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➢ PREAMBUL 

Studiul a fost elaborat la solicitarea Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Scopul aces-

tei activități a fost de a identifica, de a analiza existența/lipsa și de a evalua consecvența actelor le-

gislative și normative naționale privind determinarea cuantumului cheltuielilor de judecată și 

metodologia de calculare și aplicare a acestora. Totodată, urmare a comparării practicii naționale cu 

practicile altor state să fie înaintate recomandări relevante în vederea îmbunătățirii situației naționale 

în acest domeniu.  

Contextul de activitate din ultima perioadă demonstrează că resursele financiare atribuite instanțelor 

judecătorești din Republica Moldova sunt insuficiente, și/sau cheltuite ineficient, întrucât jusițiabilii 

făcând uz de dreptul la o justiție accesibilă, beneficiază, iar uneori chiar abuzează de  disponibilitatea 

sistemului judecătoresc, care  devine tot mai costisitor. Astfel, se evidențiază că valoarea taxei de stat 

nu recuperează totalmente cheltuielile de procedură judiciară, care se măresc tot mai mult pe an ce 

trece. 

➢ NECESITATEA STUDIULUI 

Studiul reprezintă realizarea acțiunii 1.1.2.p.1 din Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei 

de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016, al căror termen s-a extins pentru anul 2017 

„Efectuarea unui studiu al legislației în vigoare care reglementează cuantumul și modul de calculare 

a cheltuielilor de judecată, precum și al practicilor de aplicare a acestora”. 

Studiul a fost elaborat urmare a analizei activității practice și a datelor statistice pentru anul 2015 - 

2017 privind activitatea judecătorească oferit de către Agenția de Adminstrare a instanțelor judecă-

torești, precum și instanțele de judecată.  

Necesitatea de elaborare a studiului rezidă în imperativitatea asigurării performanței și independenței 

sistemului judecătoresc, prin prisma accesului liber la o justiție calitativă a justițiabililor. 

➢ ADNOTARE 

Activitatea de înfăptuire a justiției reprezintă o consecutivitate complexă de acțiuni, care sunt reali-

zate de către autoritățile și persoanele în mod special împuternicite în acest sens, în vederea apărării 

și garantării ordinii și statului de drept. Înfăptuirea justiției reprezintă un domeniu polivalent, dat fiind 

multitudinea participanților, dar și a raporturilor juridice care apar în acest proces. 

Marea majoritate a activităților desfășurate în cadrul unui proces judiciar sunt puse pe seama institu-

țiilor care reprezintă statul (Ministerul afacerilor interne, Ministerul justiției, organele procuraturii, 

instanțele judecătorești, autoritățile publice, dar totodată în acest proces sunt implicate și alte organi-

zații și persoanele ce defășoară anumite activități specializate în domeniul juridic (executori judiciari, 

avocați, experți, interpreți/traducători etc). Astfel, polaritatea acestora condiționează asigurarea des-

fășurării unei activități potrivite, cu asigurarea consecvenței și a profesionalismului, dar și a stabilității 

financiare.  

În acest context, a fost evaluată complexitatea raporturilor juridice, precum și aspectul de reglemen-

tare și atribuire a cheltuielilor procedurale atât în Republica Moldova, dar și în alte țări, a căror prac-

tică reprezintă reper pentru reformare. S-a stabilit că preponderent, pot fi identificate, evaluate și 

solicitate spre recuperare cheltuielile pentru procedurile civile, comerciale și penale. Aspectul penal 

și contravențional implică elemente diferite de cel civil și comercial, care diferențiază esențial moda-

litatea de apreciere și de solicitare a resurelor financiare cheltuite în vederea desfășurării procedurilor 

procesuale, mai ales că în procesele date nu se încadrează doar în instanța de judecată, dar, deobicei 

sunt inițiate de alte autorități, care de asemenea presupun numeroase acțiuni și consum de resurse, ce 

pot fi solicitate a fi recuperate de la cei implicați în acțiuni. 
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Activitatea de înfăptuire a justiției, conform teoriei generale a dreptului, poate fi diferențiată în câteva 

tipuri, identificate atât de procedura de realizare, cât și de dreptul material a căror norme guvernează 

raporturile juridice.  

Un alt criteriu diferențiator al procedurilor de apărare a drepturilor și intereselor private și ale statului 

este faza în care se desfășoară procedura de examinare, dat fiind că procesul de soluționare a cazuelor 

constă din câteva etape:  

 etapa extrajudiciară (medierea, conform Legii „Cu privire la mediere” nr.137 din 

03.07.2015, sau etapa de investigare și urmărire penală); 

 etapa judiciară (etapa scrisă, etapa cercetării probelor, etapa dezbaterilor, etapa deliberării și 

pronunțării hotărârii judecătorești); 

 etapa executării hotărârilor judecătorești.  

Toate etapele enunțate mai sus sunt caracterizate de diferite cheltuieli procedurale, pentru care sunt 

prestabilite taxe ce se achită de către părți înainte sau după finalizarea acțiunilolr procedurale. Însă, 

se precizează că pentru acțiunile din etapa judiciară, legislația nu reglementează în mod exhaustiv și 

complex toate tipurile de cheltuieli ce ar putea surveni și care ar trebui să fie achitate de către părți 

pentru a putea asigura buna desfășurare a actului justiției. Astfel, în acest studiu, s-a analizat doar 

segmentul ce se referă la cheltuielile de judecată relevante etapei de examinare a cauzelor în instanța 

de judecată, în toate fazele de examinare – etapa instaței de fond, etapa de apel și de recurs. 

Totodată,  după cum s-a menționat anterior, activitatea de înfăptuire a justiției este diferențiată și de 

normele procedurale, astfel fiind cauze civile, penale sau administrative.  

Cauzele penale și administrative sunt realizate în vederea apărării ordinii de drept, a persoanei, a 

drepturilor şi libertăţilor acesteia, pentru a preveni infracţiunile, precum şi de a educa cetăţenii în 

spiritul respectării legilor. În acest sens, rolul de bază în activitatea de supraveghere și de desfășurare 

a cauzelor penale și administrative revine anume statului, prin reprezentanții săi, astfel asumându-și 

costurile și rezultatele acțiunilor sale. Acuzatorii de stat și organele de urmărie penală, potrivit actelor 

normative în vigoare, odată cu condamnarea persoanelor sau aplicarea altor soluţii de nereabilitare, 

pot solicita încasarea din contul persoanei vinovate a sumelor cheltuite de către instituţiile de drept 

(expertize judiciare, traduceri, extrădări etc.) la efectuarea anchetei, ceea ce se realizează, însă dat 

fiind ambiguitatea normelor juridice, procesul de recuperare a cheltuielilor este destul de anevoios. 

Or, în instanțele de judecată se desfășoară proceduri de examinare a tuturor cauzelor. Unele proceduri 

judiciare anticipează etapa instanțelor de judecată. Analiza sumativă a acestora este imposibilă, dat 

fiind necesitatea unui studiu amplu, complex, detaliat și comprehensiv care să cuprindă și etapele de 

urmărire penală și pregătire a dosarelor de către Procuratura, pentru a determina, într-o imagine com-

pletă, care sunt cheltuielile statului pentru efectuarea justiției. În acest context, analiza a fost realizată 

doar în limitele stabilite pentru examinarea judiciară a cauzelor civile și penale.  
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1. Aspecte generale privind cheltuielile de judecare 

1.1 Contextul nașterii și specificul cheltuielilor de judecare 

Realitatea ultimilor 4 ani a determinat schimbări semnificative în societatea Republicii Moldova, în 

toate sectoarele de activitate. Domeniul justiției de asemenea a fost influențat de numeroasele eveni-

mente atât politice, sociale, cât și economice. În acest context, în anul 2011, prin Legea nr. 231 din 

25.11.20111 a fost aprobată Strategia de reformă a sectorului justiției pentru anii 2011-2016,  ori-

entată spre edificarea unui sector al justiției accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist 

și responsabil față de societate, care să corespundă standardelor europene, să asigure supremația 

legii și respectarea drepturilor omului.  

Realizarea unei reforme presupune, pe lângă responabilitate, implicare, asumare și  anumite costuri. 

Costurile pentru implementarea strategiei date, erau preconizate a fi achitate din diferite surse: extra-

bugetare (în cadrul programelor de finanțare internaționale) și bugetare. Totuși sumele de bani de 

care dispune bugetul public național sunt destul de limitate, astfel povara financiară fiind destul de 

semnificativă. În același context, se menționează că pentru realizarea activității judecătorești, statul 

cheltuie numeroase sume de bani, în vederea asigurării funcționării sistemului instanțelor judecăto-

rești. 

Potrivit articolului 24, alineatul 1 din Constituţia Republicii Moldova2 "Statul garantează fiecărui om 

dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică", apărarea drepturilor fiind încredințată diferitor au-

torități de ocrotire a dreptului. Aceste autorități, în Republica Moldova, sunt identificate, conform 

Capitolului IX din Legea Supremă, prin autoritatea judecătorească, care este reprezentată de sistemul 

instanțelor judecătorești, Consiliul Supreior al Magistraturii și Procuratură. În context restrâns, in-

stanțele judecătorești, înfăptuind justiţia, apără orânduirea statală şi constituţională a Republicii Mol-

dova de orice atentat. 

Autoritatea judecătorească înfăptuieşte justiţia în scopul apărării şi realizării drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale cetăţenilor şi ale asociaţiilor acestora, ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţii-

lor. Instanţele judecă toate cauzele privind raporturile juridice civile, administrative şi penale, precum 

şi orice alte cauze pentru care legea nu stabileşte o altă competenţă. Astfel, ocrotirea intereselor este 

înfăptuită prin examinarea şi soluţionarea, în şedinţa de judecată, a pricinilor judiciare, unde instanţele 

de judecată aplică legile procedurale civile și penale în vigoare la data judecării cauzelor, la data 

efectuării actelor de procedură, precum şi a actelor unor alte autorităţi, în cazurile prevăzute de lege. 

Fiecare sistem juridic are propriile caracteristici specifice, atât în ceea ce privește cadrul juridic, cât 

și procedurile de desfășurare și examinare. Cu toate acestea, toate au aceeași finalitate, și anume 

crearea unui cadru juridic stabil, în care oamenii își pot exercita și apăra eficient drepturile.  

Ocrotirea intereselor legale ale statului și cetățenilor, în mod imperativ este efectuată de către autori-

tatea judecătorească, pe calea examinării și soluționării proceselor judiciare în ședința de judecată. 

Funcția de bază a autorității judecătorești este cea de a înfăptui justiția prin examinarea şi 

soluţionarea, în limitele competenţei, a litigiilor civile, penale, administrative ş.a., menţinerea ordinii 

de drept, protecţia diferitelor forme de proprietate, asigurarea protecţiei judiciare a drepturilor poli-

tice, sociale, economice, civile ş.a., educaţia culturii juridice, respectul faţă de normele morale sociale 

şi faţă de valorilor umane.  

                                                 
1

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-6 din 06.01.2012, art.6 
2

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1 din 12.08.1994, data intrării în vigoare 27.08.1994, cu modificările și completările ulterioare. 
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Examinarea cauzelor civile, penale și administrative se ghidează de normele materiale și normele 

procedurale relevante, la data efectuării actelor de procedură, prin apărarea normelor materiale spe-

cifice. Activitatea dată este una complexă, caracterizată de numeroși indicatori de performanță, care 

necesită consumul resurselor disponibile. 

În conformitate cu prevederile art.6 pct.1 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului3, care 

de fapt se regăsesc și în art.8 din Declarația Universală a Drepturilor Omului4 „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, publi-

citatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.” 

Interpretarea acestor prevederi subliniază că un proces echitabil poate fi considerat doar în condițiile 

în care sunt asigurate anumite caracteristici, în mod cumulativ. Astfel, pe lângă faptul că un proces 

trebuie să fie examinat într-o instanță independentă, imparțială și legală, unde cauza să fie judecată 

într-un mod echitabil, public și într-un termen rezonabil, iar hotărârea judecătorească să fie 

pronunțată în mod public, procesul poate fi considerat ca echitabil doar dacă a fost asigurat și ac-

cesul liber la justiție. În sensul Convenției, accesul liber la justiție are mai multe elemente definitorii, 

dar totodată Curtea Europeană pentru Drepturile Omului subliniază că existența taxelor judiciare nu 

reprezintă un obstacol pentru accesul liber la justiție, întrucât realizarea justiției reprezintă un serviciu 

public al statului, unde costurile sunt suportate de către bugetul de stat, ale cărui venituri sunt consti-

tuite din taxele plătite de toți cetățenii. Iar ulterior, costurile justițiabilului pentru serviciul public al 

justiției pot fi recuperate de la partea care cade în pretenții, acestea fiind identificate ca și cheltuieli 

de judecată. 

Aceleași principii CEDO sunt prevăzute și în cadrul juridic al Republicii Moldova (Constituția Re-

publicii Moldova, Codul de procedură penală (în continuare CPP)5, Codul de procedură civilă (în 

continuare CPC)6 și alte legi organice). Astfel, orice persoană se poate adresa în instanța de judecată 

pentru apărarea intereselor, drepturilor și libertăților sale legitime, în contextul dreptului său la un 

proces echitabil. De asemenea, sistemul normelor de drept naționale reglementează principiul acce-

sului liber la justiție care constituie un principiu fundamental al organizării oricărui sistem judiciar. 

Totuși, textul Legii supreme nu instituie nici o interdicţie cu privire la taxele în justiţie, fiind legal şi 

normal ca justiţiabilii care trag un folos nemijlocit din activitatea desfăşurată de instanţele judecăto-

reşti să contribuie la acoperirea cheltuielilor acestora. Mecanismul statal de apărare a drepturilor şi 

libertăţilor fundamentale ale omului, determină buna funcţionare a autorităţii judecătoreşti, astfel încît 

să fie asigurat oricărei persoane dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 

competente împotriva actelor care violează drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Pe plan 

procesual, accesul liber la justiţie este concretizat în prerogativele pe care le implică dreptul la acţiune, 

ca aptitudine legală ce este recunoscută de ordinea juridică oricărei persoane fizice sau juridice. To-

todată este necesar a se înțelege că accesul liber la justiție nu înseamnă ordine arbitrară, ori gratuitatea 

justiției. Participanții la procesele de judecată trebuie să contribuie prin solicitarea drepturilor, dar și 

                                                 
3

 Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și  a Libertăților Fundamentale nr.1950, adoptată la Roma la 04.11.1950, intrată în vigoare la 

03.09.1953. Publicată în Tratatele Internaționale vol.1, la 30.12.1998, art.342, intrată în vigoare la 01.02.1998 
4

 Adoptată de Adunarea Generala a Organizatiei Natiunilor Unite la 10 de septembrie 1948,  
5

 Legea nr.122 din 14.03.2003, Codul de Procedură Penală a Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial nr.104-110 din 07.06.2003, art.447, 

intrat în vigoare la 12.06.2003, cu modificările și completările ulterioare 
6

Legea nr.225 din 30.05.2003, Codul de Procedură Civilă a Republicii Moldova, publicat în Monitorul Oficial nr.130-134 din 21.06.2003, art.415, cu 

modificările și completările ulterioare 
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onorarea obligațiunilor, fiind totodată astfel condiționați să facă plăți care sunt necesare pentru a asi-

gura desfășurarea eficientă și calitativă a unor anumite acțiuni procedurale.  

În același context, pentru a asigura activitatea instanțelor judecătorești, care să fie realizată în limitele 

legale, este necesară garantarea și funcționarea independenței administrative, organizaționale, dar și 

financiare a acestora. Cea din urmă caracteristică, în Republica Moldova, este realizată prin finanțarea 

din bugetul public cu resursele financiare necesare în limitele disponibile ale bugetului de stat. Astfel, 

mijloacele financiare necesare pentru exercitarea activității justiției sunt alocate din bugetul de stat, 

ceea ce înseamnă că statul îşi asumă aceste cheltuieli, care includ: achitarea salariilor judecătorilor şi 

ale personalului instanţelor de judecată, întreţinerea şi repararea încăperilor, procurarea și asigurarea 

cu echipamentul necesar, și cu obiectee de uz gospodăresc corespunzătoare, de asemenea prin aco-

perirea cheltuielilor poştale ş.a. 

Din toate acestea, rezultă că activitatea de înfăptuire a justiției reprezintă o consecutivitate complexă 

de acțiuni, care sunt realizate de către autoritățile și persoanele în mod special împuternicite în acest 

sens, în vederea apărării și garantării ordinii și statului de drept. Înfăptuirea justiției reprezintă un 

domeniu polivalent dat fiind multitudinea participanților, dar și a raporturilor juridice care apar în 

acest proces. Marea majoritate a activităților desfășurate în cadrul unui proces judiciar sunt puse pe 

seama instituțiilor statului (Ministerul afacerilor interne, Ministerul justiției, organele procuraturii, 

instanțele judecătorești, autoritățile publice, dar totodată în acest proces sunt implicate și alte organi-

zații și persoanele ce defășoară anumite activități specializate în domeniul juridic (executori judiciari, 

avocați, interpreți/traducători etc). Polaritatea acestora condiționează asigurarea desfășurării unei ac-

tivități potrivite, cu asigurarea consecvenței și a profesionalismului, dar și a stabilității financiare. 

Înfăptuirea justiției în cadrul instanțelor de judecată implică costuri financiare semnificative. Astfel, 

organizarea activității instanțelor judecătorești, în vederea examinării cauzelor judiciare, indiferent 

de natura și durata acestora, statutul suportă cheltuieli semnificative, care sunt constituite din cheltu-

ieli pentru întreținerea sistemului judiciar (pata salariilor judecătorilor, a funcționarilor care participă 

la procesul de judecată, și a angajaților instanței de judecată și altele), precum și cheltuieli de asigurare 

tehnico-materială a judecătoriilor, sau cheltuieli necesare pentru realizarea activității judecătorești - 

citarea părților în instanța de judecată, examinarea la fața locului. Totodată, în activitatea de înfăptuire 

a justiției sunt atrase persoane care participă nemijlocit la procesul de realizare a justiției, precum: 

martorii, experții, interpreții/traducătorii, activitatea cărora presupune compensații financiare. De ase-

menea, se realizează activități procesuale, cum ar fi examinarea la fața-locului, acțiuni care necesită 

resurse financiare suplimentare. Aceste resurse financiare, cheltuite de către instanțele de judecată, 

în vederea realizării actului justiției, reprezintă cheltuielile de judicare. În cea mai mare parte, aceste 

cheltuieli necesare funcționării sistemului judecătoresc, sunt puse pe seama bugetului de stat, adică, 

pe seama plătitorilor de taxe, ceea ce este inechitabil din punct de vedere financiar și social. 

