legea supremă a statului privind 

asigurarea accesului liber la justiţie, şi a prevederilor art.6 din Convenţia Europeană pentru 

Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale,. cuantumul taxei de stat stabilit prin 

Legea taxei de stat este unul proporţional care nu condiţioneaz încălcarea acestui principiu 

fundamental. 

În acest context, ţinem să menţionăm că suma ce urmează a fi achitată ca taxă de stat în 

instanţă nu trebuie să constituie un impediment al cetăţenilor de a se adresa în justiţiei 

pentru a fi restabiliţi într-un drept încălcat şi a obţine o satisfacţie efectivă. 

Chiar dacă activitatea de justiţie nu poate fi gratuită, aceasta nu înseamnă că o 

reglementare legală poate împedica o persoană să se adreseze justiţiei prin stabilirea unor taxe 

insuportabile. De altfel, după cum sa menţionat. Legea taxei de stat prevede şi cazurile cînd 

acţiunile sunt scutite de taxe, avîndu-se în vedere tocmai rspectarea principiului accesului liber la 

justiţie. 

Prin urmare, cuantumul taxei de stat stabilit prin Legea taxei de stat este unul ce 

asigură părţilor accesul liber şi egal la justiţie, prin respectarea principiului diminuării 

impedimentelor economico-financiare la realizarea acestui drept fundamental, dar şi protecţia 

părţii care a pierdut procesul obligată la restituirea nu doar a valorii acţiunii dar şi la 

compensarea cheltuielilor de judecată. 

Totodată menţionăm că, întru generalizarea practicii aplicării de către instanţele 

judecătoreşti a dispoziţiilor legale, care au ca obiect reglementarea cheltuielilor de judecată în 

materie civilă, precum şi în scopul eliminării deficienţelor din practica de încasare a cheltuielilor 

de judecată în cauzele civile,  Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Republicii Moldova a adoptat 

Hotărîrea nr. 25 din 28.06.2004 cu privire la practica aplicării de către instanţele judecătoreşti a 

legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile. Prin Hotărîrea în cauză 

Plenul Curţii Supreme de Justiţie atenţionează instanţele judecătoreşti asupra necesităţii aplicării 

conforme şi stricte a dispoziţiilor Legii taxei de stat nr.1216-XII din 30.12.1992 cu modificările 

ulterioare (republicată în Monitorul Oficial, nr.3-55 din 02.04.2004), ale Codului de procedură 

civilă intrat în vigoare la 12.06.2003 (Monitorul Oficial, nr.111-115 din 12.06.2003) şi a altor 

reglementări tangenţiale cu domeniul cheltuielilor de judecată, expunîndu-se în mod detaileat 

asupra aplicării conforme şi stricte a dispoziţiilor legale în acest domeniu. 