Potrivit normelor legale, totuși, parțial, aceste cheltuieli necesare activității de înfătptuire a justiției,  

sunt recuperate, fiind puse pe seama părților, și solicitate de la acestea în interesul cărora se exami-

nează cauzele judiciare în instanțele de judecată. Este necesar de menționat că în acest sens se face 

referire la subiecții raporturilor juridice, ale căror interese urmează a fi examinate li soluionate de 

către instanțe. Cei de la care se solicită recuperarea cheltuielilor de judicare sunt părțile dosarului de 

judecată, dar și persoanele terțe atrase în procesul de judecată. Însă, de la recuperarea cheltuielilor de 

judecată sunt exceptate organele procuraturii, autoritățile publice centrale și locale și alte autorități 

care se adresează în instanța de judecată în vederea apărării intereselor statului. Dar în același rând se 

subliniază că există un șir de situații prevăzute de legislație, în care părțile, pot beneficia de aumite 

avantaje în raport cu procedura de recuperare a cheltuielilor de judecare. 

Totuși, marea majoritate a cauzelor examinate, în special cele cu caracter civil, care sunt cele mai 

costisitoare, sunt dirijate de institutul cheltuielilor de judecare, care prevăd efectuarea plății pentru 

procesul de judecată de apărare și protecție a drepturilor și libertăților. Datorită acestui institut jurdic, 

se formează și se reglementează raporturile juridice dintre părți și stat, precum și terții participanți la 

procesul juridic: martori, experți, reprezentanți, traducători/interperți. 
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1.2 Noțiunea, rolul și funcțiile cheltuielilor de judecare 

Istoria dreptului demonstrează că orice acțiune de reglementare și examinare a raporturilor juridice 

erau suplimentate și de normele privind cheltuielile de judecare. Indiferent de cum erau percepute 

cheltuielile de judecare, și care ar fi fost mărirea acestora stabilită, dintotdeauna noțiunea de cheltuieli 

de judecată a fost parte a normelor juridice, care se atribuie procedurilor de reglementare a funcțio-

nării instanțelor de judecată. Astfel, în diferite perioade ale evoluției și dezvoltării normelor juridice, 

cheltuielile de judecată erau stabilite și percepute în măsură și proporții diferite, de la diferiți partici-

panți ai procesului judiciar. Au existat perioade când cheltuielile de judicare erau stabilite și percepute 

în dependență de etapele procesului de judecată, și valoarea acțiunii, totodată în alte timpuri cheltu-

ielile de judecată erau văzute ca tipuri ale impozitelor indirecte, și nu erau atribuite nemijlocit parti-

cipanților la procesele de judecată. 

Potrivit normelor procesuale, în vigoare, ale Republicii Moldova cheltuielile de judecare sunt cheltu-

ielile necesare pentru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloace-

lor materiale de probă, retribuirea apărătorului, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de desfășu-

rarea procesului de judecată. În aceste cheltuieli sunt cuprinse și sumele cuvenite martorului, exper-

tului, interpretului, dar și alte cheltuieli survenite pe parcursul desfășurării procesului judicciar, care 

au legătură directă cu realizarea acestuia.  

Temeiul suportării cheltuielilor judiciare de către inculpat își are izvorul în activitatea sa infracțională, 

iar de către părți, în culpa procesuală. Astfel, conform prevederilor art.94 din CPC partea care cade 

în pretenţiuni va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Textul relevă ideea pre-

zumţiei de 

Potrivit teoriei dreptului se identifică 2 tipuri de cheltuieli, în dependență de sursa care le avansează: 

astfel, cheltuielile care sunt avansate de către stat sunt numite cheltuieli de procedură, iar cele avan-

sate de către părți sunt numite cheltuieli de judecată. 

Institutul juridic al cheltuielilor de judecare în practica judiciară este foarte important, întrucât în acest 

caz costurile procedurilor de judecată sunt reglementate și pot fi recuperate, inclusiv pe cale judiciară. 

Însă, atât normele juridice cât și practica înregistrată, demonstrează că acestea pot fi recuperate nu 

totalmente, ci doar parțial, și asta în marea majoritate a cazurilor la convingerea instanței de judecată. 

Totuși, chiar și recuperarea parțială a cheltuielilor statului pentru efectuarea justiției, de la beneficiarii 

serviciilor publice realizate de instanțele judecătorești, asigură un anumit echilibru în vederea garan-

tării funcționalității instanțelor judecătorești, dar și a diminuării abuzului din partea părților de a pro-

fita, ilegal, de dreptul de a accede în instanța de judecată. 

Scopul de bază al cheltuielilor de judecare este cel de a recupera cheltuielile suportate atât de către 

stat, cât și de către participanții la procesul de judecată, precum și prevenirea adresării nefondate în 

instanța de judecată, dar și evitarea eschivării de la realizarea obligațiunilor juridice. 

În acest context, cheltuielile de judecare reliefează câteva funcții de bază care trebuie luate în consi-

derare, precum: 

funcția fiscală și compensatorie - presupune acoperirea și recuperarea, parțială, a cheltuielilor care 

se materializează pe parcursul activității instanței de judecată, în procesul realizării actului justiției. 

Aceste cheltuieli sunt cuprinse în taxa de stat. Totodată aici se menționează și funcția regulatorie a 

taxei de stat, care reflectă capacitatea de a influența asupra părților procesuale, în vederea corectării 

comportamentului juridic în cadrul raporturilor juridice. 

funcția de prevenire - constând în limitarea abuzurilor de uzare a dreptului accesului la justiție, pre-

cum și de limitare a acțiunilor nefondate, sau de eschivare de la realizarea obligațiunilor de drept. 

Totodată în acest sens, existența cheltuielilor de judecare, și conștientizarea de către părți a existeței 

și mărimii acestora presupune disciplinarea părților, și motivarea acestora de a soluționa situațiile 

conflictuale în mod amiabil. 
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funcția socială - asigurarea faptică (din punctul de vedere financiar) a accesului cetățenilor la justiție. 

Acest fapt se realizează prin existența taxelor diferențiate, precum și a diferitor scutiri sau facilități în 

contextul plății taxelor și cheltuielilor de judecată (scutirea sau eșalonarea plății taxelor de stat, sau 

chiar reducerea acestora dat fiind condiția financiară ale părților). 

1.3 Cadrul național de reglementare a cheltuielilor de judecare 

Legislația națională care reglementează costurile pentru serviciile publice prestate de instanțele de 

judecată, precum și achitarea cheltuielilor de judecare este determinată de un număr relativ mare de 

acte legislative și normative, care conțin norme mai mult sau mai puțin comprehensive cu privire la 

regimul juridic ale cheltuielilor de judecare. Însă, tălmăcirea lor în anumite cauze concrete determină 

ambiguități și neclarități privind aplicarea acestora. 

După cum s-a prezentat anterior, cheltuielile de judecare, potrivit teoriei dreptului, sunt de două tipuri: 

cheltuieli de procedură și cheltuieli de judecată. Conform legislației Republicii Moldova ,care re-

glementează aspectul cheltuielilor de judecare, există: taxa de stat și cheltuieli de judecare a prici-

nii - pentru cauzele examinate conform procedurii civile (Capitolul VII „Cheltuieli de judecată” CPC) 

și cheltuieli judiciare - pentru cauzele penale (Capitolul II „Cheltuieli judiciare” CPP).  

În Republica Moldova, aspectele privind taxa de stat  și cheltuielile de judecare sunt cuprinse într-o 

serie de acte legislative și normative, după cum urmează: 

✓ Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, Legea nr.225 din 30.05.2003, Monitorul 

Oficial Nr. 111-115 din 12.06.2003. Data intrării in vigoare: 12.06.2003, cu modificările și 

completările ulterioare; 

✓ Codul de procedură penală al Republicii Moldova, Legea nr. 122 din 14.03.2003, Monitorul 

Oficial Nr. 104-110 din 07.06.2003. Data intrării in vigoare: 12.06.2003, cu modificările și 

completările ulterioare; 

✓ 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, cu modi-

ficările și completările ulterioare; 

✓ Codul muncii al Republicii Moldova, Legea nr.154 din 28.03.2003, Monitorul Oficial al Re-

publicii Moldova, 2003, nr.159-162, art.353, art.648; 

✓ Codul contravențional al Republicii Moldova, Legea nr.218 din 24.12.2008, Monitorul Ofi-

cial al Republicii Moldova, 2009, nr. 3-6 din 16.01.2009, art.15. 

✓ Legea nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 privind taxa de stat, cu modificările și completările 

ulterioare, republicată în Monitorul Oficial Nr. 53-55 din 02.04.2004, art nr. 302 

✓ Legea nr. 1545 din  25.02.1998 privind modul de reparare a prejudiciului cauzat prin acţiu-

nile ilicite ale organelor de urmărire penală, ale procuraturii şi ale instanţelor judecătoreşti; 

Monitorul Oficial Nr. 50-51 din 04.06.1998, art nr. 359; 

✓ Legea nr. 793 din  10.02.2000 contenciosului administrativ, Monitorul Oficial nr.57-58 din 

18.05.2000, art.375; 

✓ Legea nr. 137 din  03.07.2015 cu privire la mediere, Monitorul Oficial nr.224-233 din 

21.08.2015, art.445; 

✓ Legea nr. 1225 din  08.12.1992 privind reabilitarea victimelor represiunilor politice*, Mon-

itorul Oficial nr. 12 din 30.12.1992, republicată în Monitorul Oficial nr.133-134 art.654 din 

02.12.99; 
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✓ Legea nr.105din 13.03.2003 privind protecția consumatorului din 13.03.2003, Monitorul Ofi-

cial nr. 126-131 din 27.06.2003, art.507;  

✓ Legea nr.68 din 14.04.2016 cu privire la expertiza judiciară şi statutul expertului judiciar, 

Monitorul Oficial nr. 157-162, din 10.06.2016, art 316; 

✓ Hotărârea Guvernului 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 docu-

mentelor executorii, Monitorul Oficial nr. 47-50 din 24.03.2006, art 309; 

✓ Hotărârea Guvernului nr. 194 din  24.03.2017 pentru aprobarea tarifelor la serviciile de 

expertiză judiciară și extrajudiciară, Monitorul Oficial nr.109-118 din 07.04.2017, art.273.  

În reglementările sus-menționate, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat, care de fapt 

sunt cheltuielile de procedură şi din cheltuielile de judecare a pricinii, care reprezintă cheltuielile 

pentru onorarii, sumele cuvenite martorilor, expertului, interpretului și alte cheltuieli apărute în cadrul 

procedurii judiciare. Totodată, actele normative sus-menționate pot fi catalogate în două categorii, 

cele care reglementează în fond aspectele ce țin de cheltuielile de judecată, și acte care conțin preve-

deri speciale privind aspectele legate de taxa de stat.  

Astfel, Codul de procedură civilă în Capitolul VII „Cheltuieli de judecată” conține reglementări ce se 

referă la cheltuieli de judecată, taxa de stat, obiectul taxei de stat, scutirile de plata taxei de stat, 

amânarea și eșalonarea plății taxei de stat, determinarea valorii acțiunii din care se va face plata taxei 

de stat, condițiile de plătire a taxei de stat suplimentare, precum și când și cum se restituie taxa de 

stat achitată. De asemenea, în CPC sunt cuprinse reglementări privind cheltuielile de judecare a pri-

cinii, cu enumerarea expresă a acestora, totodată fiind lăsat spațiu pentru a încadra în aceste cheltuieli 

și alte sume de bani care au fost suportate de către instanță sau de participanți în procesul de judecare 

a pricinilor. În același capitol se fac descrieri privind modalitatea de repartizare a cheltuielilor de 

judecată între părți, sau de compensare a cheltuielilor făcute de părți. Totodată sunt descrise modul 

de încasare a cheltuielilor aferente judecării pricinii  suportate de către instanța de judecată. Un mo-

ment special care trebuie menționat se referă la cheltuielile privind reconstituirea procedurii judiciare 

pierdute, care sunt suportate în întregime de către stat, în caz dacă pierderea procedurii judiciare nu a 

fost făcută, cu rea-credință, de către petiționar, ceea ce este destul de subiectiv în acest caz. Totodată, 

în CPC sunt menționate, ce tipuri de cereri sunt exceptate de la plata taxei de stat, precum și ce auto-

rități nu trebuie să achite cheltuielile de judecată. 

Codul de procedură penală (în continuare CPP), conține reglementări privind cheltuielile de judecată, 

atât în Capitolul II „Cheltuieli judiciare”, cât și în alte articole care reglementează aspecte speciale 

legate de procedura penală. Totodată aici este necesar de precizat că referirile privind chelutuielile 

judiciare în cadrul procedurii penale sunt orientate nu doar către etapa de examinare a cauzei în 

instanța de judecată, dar și în faza de urmărire penală. Conform prevederilor codului de procedură 

penală sunt achitate și cheltuielile aferente procesului contravențional. 

Cel de-al doilea act legislativ care reglementează în esență aspectul privind taxa de stat este Legea 

taxei de stat, aprobată la 3 decembrie 1992. Această lege este actul legislativ special care stabilește 

expres condițiile de aplicare a a prevederilor, determinând procedura generală de achitare sau de scu-

tire de achitare a taxei de stat. Totodată legea stabilește expres cine beneficiază de scutirea de la plata 

taxei de stat, și care este ordinea generală de încasare a acesteia, precum și de restituire a sumelor 

achitate ca taxă de stat.  

Celelalte acte legislative și normative stabilesc în sens îngust condițiile de achitare sau scutire de la 

plata taxei de stat, în dependență de categoriile raporturilor juridice care sunt afectate. 

Acte normative care să cuprindă detalii și interpretări explicite, privind aplicarea exhaustivă și 

complexă a normelor generale nu sunt. Aici este necesară completarea cu prevederi speciale, pentru 
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a fi clară aplicarea lor în diferite spețe, în special în ceea ce ține de calcularea cuantumului cheltuie-

lilor judiciare, având în vederea valoarea seviciilor la mome ntul examinării cauzelor, și pro-

cedura de actualizare permanentă a mărimii acestor cheltuieli, dar și prevederi privind metodologia 

de achitare. Dar totodată se menționează că prin Recomandările și Hotărârile Curții Supreme de 

Justiție se vine cu anumite explicații de aplicare uniformă a prevederilor generale. 

În aceste condiții se elucidează faptul că pentru a beneficia de serviciile sistemului de administrare 

judecătorească este necesar de a crea precondiții pentru realizarea dreptului la justiție, care nu de 

fiecare dată pune pe picior de egalitate participanții la proces, dat fiind obligațiile și scutirile de plata 

taxei de stat. Or, asigurarea egalității părților în fața justiției și a liberului acces la justiție cuprinde și 

o componentă privitoare la cheltuielile de judicare. Însă, interesul unei bune administrări a justiției 

poate justifica impunerea unei restricționări financiare a accesului persoanei la justiție. 

1.4 Cheltuielile de judecare: tipurile, cuantumul, modul de stabilire și de 

plată a acestora 

După cum este reglementat în actele normative enumerate anterior, cheltuielile pentru judecarea pri-

cinii judiciare sunt identificate prin taxa de stat și cheltuieli de judecare a pricinii. 

Cheltuielile de judecare a pricinii sunt constituite din sumele bănești achitate de către participanții la 

procesele de judecată. Aceste cheltuieli au destinația de a compensa costurile suportate de către per-

soanele care au acordat asistență instanței de judecată la realizarea actului justiției, precum și de a 

acoperi costurile suportate de către instanță la efectuarea actelor de procedură. În mod expres acestea 

sunt prevăzute în art. 83, 90, 91 CPC și art.227 din CPP, astfel fiind: 

taxa de stat, care prin natura sa are rolul de a compensa cheltuielile necesare pentru asigurarea acti-

vității instanței judecătorești care sunt suportate în mare parte din bugetul de stat. Actul normativ care 

reglementează obiectul, regimul juridic, cuantumurile tarifare, metoda de plată sau restituire, dar și 

scutirile de la plata taxei de stat este Legea nr.1216 din 03.12.1992 privind taxa de stat.  

Taxa de stat reprezintă în sine o plată obligatorie, a cărei regim juridic este reglementat de normele 

procesuale și cele fiscale. Taxa de stat pentru cererile de judecată, în conformitate cu art. 83 CPC, 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. 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. 

Cuantumul acestei taxe este achitat îaninte de depunerea cererii de chemare în judecată, dovada achi-

tării fiind un imperativ pentru admiterea sau neadmiterea cererii de către instanță.  

Potrivit normelor care reglementează taxa de stat există trei categorii de cereri față de care se aplică 

sau nu regimul de achitare a taxei de stat. Astfel, există cereri de chemare în judecată pentru care se 

achită taxa de stat, cereri de chemare în judecată care nu sunt supuse taxei de stat, și cereri de chemare 

în judecată exceptate de la plata taxei de stat. Totodată, în conformitate cu situația materială a părții, 

instanța de judecată poate decide privind scutirea părții de la plata taxei de stat, fie total, fie parțial. 

De asemenea, instanța poate decide asupra amânării achitării taxei de stat. 

De asemenea se menționează că suma taxei de stat care este achitată pentru examinarea unei acțiunii 

în cele trei instanțe este diferită. Astfel, în instanța de fond se achită 100% din cunatumul taxei de 

stat prevăzute, în instanța de apel se va achita 75%  din taxa ce urmează plătită la depunerea cererii 

de chemare în judecată sau a altei cereri (plângeri), iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial - 75% 

din taxa calculată din suma contesată; pentru cererile de recurs privitor la hotărîrile instanţelor jude-

cătoreşti se vor achita 50% din taxa ce rmează plătită la depunerea cererii de chemare în judecată sau 

a altei cereri (plângeri), iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial -  50 % din taxa calculată din 

suma contesată; pentru cererile de revizuire rivitor la hotărîrile instanţelor judecătoreşti se vor achita 
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25 % din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cererii de chemare în judecată sau a altei cereri 

(plângeri), iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial -  25 % din taxa calculată din suma contesată; 

pentru  eliberarea  copiilor  (duplicatelor) repetate de pe hotărîrea, sentinţa, încheierea, decizia in-

stanţei  judecătoreşti, precum şi a copiilor de pe alte documente din dosar, eliberate de instanța jude-

cătorescă la solicitarea părților și a altor persoane participante la proces se va achita 50 % pentru 

fiecare document și suplimentar 2 % pentru fiecare pagină. Conform art. 3 alin. (1) lit. a) din Legea 

taxei de stat pentru cererile de chemare în judecată privitor la litigiile cu caracter patrimonial, cererile 

de contestare a unui titlu executoriu sau a unui alt document prin care încasarea se produce în mod 

incontestabil, taxa de stat se stabileşte în cuantumul 3% din valoarea acţiunii sau suma încasată, dar 

nu mai puţin de 150 lei şi nu mai mult de 25000 lei de la persoanele fizice şi nu mai puţin de 270 lei 

şi nu mai mult de 50000 lei de la persoanele juridice. 

Explicație: unitatea convențională luată în considerare la achitarea taxei de stat este 20 lei.  

Astfel, dacă în Legea taxei de stat se spune că pentru cererile de chemare  în judecată privitor la: 

desfacerea căsătoriei se achită taxa fixă în mărime de 200% - atunci taxa de stat va fi în sumă de 40 

lei; desfacerea celei de a doua căsătorii se achită taxa fixă în mărime de 1000% - atunci taxa de stat 

va fi în sumă de 200 lei; sau pentru  eliberarea  copiilor  (duplicatelor) repetate de pe hotărîrea, 

sentinţa, încheierea, decizia instanţei  judecătoreşti, precum şi a copiilor de pe alte documente din 

dosar, eliberate de instanța judecătorescă la solicitarea părților și a altor persoane participante la 

proces se va achita 50 % pentru fiecare document - atunci se vor achita câte 10 lei pentru fiecare 

copie, și suplimentar 2 % pentru fiecare pagină - se vor achita câte 0,4 lei pentru fiecare pagină. 

Totodată, referitor la aplicarea art. 3 pct. 1) din Legea taxei de stat, Plenul Curţii Supreme de Justiţie 

prin 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”, în pct. 24 lit. b) a explicat 

că, la stabilirea valorii acţiunii, instanţa de judecată va lua în considerare dispoziţiile art. 87 alin. (1) 

CPC în dependenţă de care urmează să fie stabilit cuantumul taxei pentru acţiunile cu privire la înca-

sarea unei sume de bani – reieşind din suma solicitată, cu excepţia situaţiei cînd suma de bani repre-

zintă mărimea compensaţiei pentru prejudiciul moral, cînd acţiunea se va califica ca nepatrimonială 

şi se va încasa cuantumul de 500% din salariul minim. 

Normele privind taxa de stat au fost stabilite de-a lungul anilor și actualizate în mod permanent. 

Modificările care s-au efectuat au încercat alinierea și echilibrarea cunatumurilor taxelor achitate de 

către părți cu valoarea cauzelor judecate. În unele situații acestea corespund realităților sociale și 

eocnomice, fiind suficient de semnificative, în linii generale compensând statului cheltuielile pentru 

asigurarea activității instanțelor judecătorești (cum ar fi cauzele civile cu caracter patrimonial, pentru 

care taxele de stat sunt stablite în mărirme procentuală față de valoarea acțiunii). Totuși, analiza cu-

antumului taxelor de stat achitate în cazul depuneririlor cererilor de chemare în judecată, în special 

cele care au o valoare fixă, cum ar fi pentru cereririle de desfacere a căsătoriei unde pentru desfacerea 

primei căsătorii se achită o taxă de stat de 40 lei, iar pentru desfacerea celei de a doua căsătorii — 

200 de lei, se constată că raportat la realitatea economică actuală, taxa de stat nu mai reprezintă în 

esență contravaloarea reală a cheltuielilor executate în timpul realizării procedurile judiciare, 

astfel neacoperind costul procedurilor judiciare.  

Astfel, de exemplu: în medie costul unui dosar la nivel național în ultiii ani depășește valoarea de 

1000 de lei, iar în ultimii ani numărul procedurilor de judecată care au vizat desfacerea căsătoriilor 

a fost destul de mare. Conform datelor statistice în anii 2014, în țară au fost înregistrate 11130 de 

divorțuri, în anul 2015 - 11199 divorțuri, în anul 2016 - 10605 divorțuri. Acest date se referă la 

căsătoriile desfăcute atât de către oficiile de stare civilă, cât și instanțele de judecată împreună. În 

Republica Moldova, dat fiind specificul procedurii de desfacere a căsătoriilor, în proporție de 70-

80% din divorțuri se realizează în instanțele de judecată. Astfel, din cifrele enumerate mai sus, s-ar 

conchide că prin instanțele de judecată au fost realizate în 2014 - cca  8300 de divorțuri, în 2015 - 

8300 de divorțuri și în 2016 - 8000 de desfaceri a căsătoriilor. Un simplu calcul matematic, unde 
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convențional s-ar fi achitat cate 40 lei taxa de stat pentru procedura judiciară, ar rezulta că în bu-

getul de stat au fost virate câte cca 332 mii lei în anii 2014 și 2015, iar în 2016 cca 320 mii lei, în 

timp ce pentru soluționarea acestor cazuri, ținând cont de faptul că costul mediu al unui dosar la 

nivel național a fost de cca 1430,69 lei pentru anul 2014, 1398,81 lei în 2015 și 1536,56 lei în 2016,  

în 2014 au fost cheltuite din bugetul de stat cca 11874 mii, în 2015 - cca 11619 mii lei, iar în 2016 

cca 12292 mii lei pentru examinarea procedurilor de desfacere a căsătoriilor. Și aici este necesar de 

menționat că nu s-au luat ăn considerare procedurile judiciare desfășurate dar unde părțile s-au 

împăcat, precum și cererile de desfacere a celei de a doua căsătorii. Astfel se demonstrează că va-

loarea taxelor achitate nu acoperă nicidecum nici cheltuielile instanțelor de judecată pentru reali-

zarea tuturor procedurilor judiciare). 

Taxa de stat în mod imperativ trebuie să fie achitată, în mărirmea prevăzută de Legea taxei de stat, 

înainte de depunerea cererii de chemare judecată, în contul statului. Dovada achitării taxei de stat 

trebuie să fie anexată la cererea depusă, în caz contrar, conform regulei generale, instanța refuză 

admiterea cererii de chemare în judecată. Totodată, legea taxei de stat, precum și prvederile codului 

de procedură civilă, prevăd situațiile de eșalonare sau de scutire de achitarea taxei de stat, dar acest 

fapt se realizează doar după emiterea de către instanța de judecată a unei încheieri îna cest sens. 

Totuși, scutirea sau eșalonarea achitării taxei de stat, nu exonerează partea care a ierdut procesul de 

achita taxele după finalizarea procesului de judecată, dacă această parte este pârâtul și instanța decide 

în acest sens. Mărimea taxei care se eșalonează sau care se scutește, de asemenea se decide de către 

instabța de judecată. 

Cât privește cea de-a doua categorie de cheltuieli, acestea sunt identificate de cheltuielile de judecare 

a pricinii, în esență, dat fiind specificul de apariție a lor, precum și a circumstanțelor în care se nasc, 

acestea sunt recuperate totalmente, sau achitate în avans de către participanți. Aceste cheltuieli au 

rolul de a  recompensa persoanele care au acordat instanței asistență la înfăptuirea justiției într-o cauză 

concretă, precum și de a compensa cheltuielile suportate de către instanță la efectuarea actelor de 

procedură. Aceste cheltuieli sunt:  

✓ cheltuielile de efectuare a cercetărilor la faţa locului; 

✓ sumele plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, interpreţilor, experţilor şi spe-

cialiştilor, asistenților procedurali; 

✓ cheltuielile suportate de cetăţenii străini şi de apatrizi în legătură cu plata interpretului dacă 

tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte nu prevăd altfel; 

✓ cheltuielile 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; 

✓ cheltuielile de efectuare a expertizei; 

✓ cheltuielile pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite în urma utilizării 

lor înncadrul acțiunilor procesuale la cererea organului de urmărire penală sau a instanței; 

✓ cheltuielile pentru păstrarea, transportarea și cercetarea corpurilor delicte; 

✓ cheltuielile în legătură cu efectuarea acțiunilor procesuale în cauza penală; 

✓ cheltuielile de căutare a pârâtului; 

✓ cheltuieli pentru a plăti acordarea asistenței juridice garantate de stat; 

✓ cheltuielile de asistenţă juridică; 
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✓ cheltuielile de declarare a insolvabilităţii; 

✓ compensaţiile pentru timpul de muncă pierdut. 

Dar, atunci când ne referim la cheltuielilie de judecare a pricinii, trebuie să se facă diferența clară 

între cheltuielile în cadrul procesului civil și cele din cadrul procesului penal.  

În ambele proceduri, sunt efectuate cheltuieli judiciare, însă … în cadrul unui proces penal, statul este 

titularul acțiunii penale, fiind primul interesat în tragerea la răspundere penală a celor care au încălcat 

legea penală. Astfel, involuntar acesta suportă cheltuieli considerabile care nu pot fi supuse discuțiilor 

sau negocierilor. 

Cheltuielile procesului civil reies din cheltuielile făcute de către părțile la procesul civil, care ar putea 

fi recuperate după finalizarea procedurii judiciare. Cheltuielile procesului civil îi au ca titulari pe 

persoanele care ar participat la realizarea procesului de judecată (au ajutat, au contribuit), survenind 

doar după realizarea de către aceștia a anumitor proceduri judiciare solicitate fie de către părți fie de 

către instanță, în procesul civil.  

În context general, taxa de stat și cheltuielile de judecare a pricinilor reprezintă sumele de bani pe 

care trebuie să le suporte participanții la proces în legătură cu activitatea lor procesuală. Însă între 

acestea există diferențe. Una din acestea ar fi că taxa de stat și cheltuielile de judecată în procesul 

civil constă în aceea că taxa de stat reprezintă acea cheltuială care are un cuantum prestabilit, și vine 

să compenseze cheltuielile statului în legătură cu judecarea pricinii civile, fiind achitată în contul 

statului, iar valoarea cheltuielilor părților reiese din acele cheltuieli care au fost făcute pe parcusul 

procesului de judecată, cu scopul participării în procedura judiciară și demonstrării unor situații juri-

dice procesuale, fiind direcționată către persoanele fizice care au participat la procesul civil. Totodată, 

taxa de stat anticipează cheltuielile de judecare a pricinii, fiind achitată de către toți cei care recurg la 

justiție, cu anumite excepții, în timp ce cheltuielile necesare pentru judecarea pricinii sunt suportate 

de căre toți participanții la proces ca recompensă persoanelor care au acordat instanței asistență la 

înfăptuirea justiției, sau pentru efectuarea actelor de procedură.  

În esență, dacă taxa de stat, pentru aceleași tipuri de cauze civile este mai mult sau mai puțin egală, 

atunci cheltuielile de judecare a pricinii civile, diferă de la caz la caz, acestea fiind determinate în 

conformitate cu acțiunile nemijlocite realizate de către participanții la procesul civil.  

Calculul taxei de stat pentru acțiunile și cererile introduse la instanțele judecătorești se face în depen-

dență de valoarea acțiunii, fiind făcute distincții clare între acțiunile privind drepturile care pot fi 

evaluate în bani - cauzele cu caracter patrimonial, și acțiuni și cereri privind drepturile care nu au o 

valoarea financiară expresă. 

Spre deosebire de taxa de stat, unde cuantumul se stabilește conform Legii taxei de stat, cuantumul 

cheltuielilor de judecare nu este determinat în funcție de caracterul și valoarea acțiunii. Mărirmea 

cheltuielilor de judecare se determină reieșind din cheltuielile real suportate în procesul examinării și 

soluționării pricinii în instanța de fond. De asemenea cunatumul unor cheltuieli judiciare poate fi 

stabilit prin negociere, cum ar fi onorariul avocatului. 

Totodată, cheltuielile de judecată se identifică și în contextul momentului când sunt plătite, astfel 

există cheltuieli ce sunt depuse anterior efectuării acțiunii procesuale corespunzătoare și cheltuieli 

care vor fi încasate de la partea care a pierdut procesul. 

Potrivit legislației procesual civile, se depun anterior, în contul de depozit al instanței sumele bănești 

care trebuie să fie plătite martorilor, experților și specialiștilor, precum și sumele necesare pentru 

cercetarea la fața locului. Aceste sume de bani se depun de către partea care a făcut cererea pentru 

implicarea unui martor, expert sau specialist. Dacă cererea este făcută de ambele părți, sau dacă cita-

rea martorilor, ordonarea expertizei, atragerea speciliștilor și alte acțiuni remunerabile se fac din ini-

țiativa instanței, atunci sumele trebuie se fie depuse de ambele părți în proporții egale pe contul de 
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depozit sus menționat. Aceeași soluție se impune și cu privire la probele solicitate de procuror, auto-

rități publice, organizații, persoane fizice care pot adresa în instanță acțiuni în apărarea drepturilor, 

libertăților și intereslor legitime ale unor alte persoane și care nu sunt parte în proces în sens material. 

Deci, în așa situații cheltuielile de judecare a pricinii vor fi suportate de partea pentru care procurorul, 

autoritatea publică, organizațiile, persoanele fizice au intentat acțiune în condițiile legii. 

Totodată se menționează că în cazul în care într-un proces judiciar sunt atrase și terțe persoane, care 

urmează să aibă calitate procesuală de intervenient principal sau accesoriu, atunci acestea, devin părți 

litigante, astfel hotărârea ce se va da le va fi opozabilă. În acest caz, aceștia devin parte la proces, 

obținând drepturi și obligații. Astfel, dacă intrvenientul principal va formula pretenții proprii cu pri-

vire la obiectul litigiului atunci va trebuie să suporte și cheltuielile de judecată, la fel ca reclamantul, 

urmând să plătească taxa de stat și celelalte cheltuieli de judicare. Iar dacă, intervenientul accesoriu, 

va solicita administrarea probelor cu martorul sau cu numirea expertului, sau alte acțiuni remunera-

bile și instanța le va accepta, atunci acesta va trebui să facă depunerea sumelor necesare pe contul 

instanței, la fel ca și celelalte părți la procesul judiciar. 

Lista cheltuielilor suportate, se prezintă la închiderea dezbaterilor judiciare înrt-un borderou, la care 

sunt anexate documentele confirmative ale acestora. Instanța, ananlizând cheltuielile înaintate pentru 

a fi recuperate decide asupra acestora, menționând despre acest fapt expres în dispozitivul hotărârii 

judecătorești. 

În litigiile cu caracter civil, principiul general de achitare a cheltuielilor de judiciare este acela că 

„învinsul achită totul”, însă lista cheltuielilor care pot fi recuperate nu este nelimitată. Recuperate pot 

fi doar cheltuielile necesare și justificate pentru judecarea pricinii. 

Subiecții care fac achitarea cheltuielilor de judecare sunt cei care au culpa procesuală, întrucât sunt 

cei din a căror cauză a fost inițiată și desfășurată procedura de examinare judiciară.  

Stabilirea faptului achitării cheltuielilor de judecare se face în hotărârea emisă de către isntanță, la 

solicitarea ceilalte părți. Acordarea cheltuielilor de judecare din oficiu nu se poate face. Astfel, soli-

citarea trebuie să fie expresă. Deobicei, solicitarea achitării cheltuielilor se face odată cererea de îna-

intare în instanța de judecată. 

Recuperarea cheltuielilor de judecată se face în folosul părții care a câștigat cauza judiciară, a marto-

rilor, experților, specialiștilor, traducătorilor și a altor participanți la procesul de judecare (cu excepția 

când aceștia își ralizează atribuțiile de serviciu nemijlocite). Părții care a câștigat dosarul i se recupe-

rează acele cheltuieli care au decurs în contextul soluționării procedurii judiciare. Mărimea cheltuie-

lilor recuperate depinde de măsura în care a fost satisfăcută cererea. Părții care a câștigat cauza i se 

recuperează taxa de stat achitată, în caz că aceasta a plătit-o, sau chiar dacă aceasta a fost exonerată 

de achitarea taxei, atunci partea care a pierdut cauza urmează să o plătească în folosul statului, în 

raport cu mărimea în care a fost soluționată cauza - parțial sau complet.  

De la partea care a pierdut procesul se vor compensa doar cheltuielile efectuate nemijlocit în contextul 

soluționării cauzei judiciare, și care au legătură directă cu cauza.  

Cheltuielie procesului penal reprezintă cheltuielile apărute în cadrul procesului penal necesare pen-

tru efectuarea actelor de procedură, administrarea probelor, conservarea mijloacelor materiale de 

probă, asistența juridică garantată de stat, precum și orice alte cheltuieli ocazionate de desfășurarea 

procesului penal.  

De la proclamarea independenţei Republicii Moldova, era acceptat un singur principiu – toate chel-

tuielile în procedurile penale să fie suportate de către stat. În ultima perioadă, odată cu condamnarea 

persoanelor sau aplicarea altor soluţii de nereabilitare, se solicită încasarea mijloacelor băneşti care 

au fost utilizate la efectuarea anchetei şi pe care le-au suportat instituţiile de drept (expertize judiciare, 

traduceri, extrădări etc.) – din contul persoanei vinovate.  

În procesul penal se identifică cheltuieli procesuale constante și cheltuieli procesuale variabile. Chel-

tuielile constante se referă la acele situații care se desfășoară în cadrul procesului penal, indiferent de 
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circumstanțe, acestea fiind cele plătite martorilor, părții vătămate, reprezentanților lor, experților în 

vederea recuperării timpului de muncă absentat de la activitatea de bază, care a fost consumat în 

timpul participării la acțiunile procedurale. Cheltuielile variabile apar doar în circumstanțe care diferă 

de la o cauză penală la alta, precum necesitatea participării unui interpret/traducător în timpul acțiu-

nilor procesuale.  

Totodată se menționează că în cheltuielile de judecare a pricinii penale, potrivit legislației Republicii 

Moldova, nu se regăsesc doar acelea care au fost suportate în timpul etapei desfășurate în instanța de 

judecată. Organele procuraturii, încadrează în cheltuielile date și acele cheltuieli care au fost suportate 

pe parcursul realizării acțiunilor de urmărie penală și de pregătire a cauzei pentru etapa de examinare 

judiciară. Astfel, dacă cheltuielile de pănă la etapa de examinare judiciară nu au fost recuperate de 

către partea învinuită, atunci acuzatorul de stat, înaintează odată cu prezentarea învinuirii și borderoul 

cheltuielilor ce urmează a fi recuperate de la inclulat, după finalizarea procedurii de examinare judi-

ciară.  

Cuantumul cheltuielilor în cadrul procesului penal sunt stabilite în conformitate cu Hotărârea Gu-

vernului nr. 270 din  15.03.2006 cu privire la aprobarea mărimilor sumelor băneşti achitate persoa-

nelor fizice citate de către instanţa judecătorească, organele de urmărire penală, de  examinare a 

materialelor administrative şi cele de executare a documentelor executorii. Dar, potrivit reprezen-

tanților organelor procuraturii, prevederile stabilite în actul normativ nu reglementează complet și 

exhaustiv toate situațiile procesuale, cuantificarea cheltuielilor fiind făcută la nivel instituțional în 

mod individual pentru fiecare caz în parte. Acest fapt nu reprezintă un fundament regulator, existând 

posibilitatea de contestare a solicitărilor acuzatorului de stat, și de refuz de compensare, ca fiind ne-

regulamentare și nefondate, practică care de fapt se realizează în cadrul instanțelor de judecată. 

În cadrul procesului penal, inculpatul aflat în culpă infracțională este obligat să suporte în principal 

și integral cheltuielile de judecare, deoarece a săvârșit o infracțiune ce a declanșat un proces de jude-

cată. Obligația este integrală pentru că constă în achitarea tuturor cheltuielilor necesare pentru pro-

nunțarea unei hotărâri de condamnare de către instanța de fond. Pentru celelalte părți, obligația de 

suportare a cheltuielilor este subsidiară pentru că intervine numai când inculpatul nu răspunde pentru 

ele, deoarece nu este el cel care a solicitat acțiunea. 

Cuantumul cheltuielilor ce vor fi recuperate variază în dependentă de hotărârea instanței judecăto-

rești. Astfel, în caz de condamnare, întrucât s-a stabilit vinovăția inculpatului, acestuia îi revine obli-

gația de a plăti toate cheltuielile efectuate de către stat de la începerea urmăririi penale și până la 

punearea în executare a hotărârii de condamnare. În situația în care sunt mai mulți inculpați, instanța 

va stabili partea din cheltuieli judiciare datorate de fiecare, răspunderea fiind personală. De exemplu, 

dacă unui inculpat i s-a făcut expertiza medico-legală psihiatrică costul acesteia va fi suportat numai 

de acel inculpat condamnat. În cazul când unul din inculpați a beneficiat de asistența juridică garantată 

de stat, atunci suma pentru serviciile acordate va fi inclus în cunatumul cheltuielilor judiciare la care 

acesta va fi obligat. 

Un fapt interesant de a fi remercat este practica judiciară din Franța, unde statul își asumă cheltuielile 

procesuale (aici se includ inclusiv cheltuielile pentru expertize, anchete, convocarea și interogarea 

martorilor) . Dar, totodată persoana atrasă la răspundere în dosarele penale este obligată să facă achi-

tări de taxe fixe, în dependență de procedura judiciară în care participă. Astfel, costul procedurii pe-

nale din cadrul unui tribunal de poliție - costă 31 euro, procedura penală din fața tribunalului de 

corecție - costă 127 euro; procedura penală din tribunalul cu jurați - costă 527 euro, procedura penală 

din instanța de apel pentru hotărârile emise de tribunalele de poliție sau de casație - costă 169 euro; 

procedura din fața Curții de Casație - costă 211 euro. 

În Republica Moldova, statul, potrivit practicii instituite, va suporta cheltuielile judiciare avansate 

doar când niciuna din părți nu este obligată, sau nu este în capacitate recunoscută de a le achita. 

Plata cheltuielilor de judecată se face în contextul art.92 și 94 din CPC și art. 229 CPP.  
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În procedurile civile, potrivit reglementărilor codului de procedură civilă părțile trebuie să depună, 

anticipat, pe contul de depozit al instanței de judecată sumele de bani ce urmează a fi plătite martori-

lor, experților, specialiștilor și interpreților, precum și pentru alte cheltuieli aferente soluționării pri-

cinii. 

Repartizarea cheltuielilor de judecată se face urmare a unei decizii a instanței de judecată, 

proporțional mărimii câștigului de cauză. Astfel, partea care a pierdut procesul judiciar, poate fi obli-

gată la plata integrală a cheltuielilor de judecată, iar dacă acțiunea a fost admisă parțial, atunci chel-

tuielile de judecată sunt divizate între părți corespunzător părților admise și respinse de către instanța 

de judecată. 

Totuși, dacă cheltuielile de judecată suportate de către un participant la proces sunt vădit nejustificate, 

atunci acesta nu poate să pretindă la restituirea acestora. Deobicei, cheltuielile nejustificate de jude-

care a pricinii se manifestă, după cum este arătat și în practica judiciară, ca formă a abuzului la apă-

rare. 

Cheltuielile pentru reprezentarea părții care a câștigat cauza, urmează a fi recuperate, însă acestea 

trebuie să aibă un cuantum rezonabil. Potrivit art.63 alin 2. din Legea nr.1260 din 19.07.2002 cu 

privire la avocatură7 (în continuare Legea cu privire la avocatură) se stabilește că „Mărimea onora-

riului se stabileşte prin acordul părţilor şi nu poate fi schimbată de autorităţile publice sau de in-

stanţa de judecată”. Astfel, chiar dacă instanța consideră că cheltuielile pentru reprezentare suportate 

de către partea care a câștigat cauza sunt exagerate, nu poate interveni în micșorarea acestora în limi-

tele, deoarece, conform prevederilor art.63 alin 4 și 5 din Legea cu privire la avocatură:  

„(4) Cheltuielile suportate de client în legătură cu acordarea de către avocat a asistenţei juridice la 

apărarea drepturilor şi intereselor lui legitime în cauzele penale, civile şi administrative urmează a 

fi compensate integral şi proporţional cerinţelor admise (respinse) de partea adversă.  

(5) Cheltuielile suportate în legătură cu acordarea de către avocat a asistenţei juridice în organele 

de urmărire penală şi instanţele de judecată în cauzele penale, civile şi administrative se încasează 

concomitent cu soluţionarea cauzei în fond, fără o procedură litigioasă prealabilă.” 

În acest sens se consideră prevederea legală ca fiind una limitatoare, și în anumite împrejurări abu-

zivă, întrucât, în anumite circumstanțe, ar putea determina falimentarea persoanei care a pierdut pro-

cesul de judecată, or rolul procedurilor judiciare este cel de a înfăptui justiția care a fost încălcată, de 

a apăra drepturile încălcate și a reveni la situația de înainte de apariția situației pentru care a fost 

intentat procesul de judecată.  

De asemenea un aspect special se constată în situația când, în conformitate cu legislația, părțile unui 

proces de judecată pot să își angajeze unul sau mai mulți avocați pentru acordarea asistenței juridice. 

Acest fapt, în mod corect și echitabil, ar trebui să fie făcut în conformitate cu complexitatea procesului 

de judecată. Astfel, angajarea mai multor avocați într-un proces de judecată, relativ simplu, s-ar putea 

considera, ca una nejustificată, și în acest caz partea care abuzează de o astfel de situație poate fi 

considerată ca făcând abuz de dreptul la apărare. 

În acest sens se menționează dreptul instanței de a aprecia din oficiu nu doar necesitatea cheltuielilor 

suportate, dar și cunatumul real al acestora, sub sancțiunea de reducere a cheltuielilor pretinse. Partea 

adversă, care deși este vinovată de declanșarea procesului judiciar, trebuie să suporte doar cheltuielile 

făcute justificat de către partea câștigătoare. 

În acest context se face referire la practicile altor state, unde onorariul unui reprezentant sau avocat 

este constituit din 2 părți: onorariul fix și onorariul „de succes”. În aceste situații, partea care solicită 

serviciile avocatului negociază cu acesta onorariul de succes care urmează a fi achitat la sfârșitul 

examinării judiciare în dependență de rezultatele procedurilor judiciare. Iar partea care este obligată 
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la achitarea cheltuielilor d ejudecată, vine să plătească doar onorariul fix al reprezentantului/avoca-

tului părții care a câștigat. Cealaltă parte a onorariului fiind strict decisă doar între reprezentant și 

client, nefiind supusă recuperării de către partea care a pierdut procesul de judecată. 

Martorilor, experților, specialiștilor, traducătorilor li se compensează cheltuielile avute în legătură cu 

prezentarea lor în instanța de judecată, inclusiv cheltuielile de deplasare și cazare, diurnele, precum 

și recompensa rezultată din salariul mediu pe economie și numărul de ore necesare pentru prezentare. 

Acestora nu li se compensează activitatea desfășurată în contextul obligațiunilor de srviciu. 

Recuperarea cheltuielilor de judecată se face în strictă conformitate cu prevederilor codurilor proce-

suale civil și penal care au fost făcute, în mod necesar și justificat, pentru exercitarea apărării în 

proces, pentru desfășurarea procesului, unde intră toate cheltuielile făcute de către instanța de fond 

sau cu ocazia judecării căilor de atac. Judecarea procesului în apel, recurs sau revizuire are consecințe 

și asupra cheltuielilor de judecată. De exemplu, când este respins recursul, instanța de recurs va 

obliga, la cerere, și la plata cheltuielilor de judecată făcute în recurs. Dacă recursul este admis și se 

modifică hotărârea, instanța de recurs trebuie să reexamineze situația și să rezolve - potrivit cu soluția 

dată de aceasta - problema cheltuielilor de judecată. 

Tot aici este necesar de a sublinia, că sarcina achitării unor astfel de taxe/plăți nu trebuie să fie doar 

a unei părți, cea care a inițiat procedura de judecată, sau din a cărei cauză a fost inițiată procedura 

judiciară, sau ulterior partea care a pierdut acțiunea judiciară, dar toți participanții la proces să ducă 

răspundere pecuniară în raport cu acțiunile lor subiective care duc fie la tărăgănarea procesului de 

judecată, sau complexitatea acțiunilor judiciare necesare în soluționarea cauzei. 
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2. Aspecte internaționale privind stabilirea și compensarea 

cheltuielilor de judecată  
Analiza cadrului normativ internațional8, dar și a practicilor internaționale a stabilit că în esență, jus-

tiție gratuită nu există. Costurile pentru justiție diferă de la o țară la alta, plătitori fiind atât părțile 

procesului judiciar, cât și statul, însă în proporții diferite, de la țară la țară.  

Modelele care funcționează în țările analizate, au fost exersate de-a lungul timpului și adaptate con-

textului național în dependneță de diferiți factori, precum nivelul culturii juridice naționale, capacita-

tea financiară a statului de a participa la înfătpuirea justiției, calitatea juridică a participanților la 

procesele de judecată9, precum și specificul relațiilor internaționale ale țărilor.  

În capitoluul de mai jos exste prezentată în linii generale situația privind cadrul normativ privind 

cheltuielile judiciare din țările cu un aspect apropiat cadrului normativ al Republicii Moldova (Ro-

mânia, Estonia, Letonia și Lituania) precum și situația din țările care dat fiind atât aspectul istoric, cât 

și complexitatea raporturilor juridice diferă mai multe sau într-o măsură mai mare de cadrul juridic 

al țării noastre (Austria, Olanda, Marea Britanie). 

2.1  Cheltuielile judiciare în România 

Cheltuielile judiciare în România sunt reglementate, atât cât privește mărimea lor, dar și modalitatea 

de plată, de cadrul normativ național, divizat în legi și acte normative speciale. În legislație nu există 

prevederi exprese privind cunatumul care trebuie achitat pentru lucrările avocaților, experților, inter-

preților și traducătorilor. Valoarea procedurilor judiciare este determinată în mod diferențiat și de-

pinde de natura sursei din care vor fi făcute plățile.  

Legislația României stabilește următoarele cheltuieli și taxe, care sunt divizate în: 

costuri de inițiere a acțiunii judiciare: 

- taxele judiciare, care includ taxa judiciară stabilită pentru fiecare proces sau revendicare 

de drept, plătibilă în numerar sau prin transfer bancar, precum și taxa de timbru, care 

reprezintă un formular de strictă evidență atașat reclamației. 

- taxele de avocat; 

- taxele pentru traducerea documentelor anexate la cererea de de chemare în judecată, dacă 

acestea sunt într-o limbă străină; 

- cheltuieli pentru expedierea prin poștă; 

alte cheltuieli de procedură 

- taxele de expertiză, în cadrul procedurii de examinare judiciară; 

- taxele pentru interpreți; 

- taxele de traducător; 

- cheltuielile de compensare pentru martorii audiați în cadrul ședințelor de judecată; 

- cheltuieli pentru comisia rogatorie 

- cheltuieli pentru examinarea probelor;  

- cheltuielile de călătorie ale avocatului și ale părții, în cazul în care examinarea se face în 

altă localitate; 

- taxele executorului judecătoresc; 

cheltuieli de apel (recurs) cheltuielile judiciare în această etapă sunt ca și la etapa din prima instanță 

de același tip, dar diferă valoarea lor, reprezentând astfel 50% din cheluielile pentru prima instanță. 
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Totodată, legislația României prevede și existența cheltuielilor în cazul în care procedurile judiciare 

susnt desfășurate în regim de urgență, cum ar fi de exemplu pentru achitarea serviciilor unui traducă-

tor, în regim de urgență, în baza unui contract de prestări servicii. 

Taxa judiciară  este reglementată de acte normative speciale care prevăd mărimile și condițiile de 

achitare. Taxele judiciare de timbru se plătesc anticipat, cu excepțiile prevăzute de lege. 

Costurile pentru activitatea unui avocat sunt negociate între client și avocat, în conformitate cu statu-

tul avocatului și prevăzute în contractul semnat de ambele părți. Costurile pentru asistența acordată 

de avocat sunt diferite. 

Costurile serviciilor expertului diferă în dependență de dacă acesta prestează servicii de evaluare în 

cadrul unui proces judiciar sau în afara procedurii judiciare. Instanța de judecată poate face referire 

la costurile expertului doar în cadrul procedurii judiciare, iar pentru activitatea efectuată în afara pro-

cesului de judecată taxele sunt stabilite în contractul negociat de către beneficiar serviciului prestat 

de expert și expert. 

Taxele executorului judiciar sunt stabilite prin actele normative, unde sunt indicate limitele minime 

și maxime care urmează a fi achitate de către participanții la proces 

Costurile pentru lucrările efectuate de către interpret și translator sunt diferențiate. Astfel, în Ro-

mânia sunt identificate tarife și prețuri pentru lucrările efectuate de către un interpret sau translator. 

Tarife sunt stabilite de către Ministerul Justiției, iar prețurile sunt stabilite de către instanță sau de 

către procuror printr-o ordonață emisă în acest sens. De asemenea valoarea plății poate fi determinată 

de către părți urmare a negocierilor și depinde de volumul muncii necesare a fi efectuate. 

Cheltuielile pentru descoperirea și prelucrarea probelor, anume cele privind depozițiile martorilor, 

înscrisurile, expertizele, solicitările d einformații etc sunt fixate de către instanță, prin prisma Codului 

de procedură civilă, validarea costurilor fiind făcută doar în baza documentelor justificative. 

Redactarea documentelor în cadrul procedurilor judiciare nu este taxată, având în vedere că acestea 

sunt elaborate de către funcționarii instanței de judecată. Totodată eliberarea copiilor de pe acte este 

contra cost. 

Valoarea costurilor este diferită de la procedură la procedură, în dependență de valoarea acțiunii, 

importana și natura litigiului. 

Cheltuielile judiciare sunt achitate de către partea care a pierdut procesul judiciar. Acestea includ, de 

asemenea, onorariile pe care partea câștigătoare le-a plătit. Totodată, reclamatul care a recunoscut 

pretențiile reclamantului la prima ședință nu va fi obligat să plătească cheltuielile de judecată, cu 

excepția cazului în care a fost notificat la începutul procesului judiciar. Pe de altă parte, în cazul în 

care instanța a acceptat parțial cererile ambelor părți, instanța va stabili în ce măsură părțile pot fi 

obligate să plătească cheltuielile de judecată. Instanța poate, de asemenea, să dispună compensarea 

cheltuielilor. În cazul în care există mai mulți reclamați, aceștia vor fi obligați să plătească cheltuielile 

procesului în mod egal, proporțional și în comun, în funcție de interesul fiecărei persoane sau în 

funcție de relațiile existente între părți. 

Taxele judiciare și costurile pentru unele proceduri judiciare sunt reglementate de acte normative 

românești, și au o valoare determinată pentru anumite tipuri de cauze judiciare.  

Totodată se menționează că legislația românească prevede și cazuri de scutiri, micșorări sau eșalo-

nări de la plata taxelor de timbru și a cheltuielilor de judecare. Aceste beneficii se fac în contextul 

achitării taxei de timbru și a cheltuielilor judiciare, precum și oferirea din contul statului a serviciilor 

unui avocat. Potrivit legislației României, partea care a pierdut procesul de judecată este obligată să 

acopere cheltuielile de judecare, de care a fost scutită partea care a câștigat cauza. 

scutirea de la achitarea unor cheltuieli judiciare se face în anumite condiții, unde sunt prevăzute 2 

praguri pentru a fi scutit total sau parțial de achitarea acestor cheltuieli. Astfel, dacă nivelul veniturilor 
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din ultimele 2 luni acțiunii judiciare este sub 125 Euro, atunci statul va acoperi toate costurile judici-

are. Daca veniturile se situează sub 200 Euro, atunci statul va acoperi doar 50 % din cheltuielile de 

judecare. 

Totodată, se prevede situația că se acordă scutirile de la achitarea taxelor de stat în situațiile: 

atunci când costurile estimate fixe sau globale ale procesului ar putea limita dreptul său constituțional 

la un acces efectiv la justiție; sau 

când dreptul său de acces la justiție ar putea fi restricționat din cauza diferențelor de costuri de trai 

între statul membru de reședință și România. 

Indiferent de venitul beneficiarului, atunci când o lege specială prevede dreptul la asistență juridică 

gratuită sau asistență juridică gratuită ca măsură de protecție pentru beneficiar (dacă beneficiarul este 

minor sau invalid sau într-o altă situație specială). 

În cadrul procedurilor penale de asemenea există anumite prevederi potrivit cărora inculpatul poate 

fi eliberat de achitarea costurilor procedurale, dar în majoritatea cazurilor participanții la proces tre-

buie să facă achitarea cheltuielilor de judecata. 

În România există o serie anumită de proceduri judiciare care sunt gratuite:  

1. (1) protecția și promovarea drepturilor copilului (reglementată prin Legea 272/2004 privind 

promovarea și protecția drepturilor copilului), (2) tutelă, (3) tutelă, (4) asistență acordată grav 

persoane bolnave (dezordonate); 

2. revendicări privind obligațiile de întreținere legale și contractuale și toate creanțele legate de 

adopție (reglementate de Legea nr. 273/2004 privind adopția); 

3. alte revendicări prevăzute de diverse legi. 

2.2 Cheltuielile judiciare în Lituania 

În Lituania cheltuielile de judecată sunt reglementate în diferite acte normative. În Codul de proce-

dură civilă acestea sunt definite ca suma de bani care este plătită de părți în bugetul statului sau unul 

altuia. Astfel, persoanele implicate într-un litigiu, trebuie să suporte costuri de 2 tipuri: cheltuieli de 

judecată (suma de bani pe care părțile trebuie să o plătească în bugetul de stat) și alte chletuieli de 

judecată (sumele ce urmează a fi plătite de părți între ele). 

Ca și în cazul Republicii Moldova, părțile trebuie să lătească o taxă de stat (de timbru), în momentul 

inițierii procedurii judiciare. Totodată, după cum s-a menționat mai sus, părțile suportă și alte cheltu-

ieli în cadrul procesului de judecată, acestea referindu-se la: 

- Cheltuieli pentru asistența avocatului; 

- Sumele plătite martorilor, experților și traducătorilor; 

- Cheltuieli pentru desfășurarea procedurii; 

- Cheltuieli pentru executarea hotărârii judiciare; 

- Cheltuieli legate de verificări; 

- Cheltuieli pentru căutarea pârâtului. 

- Cheltuieli pentru expedierea documentelor procedurale 

- Munca efectuată de către curator; 

- Alte cheltuieli rezonabile și necesare; 

Astfel, în Lituania există cca. 10 tipuri de cheltuieli de judecată expres prevăzute în actele normative 

naționale, care sunt achitate de către părți. Din totalul cheltuielilor achitate pe parcursul unei proce-

duri judiciare, cheltuielile pentru asistența legală acordată de către avocați reprezintă circa 60-80%  
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din valoarea totală a cheltuielilor de judecată, costuri pentru executarea hotărârilor judecătorești – 10-

20% și taxa de timbru – 5-20%. Proporțional, fiecare cost al procedurii judiciare în Lituania are ur-

mătoarele valori: 

TIPUL DE COST PONDEREA DIN TOTALUL CHELTU-

IELILOR 

TAXA DE TIMBRU 

(depinde de tipul litigiului – patrimonial sau nepatrimonial) 

0%-20% 

CHLETUIELI PENTRU AVOCAT 60% - 80% 

CHELTUIELI PENTRU EXECUTARE 10% - 20% 

CHELTUIELI PENTRU EXPERȚI 2% 

COMPENSAREA CHELTUIELILOR MARTORILOR 2%-3% 

CHELTUIELI PENTRU TRADUCERI ȘI EXPERTIZE 2% 

 

 

Actul normativ de bază care reglementează princpiile  de bază privind cheltuielile judiciare este Codul 

de Procedură Civilă, dar totodată există și alte acte normative regulatorii, cum ar fi recomandăril 

emise de către Ministerul Justiției și Asociația avocaților privind calcularea plăților pentru avocați 

care pot fi rambursate de către partea care  apierdut procesul celeilalte părți; instrucțiuni ale Ministe-

rului justiției privind tarifele executorilor, stabilirea și recuperarea cheltuielilor judiciare și altele. 

Taxa de timbru este stabilită în codul de procedură civilă al Lituaniei, și poate fi fixă sau proporțio-

nală, calculuată procentual în dependență de valoarea acțiunii. Valoarea taxei de timbru nu depinde 

de durata procedurilor judiciare și nici de numărul ședințelor de judecată. Totodată, legislația lituani-

ană, indirect, limitează instanța de judecată la un anumit număr de ședințe de judecată, astfel costurile 

procedurilor de judecată, fiind mai mult sau mai puțin proporționale cu timpul adresat examinării 

litigiilor înninstanță.  

Neachitarea taxei de timbru, poate determina refuzul de a accepta acțiunea judiciară. În etapele de 

apel și de recurs, taxa de timbru se achită în aceeași valoare ca și în prima instanță. De asemenea se 

precizează, că taxa de timbru poate fi micșorată, în cazul în care reclamantul se află în situație 

financiară precară, și prezintă acte confirmatoare în acest sens către instanță. Astfel, poate fi redusă 

taxa de timbru. Totodată, în procedurile judiciare care se examinează în ordonanță, taxa de timbru 

este mai mică decât în cauzele generale. Taxa de timbru se achită înainte de inițierea procedurii judi-

ciare, în contul bancar precizat. 

Costurile în procedurile penale nu sunt fixe, acestea variind de la caz la caz. 

Costurile de reprezentare în instanța de judecată, plătite avocatului sunt negociate în mod liber între 

client și avocat, nefiind limitate de vreun act normativ național. 

Cheltuielile pentru executarea hotărîrilor judecătorești sunt reglementate de un act al Ministerului 

justiției, unde sunt indicate limitele minime și maxime pentru costul unei proceduri de executare. 
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Costurile pentru lucrările experților, de asemenea sunt prevăzute într-un act departamental al Mi-

nisterului justiției.. Valoarea serviciilor prestate este expres stabilită de un act departamental al Mi-

nisterului justiției. Cheltuielile pentru serviciile prestate sunt achitate din contul de depozit depus de 

părți în contul instanței de judecată Totodată, dacă expertul nu este solicitat de către părți, dar de 

instanța de judecată, atunci serviciile expertului sunt achitate din contul bugetului de stat. Cheltuielile 

pentru expert cuprind costurile pentru timpul petrecut prestarea serviciilor, costurile pentru călătorie, 

precum și costuri pentru munca realizată. Primele două tipuri de costuri sunt reglementate de actul 

normativ emis de către Ministerul justiției, iar cel de al treilea tip de cost, este stabilit de către instanța 

de judecată. Metodologia de achitare a cheltuielilor suportate de către martori sunt reglementate de 

un act al Ministerului justiției. Costurile date se referă la compensarea timpului consumat pentru 

neaflarea la locul de muncă, precum și cheltuielile pentru călătorie și cazare. 

Cheltuielile pentru traducere sunt liber acceptate între client și traducător. Traducătorii sunt liber 

profesioniști care prestează servicii de traducere, ei ducând responsabilitate pentru traducerile efec-

tuate, fapt confirmat prin ștampila aplicată. Traducătorii contractați nu sunt acreditați de către 

instanță. Părțile care prezintă înscrisuri traduse în instanță pot să certifice traducerile la noatr, însă 

acesta reprezintă doar un drept al lor. Totodată, în instanțele judecătorești lituaniene, toate actele sunt 

prezentat în limba națională. Interpreții, de asemenea sunt liber porfesioniști. Având în vedere că prin 

Constituția lituaniană, persoanelor care nu vorbesc le este garantat dreptul de a participa în ședință cu 

intrepret. Astfel, având în vedere că acesta este un drept garantat, deseori, instanțele judecătorești 

angajează interpreți în rândul personalului instanței. Costurile pentru activitatea desfășurată de către 

interpret sunt achitate fie de către una de părți (atunci când partea prezintă de sine stătător traducerile 

în instanță), fie din contul de depozit administrat de către instanță (când părțile solicită ca instanța să 

traducă documentele procedurale). 

Compensarea cheltuielilor martorilor de asemenea sunt administrate prin intermediul instanței de 

judecată, din contul  depozitului depus de către părți, dacă martorii sunt audiați la solicitarea părților. 

Dacă martorii, participă la procesul de judecată la inițiativa instanței de judecată, atunci cheltuielile 

sunt compensate din contul bugetului de stat. Costurile date se referă la compensarea timpului con-

sumat pentru neaflarea la locul de muncă, precum și cheltuielile pentru călătorie și cazare 

În legislația Lituaniei, cu referire la cheltuielile de judecată există anumite elemente specifice, care 

își au argumentarea în eficeința lor. Astfel, costurile procedurii de judecată sunt de două tipui: taxa 

de timbru (din care sunt compensate cheltuielile instanței de judecată) și alte costuri legale, ale 

procedurii judiciare (care sunt plătite pentru acțiunile procedurale și serviciile prestate în cadrul 

procedurii judiciare). Cele din urmă costuri sunt administrate prin intermediul instanței de judecată. 

Acestea sunt direct destinate compensării cheltuielilor terților, și sunt achitate la începutul procedurii 

judiciare de către părți într-un cont de depozit, care are o valoare aproximativă cu costurile care ar 

putea surveni pe parcursul procedurii judiciare. După finalizarea procedurii judiciare, partea care 

pierdut cauza, compensează celeilate părți cheltuielile puse în contul de depozit. 

Cheltuieli legate de evaluare, presupun cheltuieli intervenite în circumstanțele privind desfășurarea 

ședințelor judiciare în alte locații decât sediul instanței, pentru a putea efectua verificări în afara se-

diului instanței și a constata anumite circumstanțe legate de caz. Cheltuielile se referă la călătorie și 

la evaluarea diferitor scheme, planuri, picturi, sculpturi etc. Costurile sunt administrate de către 

instanță din contul depozitului depus de ambele părți, în cazul în care verificarea a fost solicitată de 

către părți. Dacă evaluarea este efectuată la inițiativa instanței de judecată, atunci cheltuielile se vor 

deconta din bugetul de stat. 

Cheltuieli pentru căutarea pârâtului constau în cheltuielile constau în cheltuielile reclamantului care 

a solicitat cheltuielile de căutare ale pârâtului și cheltuielile de judecată legate de căutare. Principiul 

acestor tipuri de cheltuieli presupune că atât reclamantul de sine stătător cât și instanța suportă chel-

tuieli pentru căutarea pârâtului ulterior aceste cheltuieli fiind rambursate statului sau părții care a 

câștigat cauza.  
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Cheltuieli legate de expedierea documentelor procedurale se referă la cheltuielile privind expedierea 

documentelor unei părți către cealaltă parte. Aici este necesar de menționat, că achitarea expedierii 

documentelor procedurale se face doar dacă partea care expediază solicită efectuarea acestei proce-

duri. În celelalte cazuri, expedierea documentelor este efectuată din contul statului și ulterior rambur-

sate de către partea care a pierdut litigiul. 

Emiterea actelor procedurale de către instanța de judecată se face fără a se înainta vreun cost către 

destinatari. Expedierea notificărilor și a deciziilor instanței este o obligațiune a statului, iar adițional 

la aceasta se precizează că deciziile instanței de apel sunt publicate pe site-urile instanțelor de jude-

cată. O taxă minimă se percepe doar la emiterea repetată și autentificarea copiei deciziei instanței, 

care se achită de către solicitant, și această cheltuieală nu este încadrată în costurile judiciare. 

Cheltuieli legate de activitatea curatorului se referă la situația când una din părți nu are capacitate 

legală sau un reprezentat prestabilit, sau dau nu se cunoaște reședința sau locul de muncă a persoanei 

reclamate. Atunci cealaltă partea solicită numirea unui curator pentru persoana încadrată în criteriile 

de identificare menționate anterior. Curatorul acționează pe durata procedurii judiciare ca reprezen-

tant statutar al părții. Suma de bani care este achitată curatorului se plătește în avans de către partea 

care a solicitat instituirea curatorului. La achitarea acestor cheltuieli se ține cont de salariul minim 

lunar din Lituania înmulțit la un coeficient stabilit în Regulamentul privind stabilirea și recuperarea 

cheltuielilor judiciare emis de către Ministerul justiției. De asemenea se achită cheltuielile pentru 

călătorie și cazare. 

Costuri legate de alte cheltuieli pot apărea în alte situații decât cele descrise mai sus, și în acest caz, 

în baza documentelor justificative, instanța decide în mod particular despre recuperarea lor de la părți. 

Scutirile de achitarea cheltuielilor judiciare: Conform legislației lituaniene, există două tipuri de 

asistență juridică garantată de stat: 

"Asistența juridică primară" (pirminė teisinė pagalba) se referă la acordarea asistenței juridice în con-

formitate cu procedura prevăzută de Legea privind asistența juridică garantată de stat, consilierea 

juridică și redactarea documentelor care urmează a fi prezentate instituțiilor de stat și municipale, 

excepția actelor de procedură. Asistența juridică include, de asemenea, consultanță pentru soluționa-

rea extrajudiciară a unui litigiu, acțiuni pentru soluționarea amiabilă a litigiilor și întocmirea acordu-

rilor de soluționare. 

"Asistența juridică secundară" (antrinė teisinė pagalba) acoperă redactarea documentelor, apărarea și 

reprezentarea juridică în instanță. Aceasta include procesul de executare și reprezentare în etapa 

extrajudiciară preliminară a unui litigiu - în cazul în care o astfel de procedură este impusă prin lege 

sau printr-o hotărâre judecătorească. Această asistență juridică acoperă, de asemenea, cheltuielile de 

judecată efectuate în cadrul procedurilor civile, costurile suportate în cadrul procedurilor administra-

tive și costurile legate de audierea unei acțiuni civile ridicate într-o cauză penală. 

Toți cetățenii Republicii Lituania, cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene, alte persoane 

fizice cu reședința legală în Lituania sau state membre și alte persoane specificate în tratatele inter-

naționale la care este semnat Lituania sunt eligibile pentru asistență juridică primară, indiferent de 

sursa de venit. 

Toți cetățenii Republicii Lituania, cetățenii altor state membre ale Uniunii Europene și alte persoane 

fizice care au reședința legală în Republica Lituania și în alte state membre pot solicita asistență 

juridică secundară. Pentru a primi asistență juridică secundară, proprietatea și venitul anual al unei 

persoane nu trebuie să depășească nivelurile de proprietate și venituri stabilite de guvern în Legea 

privind asistența juridică garantată de stat. 

Astfel, se utilizează un sistem comun de praguri pentru a evalua indigența (o sumă maximă sub care 

un solicitant este considerat indigent). 

Dreptul la asistență juridică 
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Guvernul a stabilit două niveluri de proprietate și venituri care se aplică. Proprietatea și veniturile 

reclamantului nu trebuie să depășească nivelul 1 sau 2 definit de lege. În plus, venitul net anual al 

solicitantului (în ultimele douăsprezece luni) nu trebuie să depășească nivelul de venituri de la primul 

sau cel de-al doilea definit în legea lituaniană. 

Indigența nu este singurul criteriu utilizat pentru a determina capacitatea unei persoane de a primi 

asistență juridică secundară. 

Indemnizația de acordare a asistenței juridice pe primul nivel se stabilește atunci când venitul unei 

persoane pe an nu depășește 2 318,8 euro, plus 869,6 europentru fiecare persoană dependentă. Dreptul 

la asistență juridică pe două niveluri se stabilește atunci când venitul unei persoane pe an nu depășește 

3 478,2 euro plus 1 275,3 euro pentru fiecare persoană dependentă. Obligațiile reclamantului față de 

persoanele aflate în întreținerea sa nu sunt luate în considerare în scopul evaluării indigenei. 

Extinderea asistenței juridice secundare, luând în considerare proprietatea și venitul unei persoane, 

va fi garantată și acoperită de stat după cum urmează: 

100% - în cazul în care primul nivel este stabilit pe baza proprietății și veniturilor persoanei; 

50% - în cazul în care cel de-al doilea nivel este stabilit pe baza proprietății și a venitului persoanei. 

Statul trebuie să garanteze și să acopere 100% din costurile asistenței juridice secundare acordate 

persoanelor prevăzute la articolul 12 din Legea privind asistența juridică garantată de stat. Aceasta se 

plătește indiferent de proprietatea și venitul persoanei. Excepție sunt persoanele fizice (menționate la 

articolul 12 paragraful 6 al Legii) care pot dispune liber de proprietăți și venituri. Acești indivizi sunt 

desemnați la al doilea nivel. Aici, statul va garanta și va acoperi 50% din costurile asistenței juridice 

secundare. 

Unele grupuri de persoane sunt eligibile pentru asistență juridică secundară, indiferent de nivelurile 

de proprietate și venituri stabilite de guvern (în temeiul articolului 12 din Legea privind asistența 

juridică garantată de stat): 

1. persoane în proceduri penale (conform art. 51 din Codul de procedură penală) și în alte cazuri 

prevăzute de lege atunci când prezența fizică a unui avocat apărător este obligatorie; 

2. părțile vătămate în cazurile care implică despăgubiri pentru prejudiciile cauzate prin acțiuni pe-

nale, inclusiv cazurile în care cererile de despăgubire pentru prejudiciu sunt audiate ca parte a 

unei chestiuni penale; 

3. persoanele care beneficiază de asistență socială pentru familiile cu venituri reduse (rezidenți 

unici) în temeiul legislației lituaniene; 

4. persoanele care locuiesc în instituții de îngrijire; 

5. persoanele care au împlinit vârsta de pensionare și cele pentru care s-a stabilit un nivel de nece-

sități speciale considerabile. Aceștia includ tutorii (custodii) în care asistența juridică garantată 

de stat este necesară pentru reprezentarea și apărarea drepturilor și intereselor unui scopil adoptat; 

6. persoanele care au prezentat dovada că nu pot dispune de bunuri și fonduri din motive obiective 

și că din aceste motive proprietatea și venitul anual pe care le pot dispune în mod liber nu depășesc 

nivelurile de proprietate și venituri stabilite de guvernul lituanian pentru primirea asistență juri-

dică în conformitate cu legea privind asistența juridică; 

7. persoanele care suferă de tulburări psihice grave, în care problemele legate de spitalizarea și tra-

tamentul lor forțat sunt examinate în temeiul Legii lituaniene privind îngrijirile de sănătate min-

tală și îngrijitorilor (îngrijitorilor) în cazul în care asistența juridică garantată de stat este necesară 

pentru reprezentarea drepturilor și interesele secției (persoana care face obiectul îngrijirii); 

8. debitorii în procedurile de executare, în cazul în care recuperarea este percepută împotriva ulti-

mului loc de reședință; 

9. Părinții sau alți reprezentanți legali ai copiilor minori, în care se examinează problema evacuării 

acestora; 

10. copiii minori, în cazul în care se aplică în mod independent unei instanțe judecătorești, în cazurile 

prevăzute de lege, pentru apărarea drepturilor lor sau a intereselor protejate legal, cu excepția 
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celor care au încheiat căsătoria în conformitate cu procedurile prevăzute de lege sau au a fost 

recunoscută de instanță ca având capacitate juridică; 

11. persoanele în privința cărora se solicită recunoașterea incapacității în chestiuni care implică o 

decizie privind calitatea unei persoane fizice; 

12. persoanele implicate în cazurile de înregistrare a nașterii; 

13. alte persoane în cazurile specificate în tratate, semnat de Republica Lituania. 

2.3  Cheltuielile judiciare în Letonia 

În Letonia, persoana care se implică într-o procedură judiciară trebuie să fie predispusă spre asumarea 

următoarelor tipuri de cheltuieli de judecată: 

 Taxa de judecată 

 Costuri de procedură 

 Cheltuieli de reprezentare/avocat 

 Cheltuieli pentru traducere 

 Cheltuieli pentur interpretare 

 Cheltuieli penru expertize 

 Cheltuieli pentru executarea hotărârilor judecătorești 

 Cheltuieli pentru martori 

Din totalul cheltuielilor judiciare existente, cea mai mare pondere o pot avea taxa de judecată 0-90%, 

cheltuieli pentru reprezentare 5%-90%, cheltuieli pentru traducere/interpretare – 0-25%, cheltuieli 

pentru expertize – 0-25%, cheltuieli pentru executarea hotărârilor judecătorești – 0-10%, cheltuieli 

pentru martori – 0-5%. 

În Letonia costurile pentru procedura judiciară civilă sunt prevăute în Codul de Procedură Civilă, 

într-un capitol separat. De asemenea există și alte acte normative (Hotărâri de Guvern, actualizate 

periodic) care reglementează modul de calculare a cheltuielilor pentru martori și experți, și de căutare 

a pârâtului în cadrul unui proces civil, Totodată, se menționează că informația privind tipurile și cu-

antumul costurilor judiciare este foarte disperastă și neuniformă ceea ce face dificilă evaluarea și 

analiza complexă a acestora.  

În Letonia, nu sunt achitate cosurile procedurilor penale. Cheltuielile de judecare în procedurile pe-

nale sunt suportate de către bugetul de stat. 

Conform reguli de bază, cheltuielile de judecată sunt recuperate de la partea care a pierdut procesul 

judiciar, sau proporțional de la ambele părți, în cazul în care cererea a fost satisfăcută parțial. Dacă 

partea care a pierdut procesul, este inițial scutită de achitarea oricăror taxe, atunci celalată parte va 

face achitarea doar parțială proporțional nivelului de satisfacere a pretențiilor de către instanță. Toto-

dodată, dacă ambele părți sunt scutite de la achitarea taxelor, atunci cheltuielile de judecată sunt su-

portate de către stat. 

Taxa de stat, reprezintă o sumă determinată procentual din valoarea litigiului. Pentru litigiile nepecu-

niare taxa de stat este una fixă. Cheltuielile pentru litigiiile transfrontalierenu se deosebesc de chel-

tuielile pentru litigiiile naționale, cu o mică excepție, care presupune necesitatea parurgerii unei etape 

adiționale care se referă la emiterea unui certificat de către instanță precum că hotărârea judecăto-

rească a intrat în vigoare, pentru a putea fi depus în instanțele străine. Taxa de stat pentru litigiile 

examinate în instanța de apel sau recurs, este de 50% din valoarea taxei primei instanțe. În Letonia 

nu există tipuri de litigii care să fie scutite de achitarea taxei de stat, însă există prevederea legală 

potrivit căreia, instanța de judecată, luând în considerare anumite circumstanțe atenuante (starea fi-

nanciară și/sau starea materială a persoanei) poate decide asupra reducerii taxei de stat sau neachitării 
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acesteia de către parte. Numărul ședințelor de judecată nu influențează în niciun fel taxa de stat ce 

trebuie achitată, procesele de judecată fiind nelimitate în organizarea ședințelor de judecată. Taxa de 

stat se achită înainte de depunerea acțiunii în instanță. 

De asemenea, procedura judiciară Letonă nu cunoaște tipurile de cauze care pot fi examinate în pro-

cedură prescurtată. 

Costurile de procedură se referă la taxele puse de instanță privind certificarea copiiilor documentelor 

instanțelor sau re-emiterea acestora de către instanță; eliberarea diferitor certificate de către instanță; 

duplicatul hotărârii judecătorești; certificatul instanței privind intrarea în vigoare a hotărârii judecă-

torești, destinat intanțelor din alte țări; citarea martorilor. 

Când trebuie să plătească partidul care a pierdut cheltuielile partidului câștigător? 

Partea în favoarea căreia se pronunță hotărârea judecătorească poate recupera de la cealaltă parte toate 

cheltuielile de judecată pe care le-a suportat. În cazul în care cererea este admisă parțial, costurile pot 

fi recuperate în funcție de mărimrea creanțelor acceptate de instanță. Pârâtul va fi rambursat propor-

țional cu partea din revendicarea respinsă în acțiune. Atunci când hotărârea este pronunțată din oficiu, 

taxele de stat pentru o cerere de redeschidere a procedurilor judiciare și o nouă pronunțare a cauzei 

nu vor fi rambursate. 

În cazul în care cererea reclamantului este admisă în totalitate sau parțial, pârâtului i se va cere să 

repare, în măsura prevăzută de lege, cheltuielile suportate de reclamant pentru introducerea acțiunii, 

cum ar fi onorariile avocaților, cheltuielile legate de participarea la tribunal sau cheltuielile legate de 

strângerea probelor. Dacă cererea este respinsă, instanța va obliga reclamantul să repare cheltuielile 

suportate de pârât în apărarea acțiunii. 

Alte costuri care există în cadrul unei proceduri judiciare în Letonia se referă la: 

 cheltuieli pentru reprezentare; 

 cheltuieli pentru martori și experți;  

 cheltuieli pentru audierea martorilor sau pentru verificări la fața locului,  

 cheltuieli pentru căutarea pârâtului;  

 cheltuieli pentru executarea hotărârii judecătorești; 

 cheltuieli pentru expedierea cererii de chemare în judecată și a citațiilor; 

 cheltuieli pentru publicarea în mass-media (ziare); 

 cheltuieli de asigurare a acțiunii; 

 cheltuieli legate de protejarea moștenirii și pregătirea listei de inventariere. 

Cheltuielile pentru reprezentare/avocat sunt stabilite în baza înțelegerii dintre avocat și client. Ta-

xele care pot fi aplicate în cadrul acestor raporturi nu sunt expres reglementate de cadrul normativ 

leton. Totodată, taxele avocatului urmează a fi achitate de către partea care a pierdut litigiul, însă nu 

mai mult de 5 % din suma prin care a acceptată de către instanță. Onorariul nu este influențat de 

natura litigiului, valoarea acestuia. Contractul privind acordarea asistenței în instanța de judecată este 

conevnit în mod individual între avocat și client. 

Cheltuielile de executare reprezintă acele costuri pe care le suportă partea care a pierdut litigiul în 

instanța de judecată, și urmează să execute jotărârea judecătoorească. În Letonia, executorul deobicei 

intervine în procedurile de secehestrare a proprietății și de recuperare a datoriilor. Activitatea execu-

torului este tarifată în valori fixe pentru activitățile concret desfășurate, cu excepția cazurilor de re-

cuperare a datoriilor, unde executorul este achitat în dependență de preformanțele realizate. Costurile 

lucrărilor executorului sunt reglementate de un act normativ național. 
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Cheltuielile pentru activitatea expertului sunt reglementate de câteva hotărâri a Guvernului, dar to-

todată se face diferență între activitatea experților privați și experții care activează în instituții publice. 

Activitatea experților din cadrul instituțiilor publice este regelmentatt de norme guvernamentale. Ex-

perții privați își stabilesc de sine stătător tarifele pentru serviciile prestate. Totodată se menționează 

că actele normative care reglementează acest domeniu sunt confuze și greu aplicabile. Potrivit legis-

lației letone, experții sunt achitati înaintea prestării serviciilor de expertiză. Totodată, instanța poate 

dispune achitarea serviciilor prestate de către expert, de către partea care a pierdut litigiul, dacă cea-

laltă parte a solicitat acest fapt, iar suma ce urmează a fi achitată nu depășește limitele stabilite prin 

lege. 

Cheltuielile pentru traducere și interpretare nu sunt reglementate în legislația letonă. Orice transla-

tor, interpret sau companie care prestează astfel de servicii este în drept să își stabilească propriile 

tarife, activitatea desfășurată de către aceștia fiind încadrată în limitele antreprenoriale. Astfel acesti 

speciliști își stabilesc taxele în mod separat. Traducătorii sau interpreții nu necesită a avea acreditare.  

Toate actele procedurale în cadrul instanței de judecată trebuie să fie în limba letonă. Certificarea 

traducerilor se face prin semnătura și ștampila traducătorului, precum și prin autentificare nortaia-

lănotarială. 

Legislația letonă prevede, că statutul trebuie să asigure interpret în cadrul procedurii judecătorești 

pentru cei care nu vorbesc limba letonă. Chletuielile date sunt efectuate din contul bugetului public. 

Recuperarea cheltuielilor pentru traducere/interpretare de către partea care a pierdut litigiul nu este 

reglementeată de legislația letonă. 

Compensarea cheltuielilor martorilor se face de către instanță, în baza documentelor justificative. 

Cheltuielile care sunt recuperate se referă la cele de transport (cu excepția biletelor air, care trebuie 

să fie acceptate de către instanță înainte ca să fie efectuat zborul), cazare. Legislația prevede că pe 

timpul absenței martorului de la locul de muncă, acestuia i se plătește salariul, totodată angajatorul 

fiind în drept să ceară compensarea cheltuielilor pentru salarizarea persoanei de la instanța de jude-

cată. 

Cheltuieli pentur asigurarea acțiunii (gajuri și depozite) sunt instituite de către părți pentru a asigura 

probele, pretențiile, pentru a institui măsuri interimare  în cadrul litigiile de încălcare a drepturilor d 

eproprietate intelectuală. Partea care dorește instituirea gajurilor sau a depozitelor, urmează a cere 

acest fapt în formă scrisă instanței de judecată, sau instanța poate decide de sine stătător asupra acestei 

proceduri. Valoarea asigurării este determinată de către instanță, luând în considerare posbilele dau-

nele posibile care ar putea surveni pentru a fi achitate de către părți. 

Costurile  pentru obținerea unei decizii autentificate.  Conform regulii generale, fiecare parte obține 

o decizie autentificată, fără a fi taxat. Eliberarea unei copii autentificate de pe hotărârea emisă este 

taxată. Totodată. la acest aspect există numeroase excepții unde nu este aplicată taxarea pentru elibe-

rarea unei copii autentificate de pe hotărârea judecătorească. 

De la achitarea costurilor judiciare sunt scutite anumite categorii de persoane prevăzute în Legea 

privind asistența juridică acordată de stat, precum  

- Persoanele care au fost recunoscute ca fiind deficitare sau în dificultate materială, în conformitate 

cu procedurile relevante prevăzute de lege; 

- Persoanele care se află în situații și circumstanțe materiale care îi împiedică să-și apere drepturile 

(de exemplu, forța majore sau a altor circumstanțe care nu sunt sub controlul lor); 

- Persoanele care sunt în totalitate dependente de stat sau de autoritățile locale. 

De asemenea, cadrul normativ prevede o listă întreagă de persoane care sunt scutite de achitarea 

costurilor judiciare. Acestea sunt: 

1. reclamanții în revendicări de recuperare a remunerației pentru muncă și alte creanțe care decurg 

din relații de muncă legale sau legate de acestea; 
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2. reclamanții în revendicările care decurg din contracte de executare a muncii, în cazul în care re-

clamantul este o persoană care execută o sentință de detenție; 

3. reclamanții în revendicări care rezultă din vătămări corporale care duc la mutilare sau alte daune 

asupra sănătății sau deces; 

4. reclamanții în cererile de recuperare a plăților de întreținere pentru un copil sau părinte și cereri de 

stabilire a paternității dacă cererea este adusă împreună cu o cerere de recuperare a unei întrețineri 

pentru un copil; 

5. solicitanții în materie de recunoaștere sau recunoaștere și executare a unei hotărâri străine privind 

recuperarea plăților de întreținere pentru un copil sau un părinte; 

6. reclamanții în cereri de despăgubire pentru pierderile materiale și prejudiciile morale rezultate din 

infracțiuni; 

7. procurorilor, autorităților statale sau locale și persoanelor care au dreptul legal de a apăra în justiție 

drepturile și interesele protejate legal ale altor persoane; 

8. solicitanții în chestiuni legate de o decizie prin care se constată că o persoană este lipsită de capa-

citate juridică sau care numește un tutore; 

9. solicitanții în chestiuni legate de numirea unui tutore al unei persoane din cauza unui stil de viață 

dizolvat sau pierdut sau a utilizării excesive a alcoolului sau a drogurilor; 

10. inculpații în chestiuni legate de reducerea întreținerii acordate de o instanță unui copil sau 

unui părinte și de reducerea plăților de întreținere pe care instanța le-a acordat unei creanțe rezul-

tate din vătămări corporale care duc la mutilare sau alte daune asupra sănătății sau deces; 

11. solicitanții în cazul în care un copil a fost mutat ilegal peste frontieră sau a fost reținut; 

12. administratorii în revendicările aduse în beneficiul persoanelor fizice sau juridice recunoscute 

ca fiind insolvabile și administratorilor care depun cereri de declarare a insolvabilității persoanelor 

juridice în condițiile menționate la articolul 51 alineatul (3) din Legea insolvenței (Maksātnespējas 

likums); 

13. creditorii judecătorești, în cazurile de executare referitoare la recuperarea plăților pentru ve-

niturile statului; 

14. în cazurile de executare în cazul în care recuperarea trebuie efectuată în baza unui singur 

document care permite executarea creanței într-un stat membru solicitat; 

15. Cauzele privind recuperarea accizelor și impozitelor, în cererile de declarare a insolvabilității 

unei persoane juridice; 

16. Oficiul pentru cetățenie și migrație (Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde), în cazul privării 

cetățeniei letone; 

17. Agenția de Stat pentru Asigurări Sociale (Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra), în cauzele 

privind recuperarea resurselor financiare pentru bugetul de stat în ceea ce privește serviciile de 

asigurări sociale sau supracapunerea prestațiilor sociale de stat și a serviciilor de asigurări sociale 

sau plata prestațiilor sociale de stat în legătură cu accidente rutiere. 

18. Părțile pot fi, de asemenea, scutite de la plata cheltuielilor de judecată statului în alte cazuri 

prevăzute de lege. O instanță judecătorească sau un judecător, în urma examinării stării financiare 

a unei persoane fizice, îi poate scuti parțial sau pe deplin de plata cheltuielilor de judecată în veni-

turile statului, poate amâna plata cheltuielilor de judecată necesare în veniturile statului sau poate 

ordona plata rate. 

2.4 Cheltuielile judiciare în Estonia 

Portivit cadrului legal procedural al Estoniei, costurile procedurii civile sunt de două tipuri: costuri 

judiciare și costuri extrajudiciare. Cele mai importante cheltuieli din prima categorie sunt privind 

taxa de stat, iar din a doua categorie – cheltuieli de reprezentare. Aceste tipuri de cheltuieli de fapt 

reprezintă și cele mai semnificative din totalul cheltuielilor procedurilor judiciare, care proporțional 

reprezintă: 5-50% taxa de stat și 60-90% cheltuieli de reprezentare.  
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În Estonia, cuantumul cheltuielilor sunt determinate preponderent de către legislator – taxa de stat, 

cheltuielile de executare, poisibilitatea de a fi exonerat de plata taxelor, intervalele de plată a marto-

rilor, traducătorilor și experților sunt prevăzute în acte juridice accesibile fiecărei persoane online și 

pe suport de hârtie. 

Sumele pentru onorariile avocaților sunt stabilite în mod particuular între client și avocat, și variază 

de la avocat la avocat. 

Tipul costului Ponderea din totalul cheltuielilor judiciare 

Taxa de stat 5-50% 

Onorariul avocatului 60-90% 

Costurile pentru expertiză 5-10% 

Compensarea cheltuielilor pentru martori 1-3% 

Costuri pentru traducere/interpretare 2-3% 

Cheltuieli de executare (executarea hotărârii ju-

decătorești, achitarea se face de către debitor) 

20-40% 

 

 

Cadrul normativ care reglementează cheltuielile procedurii de judecată se referă la – Codul de proce-

dură civilă al Estoniei, care prevede structura cheltuielilor de procedură, cheltuielile legate de proce-

dura judiciară, costurile legate de martori, experți, interpreți și traducători și alte costuri legate de 

furnizarea de probe, repartizarea cheltuielilor de judecată între participanții la procedură, stabilirea 

costurilor de procedură și altele. 

Un alt act normativ care conține prevederi privind costurile judiciare este : Legea cu privire la taxa 

de stat care reglementează bazele de calcul, de plată, supravegherea taxării și rambursării taxelor de 

stat, scutirile de la plata taxelor de stat, ratele achitării  taxei de stat și determinarea valorii tranzacției. 

Legea privind ajutorul de stat care prevede bazele de calcul, de plată, supravegherea taxării și ram-

bursării taxelor de stat, scutirile de la plata taxelor de stat, ratele taxă de stat și determinarea valorii 

tranzacției. 

De asemenea, cadrul normativ Estonian conține reglementări normative în hotărîri de Guvern cu pri-

vire la procedurile de plată a taxelor și restituirea cheltuielilor participanților la procedurile judiciare 

penale, civile și administrative. Unul din actele normative reglementează rambursarea către experți, 

traducători, interpreți și martori a costurilor legate de participarea la procedura civilă, stabilește limi-

tele salariilor minime și maxime pe oră în cadrul cărora instanța determină rata per oră a despăgubirii 

către martor sau taxa per oră a expertului, a traducătorului sau a interpretului. Prezentul regulament 

nu se referă la angajații unei instanțe sau al unei alte agenții de stat implicate în calitatea de interpreți, 

traducători sau experți care, interpretând, traducând sau acționând în calitate de experți, își îndepli-

nesc atribuțiile de muncă. 

De asemenea sunt acte normative care se referă la activitatea experților medico-legali și cum se ta-

xează activitatea acestora, în cadrul expertizelor efecuate, dar și tarifele pentru serviciile prestate. 
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Totodată se precizează că în Estonia există un act normativ care reglementează sumele maxime în 

măsura privind cheltuielile pentru reprezentanții contractuali și consilierii care poate fi achitată și 

ulterior solicitată de la alți participanți în cadrul unei proceduri judiciare. 

În Estonia sunt identificate costuri pentru procedurile penale și costuri pentru procedurile civile. 

În cadrul procedurilor penale se diferențiază, conform Codului de Procedură Penală, costuri 

procedurale, costuri specifice și costuri suplimentare.  

Costurile de procedură sunt: 

- remunerarea rezonabilă plătită consilierului sau reprezentantului ales și alte costuri necesare su-

portate de o parte în procedură în legătură cu procedura penală; 

- sumele plătite victimelor, martorilor, experților și persoanelor calificate conform secțiunii 178 din 

Codul de procedură penală, cu excepția costurilor prevăzute la secțiunea 176 (1) (1) din Cod; 

- costurile suportate de o instituție medico-legală de stat sau orice alt organism guvernamental sau 

persoană juridică în legătură cu efectuarea evaluărilor experților sau a stabilirii de intoxicare; 

- remunerația stabilită pentru un avocat numit și cheltuielile sale, în măsura în care acestea sunt 

justificate și adecvate; 

- costurile suportate pentru a face copii ale dosarului penal pentru un avocat în conformitate cu sec-

țiunea 224 (1) din Codul de procedură penală; 

- costurile de stocare, trimitere și distrugere a probelor; 

- costurile legate de depozitarea, transferul și distrugerea bunurilor confiscate; 

- costurile suportate ca urmare a asigurării unei acțiuni civile; 

- taxele de compensare care însoțesc o condamnare; 

- alte costuri suportate de o auoritate care desfășoară procedurile penale în cursul procedurii, cu 

excepția costurilor considerate a fi costuri specifice sau suplimentare în conformitate cu Codul de 

procedură penală. 

În cazul în care o parte la procedură are mai mulți consilieri sau reprezentanți, remunerația plătită 

acestora va fi inclusă în costurile de procedură, în măsura în care nu depășește un nivel rezonabil de 

remunerație plătit în mod obișnuit unui avocat sau unui reprezentant. 

Dacă un suspect sau un acuzat se apără, costurile necesare pentru apărare vor fi incluse în costurile 

procedurale. Cheltuielile excesive care nu ar fi fost suportate de un avocat care a participat la proce-

dura d ejudecare nu vor fi incluse în costurile de procedură. 

Cheltuielile efectuate de persoanele care nu sunt părți la procedură și care se referă la efectuarea 

analizelor experților vor fi rambursate în conformitate cu condițiile și regulile stabilite în Legea pri-

vind examinarea medico-legală. 

Costurile specifice sunt costurile legate de amânarea ședinței de judecată deoarece nu se prezintă o 

parte în procedură și costurile de participare obligatorie. 

Costurile suplimentare sunt: 

- taxa plătită unei persoane care nu este parte la procedură pentru informații privind fapte referitoare 

la un obiect de probă; 

- costurile de păstrare a unui suspect sau a învinuitului în custodie; 

- sumele plătite interpreților sau traducătorilor în conformitate cu secțiunea 178 din Codul de proce-

dură penală; 
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- sumele plătite în cadrul procedurilor penale în temeiul Legii privind despăgubirea pentru prejudi-

ciile cauzate de stat unui stat prin Legea privind privarea nedreaptă a libertății; 

- costurile suportate de organele de stat și de administrația locală în legătură cu procedurile penale 

și care nu sunt menționate la articolul 175 alineatul (1) punctele (1) sau (10) din Codul de procedură 

penală; 

- sumele plătite reprezentanților martorilor în conformitate cu secțiunea 671 din Codul de procedură 

penală. 

În caz de achitare, costurile de procedură sunt rambursate de stat. În cazul unei condamnări, cheltu-

ielile de procedură sunt rambursate de infractorul condamnat. În cazul achitării parțiale, costurile sunt 

rambursate de stat în funcție de măsura în care inculpatul a fost achitat. Obligația de rambursare a 

costurilor procedurale apare odată cu intrarea în vigoare a deciziei finale. 

În cazul în care o acțiune civilă este respinsă, costurile de procedură legate de asigurarea acțiunii 

civile sunt rambursate de partea vătămată. În cazul în care o acțiune civilă este satisfăcută în între-

gime, cheltuielile de procedură legate de asigurarea acțiunii civile sunt rambursate de către infractorul 

condamnat sau de inculpat. În cazul în care o acțiune civilă este îndeplinită parțial, instanța împarte 

costurile de procedură legate de asigurarea acțiunii civile între partea vătămată și persoana condam-

nată sau inculpatul, ținând cont de toate circumstanțele. În cazul refuzului de a revizui o acțiune civilă, 

cheltuielile de procedură legate de asigurarea acțiunii civile sunt rambursate de către stat. 

Cheltuielile procedurii de judecată sunt: 

Costurile judiciare (costuri juridice), care sunt:  

Taxa de stat – suma de bani achitată pentru performanța actului procedural. Suma taxei de stat de-

pinde de valoarea acțiunii de judecată, dacă în lege nu este prevăzut altfel. Taxa de stat este achitată 

înaintea depunerii acțiunii în instanța de judecată. Valoarea taxei de stat depinde de valoarea acțiunii 

judiciare, în cazul acțiunilor patrimoniale, sau o sumă fixă în acțiunile celelalte. De asemenea suma 

este fixă în și cazul apelului împotriva unei ordonanțe emise de către curte. Taxele achitate în cazul 

apelului hotătârii primei instanțe sunt același ca și pentru prima instanță. Taxa de stat nu depinde de 

numărul ședințelor de judecată. 

Taxa de asigurare – în caz de casare, asigurare acțiunii, asigurarea petiției în caz de pronunțare a 

hotărârii în lipsa părților, redeschiderea procedurii judiciare, restabilirea termenului; 

Costurile de bază ale procedurii judiciare - acestea sunt: costurile legate de martori, experți, 

interpreți și traducători; costurile legate de obținerea de documente justificative și probe fizice; cos-

turile legate de inspecție, inclusiv cheltuielile de călătorie necesare ale instanței; costurile de expedi-

ere a documentelor de procedură atunci când se efectuează cu ajutorul unui executor judecătoresc sau 

sunt livrate într-o țară străină sau către cetățeni extrateritoriali ai Republicii Estonia; costurile de eli-

berare a documentelor de procedură; costurile legate de publicarea citațiilor și a anunțurilor în publi-

cația Ametlikud Teadaanded sau într-un ziar; costurile aferente determinării valorii acțiunii civile; 

Costuri extrajudiciare: 

costurile aferente reprezentanților și consilierilor participanților la o procedura judiciară sunt sta-

bilite în mod individual între reprezentant/avocat și client. Cheltuielile pentru reprezentant sunt recu-

parate de la partea care  apierdut procesul judiciar, dar deobicei nu în măsura deplină, întrucât în 

Estonia există acte normative care prevăd suma maximă care poate fi solicitată pentru recuperare 

pentru serviciile prestate, de la partea care a pierdut litigiul; 

costurile aferente serviciilor experților - Pentru clarificarea aspectelor relevante în cadrul procedurii 

judiciare, care necesită o expertiză specifică, instanța are dreptul de a obține avizul experților. Instanța 

poate solicita avizul unui expert în materie juridică la cererea unui participant în procedură sau din 

propira inițiativă. Procedura de calcul și de recuperare a costului expertului este diferită în funcție de 

faptul dacă examinarea este efectuată de expertul medico-legal sau de o altă persoană (inclusiv un 



  Pagina 32 din 62 

 

expert oficial certificat). Costul unei examinări efectuate de un expert criminalistic este determinat 

de instituția medico-legală, ținând cont de timpul și resursele cheltuite pentru examinare, precum și 

de costurile suportate de expertul medico-legal pentru a apărea la convocarea organului care conduce 

procedura. Cheltuielile legate de examinările efectuate de experții oficial autorizați și de alte persoane 

care sunt numiți experți de către instanță vor fi despăgubiți în conformitate cu procedura prevăzută 

de Codul de procedură civilă. În procedurile judiciare civile costurile aferente experților care nu sunt 

angajați de o instituție medico-legală de stat se compun din: taxa expertului - experților li se vor 

plăti taxe pentru îndeplinirea îndatoririlor lor sub formă de onorarii calculate per oră  în limitele sa-

lariilor minime și maxime stabilite prin regulamentul guvernamental;  

costurile care trebuie rambursate expertului - acestea sunt: costurile legate de pregătirea și redac-

tarea opiniei unui expert (inclusiv cheltuielile necesare pentru personalul de suport) și costurile pen-

tru materialele și mijloacele utilizate la evaluarea experților. Aceste costuri nu vor fi rambursate într-

o măsură mai mare decât 20% din taxa expertului; cheltuielile de călătorie aferente procedurii; alte 

costuri generate de procedurile judiciare, mai ales costurile de cazare și mese. Părțile în litigiu pot 

să dispună ele însele o opinie scrisă a unei persoane cu experiență specifică și să o plătească direct 

persoanei respective, în conformitate cu acordul individual. Dacă un participant la procedură a pre-

zentat avizul scris al unei persoane cu expertiză specifică instanței și persoana nu este audiată ca 

martor, această opinie va fi evaluată ca probă documentară. Experții desemnați de instanță sunt re-

munerați de instanța de judecată. Instanța va cere banii înapoi (sau în avans) de la persoana obligată 

să suporte cheltuielile de procedură (de obicei, partea care a pierdut). Cheltuielile legate de experți 

vor fi plătite în avans, în măsura în care instanța va dispune, de către participantul la proces care a 

depus cererea la care se referă cheltuielile, cu excepția cazului în care instanța dispune altfel. Dacă 

ambele părți depun o cerere sau dacă instanța citează un expert, costurile vor fi plătite de părți în 

valori egale. În cazul în care partea care este obligată să plătească costurile în avans nu face acest 

lucru până la data scadenței specificată de instanță, instanța poate refuza executarea actului solicitat. 

În relația dintre persoanele obligate să suporte cheltuieli procedurale, persoana obligată să suporte 

cheltuielile procedurale în baza hotărârii judecătorești (de regulă, partea care a pierdut) este respon-

sabilă și de plata cheltuielilor legate de experți. Principiul general este că partea câștigătoare va fi 

despăgubită pentru costurile suportate în timpul procedurii judiciare, însă repartizarea exactă a chel-

tuielilor, precum și amploarea costurilor care urmează a fi despăgubite părții câștigătoare, sunt deter-

minate de instanța de judecată. 

taxa executorului judecătoresc pentru asigurarea unei acțiuni și cheltuielile pentru executarea 

unei hotărâri privind asigurarea unei acțiuni  - sunt reglementate nemijlocit de actul normativ spe-

cial care prevede condițiile de activitate ale executorului judecătoresc. Executorul judecătoresc re-

prezintă un liber profesionist, care activează în mod individual/ costurile pentru activitățile desfășu-

rate de către executor sunt stabilite de către stat. Executorul judecătoresc are dreptul de a percepe o 

taxă numai în măsura și în conformitate cu procedura prevăzută în Actul executorilor judecătorești. 

Cheltuielile executorilor judecătorești reprezintă unul dintre costurile procedurii de executare. Chel-

tuielile de executare a procedurii constau în taxa executorului judecătoresc și cheltuielile necesare 

suportate de un executor judecătoresc, de către un reclamant sau de un terț, după începerea procedurii 

de executare, pentru executarea hotărârii judecătorești (sau a oricărui alt document de executare). 

Astfel de cheltuieli necesare sunt, de exemplu, taxele și cheltuielile aferente culegerii datelor cu ca-

racter personal și a informațiilor cu privire la bunurile persoanei obligate, cheltuielile de livrare a 

documentelor legate de executarea silită, cheltuielile legate de transportul și depozitarea bunurilor 

atașate, cheltuielile de transport și cazare legate de procedura de executare, cheltuielile de participare 

forțată a unui debitor (inculpatul), cheltuielile de deschidere, închidere, deplasare, dezmembrare, dis-

trugere și demolare a încăperilor sau a altor obiecte etc.; 

Executorii judecătorești execută (execută) anumite tipuri de măsuri pentru asigurarea unei acțiuni, 

cum ar fi confiscarea proprietății pârâtului. De asemenea intervenția executantului judecătoresc este 

necesară după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive, iar partea care pierde nu este dispusă să 
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execute hotărârea judecătorească. Plata executării taxei executorului judecătoresc și în timpul proce-

durii judiciare pentru asigurarea unei acțiuni are loc înainte de executarea acțiunilor respective de 

către executorul judecătoresc, taxa se plătește de către persoana care solicită asigurarea creanței în 

litigiu (de obicei reclamantul). Dacă un reclamant nu plătește  taxa executorului judecătoresc, execu-

torul judecătoresc este autorizat să nu inițieze procedura de executare. Executarea hotărârii 

judecătorești are loc după pronunțarea hotărârii judecătorești definitive iar partea câștigătoare este 

obligată să inițieze procedura de executare deoarece partea care pierde nu este dispusă să respecte 

hotărârea judecătorească - taxa executorului judecătoresc urmează să fie dedusă din activele debi-

torului supuse procedurii de executare și cererea de despăgubire a executorului judecătoresc să fie 

satisfăcută ca o cerere de prioritate în prima ordine. 

 Costurile pentru traducerea și interpretare.  

Limba procedurilor judiciare este estoniană. Toate documentele într-o limbă străină sunt prezentate 

instanței cu o traducere corespunzătoare. Un document pregătit într-o altă limbă poate fi dat unui 

participant într-o procedură numai cu acordul acestuia. În cazul în care o cerere,sau orie alt document, 

porbă dovadă scrisă înaintată instanței de către un participant la o procedură nu este în limba estonă, 

instanța poate cere ca persoana care prezintă astfel de documente să furnizeze o traducere legalizată 

a acestora. De asemenea instanța poate solicita autentificarea traducerii de către un traducător autori-

zat sau un notar. Dacă traducerea nu este depusă până la data scadentă, instanța poate să nu ia în 

considerare cererea, recursul sau documentele justificative.  

Dacă un participant la procedura judiciară nu are cunoștință de limba estoniană, instanța implică, dacă 

este posibil, un interpret în procedură la cererea participantului sau la inițiativa instanței. În cazul în 

care instanța nu poate implica imediat un interpret, instanța se pronunță prin care solicită partici-

pantului în procedură care are nevoie de asistența unui interpret să găsească pentru el însuși un inter-

pret, un traducător sau un reprezentant competent în limba estonă. Nerespectarea cererii instanței nu 

împiedică instanța să se pronunțe asupra problemei. Dacă reclamantul nu respectă cererea instanței, 

instanța poate să refuze acțiunea. Calculul și compensarea costurilor aferente traducătorilor / inter-

preților numiți în instanță, care nu sunt angajați de instanță (și nu de personalul permanent), este 

reglementată de Codul de procedură civilă. Costurile date se referă la onorariul traducătorului/inter-

pretului, de asemenea for fi recuperate cheltuielile pentru călătorie în cadrul procedurii judiciare pre-

cum și alte chletuieli care au survenit pe parcursul exercitării activităților de traducere/inerpretare. 

Un traducător / interpret cu domiciliul într-un stat străin va fi rambursat pentru cheltuielile de 

călătorie, pentru costurile legate de șederea sa în Estonia și pentru salariul mediu nerecuperat pentru 

aceste zile. Mărimea taxei de traducător / interpret și a costurilor care trebuie compensate unui tra-

ducător / interpret se determină printr-o hotărâre judecătorească. Costurile sunt stabilite printr-un act 

normativ național. Traducătorii / interpreții numiți de instanță vor fi remunerați de stat. Statul va 

revendica banii înapoi (sau în avans) de la persoana obligată să suporte cheltuielile procedurale (de 

regulă partea care pierde). 

 Costurile pentru transcrierea documentelor 

Un participant la procedura judiciară, trebuie să trasmită instanței documentele și anexele la acestea 

pe suport de hârtie și într-un număru suficient de copii pentur a putea fi expediate tuturor partici-

panților la procedură. Dacă partea la proces, transmite documentul în format electronic, trebuie să 

asigure și transmiterea acestuia în formă printată, pentru a asigura că cealaltă parte primește acțiunea 

într-o formă accesibilă pentru luarea de cunoștință. 

Dacă partea la proces, nu transmite instanței și numărul necesar de copii, atunci instanța va dispune 

încasarea costurilor pentru pregătirea și transmiterea documentelor celorlalte părți, contra unei sume 

expres stabilite. 

Doar instanța emite copii oficiale de pe documentele emise. Transcrierea documentelor eliberate de 

către autoritățile străine trebuie să fie certificate prin apostilă în modul cuvenit stabilit prin Convenția 

privind Apostila, sau legalizate de către o autoritate corespunzătoare. Documentele oficiale emise de 
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către instanță sunt certificate în mod oficial de către acestea, în caz că trebuie să fie prezentate drept 

probe în alte instanțe. Toate aceste activități legate de transcrierea și autentificarea actelor procedurale 

sunt taxate de către instanța de judecată și achitate de către persoana care solicită efectuarea acestui 

act. 

 Costurile pentru compensarea cheltuielilor martorilor.     

Martorilor li se acordă despăgubiri pentru orice venit permanent nereceput și se rambursează chel-

tuielile de călătorie aferente procedurii și alte costuri rezultate din procedurile judiciare, în special 

cheltuielile de cazare și mese. Martorul va fi remunerat de stat. Statul va revendica banii înapoi (sau 

în avans) de persoana obligată să suporte cheltuielile procedurale (de regulă partea care pierde). 

 Costurile procedurilor precontencioase prevăzute de lege, cu excepția cazului în care acți-

unea a fost depusă mai târziu de șase luni de la încheierea procedurii precontencioase; 

 Costurile de notificare: 

Costurile privind publicarea citațiilor și a notelor în publicațiile oficiale ale Esoniei sunt considerate 

a fi costurile instanței. Aceste costuri vor fi plătite în avans de reclamant sau de o altă parte la proce-

dura judiicară. În cazul în care partea care este obligată să plătească pentru aceste costuri în avans nu 

o face până la data scadenței specificată de instanță, instanța poate refuza să efectueze actul solicitat. 

Cheltuielile de transmitere a documentelor procedurale participanților la procedură, care trebuie să 

fie transmise prin lege (cum ar fi o acțiune, citații, hotărâri ș.a.) vor fi suportate de stat și nu sunt 

considerate cheltuieli de judecată. 

Deși majoritatea chletuielilor procedurale și de judecată sunt puse pe seama participanților la procesul 

judiciari, deobicei fiind achitate de către partea care a pierdut litigiul, totuși legislația estoniană pre-

vede numeroase situații de scutire de taxele judiciare, precum și de beneficiere de gratuități în con-

textul actelor procedurale desfășurate de către instanță. 

Legislația Estoniei, pe lângă taxele ce urmează a fi achitate de către participanții la procesele judici-

are, de asemenea conține și prevederi prin care sunt stabilite procedurile gratuite sau cazurile când se 

exonerează justițiabilii de plata costurilor de judecare.  

Astfel, în Estonia, următoarele proceduri judiciare gratuite: 

- examinarea unui recurs sau a unei plângeri în vederea solicitării unei remunerații sau a unui salariu, 

stabilirea nulității încetării contractului de muncă, reintroducerea sau modificarea textului bazei de 

eliberare din serviciu; 

- revizuirea unui recurs care solicită întreținerea și, în cazul unei cereri de întreținere pentru copii, o 

cerere pentru o procedură de plată accelerată; 

- revizuirea unei cereri de despăgubire pentru condamnarea ilegală, urmărirea penală ilegală, de-

tenția preventivă ilegală și alte privări nejustificate de libertate, precum și revizuirea unei cereri de 

despăgubire pentru daune materiale cauzate de impunerea ilegală a unei sancțiuni pentru un delict; 

- prima emitere a documentelor instanței referitoare la o cauză penală; 

- desfășurarea procedurii de plasare a unei persoane într-o instituție închisă; 

- revizuirea unei cereri de restituire a bunurilor confiscate sau abandonate în legătură cu represiunea 

ilegală și pentru despăgubiri pentru daune; 

- examinarea cazului pentru a dovedi durata serviciului de pensie; 

- examinarea unui protest într-un caz administrativ; 

- examinarea unei cereri de scutire de la plata onorariilor notarilor și prezentarea unei obiecții împ-

otriva hotărârii judecătorești într-un astfel de caz; 
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- examinarea unei cereri de asistență procedurală și prezentarea unei obiecții împotriva hotărârii 

judecătorești într-un astfel de caz; 

- examinarea unui apel sau a unei plângeri privind prejudiciul cauzat de rănirea corporală sau altă 

tulburare sau de decesul principalului salariat; 

- făcând o copie a până la cinci pagini de acte de procedură într-un caz administrativ. 

În următoarele cauze persoanele sunt scutite de achitarea taxelor de stat: 

- depunerea de către un minor a unei obiecții la o hotărâre judecătorească într-o cauză în care un 

drept independent de recurs îi este conferit prin lege; 

- o cauză introdusă de un solicitant de pensie sau de un ajutor privind plata incorectă sau neplata 

pensiei sau a ajutorului; 

- depunerea de către o persoană fizică a unei plângeri împotriva unei decizii a unui comitet electoral; 

- depunerea de către o instituție tutelă a unei cereri de pierdere a autorității părintești sau de numire 

a unui tutore pentru minor sau a oricărei alte cereri depuse în interesul unui copil pentru care este 

răspunzătoare instituția; 

- prezentarea de către autoritățile fiscale a unei cereri de faliment sau a altei petiții referitoare la 

procedurile de insolvență și în cauzele care au determinat valoarea impozitului; 

- prezentarea de către un guvern județean a unui recurs în conformitate cu normele care decurg din 

Legea privind reforma terenurilor pentru îndeplinirea îndatoririlor unui creditor ipotecar într-o 

cauză referitoare la un credit ipotecar stabilit în beneficiul statului; 

- depunerea de către un executor judecătoresc la o instanță a unei cereri privind executarea unei 

proceduri de executare în baza Codului de executare și a unei obiecții la o hotărâre judecătorească 

referitoare la procedura de executare în conformitate cu secțiunea 599 din Codul de procedură 

civilă. 

Procedura de restituire a cheltuielilor de judecare se aseamănă cu procedurile prevăzute de legislația 

Republicii Moldova.  

Astfel, atunci când instanța care pronunță o hotărâre judecătorească pronunță și o hotărâre judecătore-

ască sau o hotărâre prin care hotărăște procedura de repartizare a cheltuielilor de judecată între părți. 

Instanța trebuie să indice care costuri procedurale sau, dacă este necesar, ce proporție din costurile de 

procedură vor fi suportate de fiecare parte. Dacă o instanță superioară modifică o hotărâre judecătore-

ască sau adoptă o nouă hotărâre fără a face trimitere la o nouă audiere, instanța trebuie să modifice în 

mod corespunzător repartizarea cheltuielilor de judecată, dacă este necesar. 

O parte în procedurile judiciare are dreptul să solicite instanței de primă instanță care a pronunțat 

hotărârea să stabilească costurile de procedură în termeni monetari pe baza împărțirii proporționale a 

costurilor stabilite în hotărârea judecătorească. Aceasta poate face acest lucru în termen de 30 de zile 

de la data intrării în vigoare a hotărârii judecătorești privind repartizarea cheltuielilor. O listă a 

costurilor de procedură, care oferă, de asemenea, detalii privind compoziția costurilor, trebuie anexată 

la petiție. Instanța poate stabili un termen până la care partea în procedură trebuie să furnizeze detalii 

suplimentare cu privire la costurile de procedură care trebuie rambursate sau poate solicita părții să 

furnizeze documente care să dovedească aceste costuri. Instanța pronunță prompt partea părții ad-

verse, cererea de stabilire a cheltuielilor de judecată împreună cu lista cheltuielilor de judecată și a 

documentelor justificative. 

Partea adversă poate depune obiecții în termenul stabilit de instanță după trimiterea petiției. Termenul 

de răspuns nu trebuie să fie mai scurt de șapte zile. Acordarea asistenței juridice nu exclude sau lim-

itează obligația beneficiarului asistenței judiciare, în baza unei hotărâri judecătorești, de a rambursa 



  Pagina 36 din 62 

 

cheltuielile suportate de partea adversă. Partea împotriva căreia a fost pronunțată decizia trebuie să 

suporte integral costurile de procedură, chiar dacă partea este scutită de obligația de a plăti costuri 

procedurale sau dacă i sa acordat asistență juridică pentru plata acestor costuri. 

Dacă o acțiune este soluționată, instanța îl obligă pe pârât să plătească o parte din costurile de proce-

dură de la care solicitantul este scutit sau pe care reclamantul îl poate plăti în tranșe. Această sumă 

trebuie plătită în fonduri publice și este proporțională cu partea de acțiune care a fost rezolvată. 

2.5 Cheltuielile judiciare în Austria 

Potrivit legislației austriece taxele judiciare plătite pentru utilizarea serviciilor instanțelor judecăto-

rești au forma unei taxe fixe sau a unei părți din baza de evaluare, a căror valoare depinde de natura 

cazului și de valoarea creanței. 

Pentru acțiunile penale, costuri fixe nu sunt prevăzute, cu excepția cazurilor când se desfășoară acțiuni 

de investigare private. Totodată se menționează că legislația penală a Austriei, prevede încetarea ur-

măririi penale în cazul achitării de către persoana supusă investigațiilor a unei sume de bani în contul 

bugetului federal. Această prevedere este valabilă pentru anumite infracțiuni unde persoana vizată 

efectuează un autodenunț, iar infracțiunea nu poate fi considerată a fi deosebit de gravă sau în urma 

cărora nu au decedat persoane. 

Pentru procedurile civile în primă instanță, trebuie să se plătească o taxă forfetară la depunerea cererii 

inițiale. Taxa se plătește o singură dată, indiferent dacă cererea conține mai multe reclamații sau se 

referă la mai multe persoane și acoperă întreaga procedură în primă instanță. În cazul în care cererea 

de plată solicitată este prelungită în cursul procedurii, pot fi percepute taxe suplimentare din acest 

punct. Acestea devin exigibile atunci când se depun înscrisurile. 

În cazul unei proceduri civile la a doua sau a treia instanță, taxa devine exigibilă la momentul depu-

nerii contestației. În mod excepțional, în procedurile care nu sunt contencioase, se plătește uneori o 

taxă de decizie (Entscheidungsgebühr) și nu o taxă de revendicare (Klagegebühr). 

Legislația Austriei stabilește următoarele cheltuieli și taxe care se achită în cadrul unei proceduri 

judiciare: 

- Taxele judiciare; 

- Onorariul avocatului; 

- Chletuieli de numerar (cheltuielile pentru traducerea documentelor, chletuielile pentru tra-

duceri/interpretări, cheltuielile de transport pentru martori, sau cheltuielile pentru experți) 

Modalitatea de achitare a cheltuielilor judiciare 

Taxele de judecată se achită la momentul depunerii acțiunii în instanța de judecată. Suma care trebuie 

plătită depinde de valoarea cererii și se ridică la aproximativ 1,2% din valoarea sa. Comisioanele de 

judecată acoperă costurile totale ale instanței respective, indiferent de numărul de ședințe. Ta-

xele judiciare se calculează pe baza unei scheme de tarife graduate definite, așa cum se prevede în 

Legea austriacă privind taxele judiciare, astfel, taxele judiciare pot fi calculate in avans. 

Partea care a pirdut procesul judiciar achită toate cheltuielile părții care a câștigat. 

Onorariul avocatului este în principal determinat în conformitate cu acordul dintre client și avocatul 

său, de ex. de multe ori ratele orare, facturarea poate fi făcută în funcție de suma în litigiu și calculată 

pe baza unei scheme de taxe graduate definite, așa cum este stabilită în Actul normativ privind tari-

fului avocatului austriac. Taxa avocatului în general depinde de valoarea disputei, numărul de acte 

procedurale scrise de către avocat în cadrul procedurii de examinare, și de numărul și durata ședințelor 

de judecată. Deși remunerarea avocatului este agreată în mod individual între client și avocat, totuși 

suma înaintată către partea care a pierdut procesul este limitată la prevederile stipulate în actele nor-

mative austriece cu referire la activitatea și onorariile avocatului. Partea care a câștigat, poate solicita 

recuperarea cheltuielilor totale, conform tarifelor legale, doar dacă s-a făcut decis complet asupra 

cțiunii cauzei. Dacă decizia a fost parțială atunco părțile își împart cheltuielile între ei. 
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Lagea privind taxele judiciare reglementează aspectele privind achitarea cheltuielilor pentru exper-

tiză, traducere și serviciile specialiștilor. Cheltuielile pentru expertiză depind de complexitatea opi-

niei expertului, cheltuielile pentru serviciile traducătorului se stabilesc în baza Persoana poate fi scu-

tită de achitarea taxei de stat, având în vedere situația ei materială. Dar, dacă în decurs de trei ani, 

situația materială se îmbunătățește, atunci aceasta este obligată să achite taxele de judecată. 

Martorilor li se compensează toate cheltuielile efectuate în legătură cu procesul de judecată: tran-

sport, cazare, pentru timpul de muncă pierdut. 

Cheltuielile în numerar au un cuantum constant și nu depind de valoarea acțiunii judiciare. Suma 

achitată de către părți acestor participanți la ședințe depinde de calitatea participanților precum și de 

calitatea expertizelor ori a documentelor emise. Cheltuielile în numerar, ca și onorariile avocatului 

sun achitate după finalizarea procedurilor judiciare. 

Taxa de urgentare  examinării cauzei (pentru cauzele civile a căror valoare monetară nu depășete 

30 mii euro în instanțele civile, și 10 mii euro - pentru instanțele de nivelul districtului) 

Scutirile de achitarea taxelor conform legislației austriece: 

Pentru a proteja drepturile unei victime în cadrul procedurilor penale, asistența psiho-socială (psy-

chosoziale Prozessbegleitung) sau asistența judiciară (juristische Prozessbegleitung) sunt disponibile 

gratuit victimelor actelor de violență, amenințărilor periculoase sau infracțiunilor sexuale, precum și 

soțului însoțitor, ruda directă, frate sau soră a unei persoane a cărei moarte ar fi putut fi cauzată de o 

infracțiune sau alte rude care au fost martorii infracțiunii. Asistența psiho-socială presupune pregăti-

rea victimei pentru procedura judiciară și povara emoțională cauzată de procedură. Asistența psiho-

socială sau judiciară este asigurată de organizațiile de sprijinire a victimelor contractate de Ministerul 

Justiției în conformitate cu articolul 66 alineatul (2) din Codul de procedură penală. 

În procedurile fără contencios, nu se plătesc taxe pentru numirea unui mandatar (Sachverwalter) sau 

pentru procedurile de custodie și acces. De asemenea, nu sunt percepute taxe pentru procedurile în 

temeiul Legii privind instituționalizarea confidențialității (Unterbringungsgesetz) sau a Legii privind 

îngrijirea locuințelor (Heimaufenthaltsgesetz).  

În cazul în care o parte are venituri scăzute și active limitate, asistența juridică poate fi acordată sub 

formă de scutire provizorie de taxe. Nivelul scutirii acordate depinde de cerere și este la discreția 

instanței. 

Procedura de achitare a costurilor judiciare 

Cheltuielile în procedurile civile (inclusiv în cauzele comerciale) sunt reglementate de Codul de pro-

cedură civilă. Acesta prevede că inițial fiecare parte trebuie să plătească costurile suportate proporți-

onal cu implicarea sa în procedură. Atunci când instanța hotărăște cauza, ea dispune și în privința 

recuperării costurilor. Principiul este acela că costurile sunt acordate părții care a câștigat. Partea care 

a pierdut trebuie să despăgubească cealaltă parte pentru toate onorariile și costurile necesare pentru 

urmărirea sau apărarea corespunzătoare a cauzei. În cazul în care părțile au reușit în unele dintre 

afirmațiile lor și au eșuat în altele, costurile trebuie să fie compensate reciproc sau împărțite 

proporțional. 

Plecarea de la principiul conform căruia costurile sunt acordate părții câștigătoare este justificată în 

anumite cazuri din motive de echitate: 

- în cazul înfrângerii într-un punct relativ minor, dacă partea din acțiunea respinsă nu a dat naștere 

unor cheltuieli speciale; 

- dacă nivelul creanței este determinat de experți sau este la discreția instanței și în cazul în care 

costurile trebuie să fie compensate reciproc; 

- dacă comportamentul pârâtului nu a dat nici un motiv pentru a introduce acțiunea și a recunoscut 

cererea la prima ocazie; și 
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- în cazul în care una dintre părți a cauzat anularea automată a procedurii sau o declarație de nulitate 

a procedurii, aceasta poate fi obligată să plătească integral costurile. 

Procedura non-contencioasă 

Problemele legate de dreptul familiei (menținerea, drepturile de acces și procedurile privind încre-

dințarea și divorțul prin consimțământ reciproc) sunt tratate în proceduri fără caracter contencios. 

Normele generale privind cheltuielile de judecată în procedurile fără caracter contencios pot fi găsite 

în secțiunea 78 din Legea privind procedura necontencioasă. Există însă excepții pentru multe proce-

duri. Și aici se aplică principiul potrivit căruia costurile ar trebui acordate părții câștigătoare, dar pot 

fi acordate în mod diferit pe motive de echitate. Motivele sunt mult mai extinse decât cele prevăzute 

de Codul de procedură civilă. Dacă nu se solicită despăgubiri, cheltuielile în afara buzunarului (de 

ex., Taxele experților) trebuie să fie plătite proporțional cu cota în cauză și, dacă nu se poate deter-

mina, ele trebuie împărțite în mod egal. 

Detalii privind diferitele tipuri de proceduri (întreținere, drepturi de acces și proceduri de încredințare 

și divorț): 

În ceea ce privește procedurile de divorț, trebuie făcută o distincție între divorțul în litigiu și divorț 

de comun acord. 

Dispozițiile speciale ale Codului de procedură civilă se aplică divorțurilor contestate. În cazul în care 

niciuna dintre părți nu se consideră vinovată, costurile trebuie să fie compensate reciproc. Dacă mo-

tivul pentru divorț este defalcarea (Zerrüttung) a căsătoriei și dacă hotărârea conține o hotărâre privind 

răspunderea pentru defăimare, partea vinovată trebuie să plătească costurile celeilalte. 

Divorțul prin consimțământ reciproc este tratat în proceduri necontencioase, cum ar fi celelalte două 

tipuri de proceduri de familie. Soții prezintă două cereri identice instanței și, din moment ce nu există 

proceduri contradictorii, nu se acordă nici un cost. Cheltuielile din buzunar trebuie să fie suportate în 

mod egal de către părți. 

Procedurile de custodie și acces sunt, de asemenea, proceduri fără caracter contencios. În virtutea 

unei clauze de exceptare (articolul 107 (3) din Legea privind procedurile necontencioase), pentru 

cauzele de custodie și acces nu se achită niciun fel de taxe. 

O altă clauză de exceptare (articolul 101 alineatul (2) din Legea privind procedurile contencioase) 

prevede că nu se acordă nicio cheltuială în procedurile privind cererile de despăgubire pentru copiii 

care sunt încă minori. 

În cadrul procedurilor penale, în principiu, orice persoană care este reprezentată de apărător sau de 

un alt reprezentant trebuie să suporte de sine stătător costurile, chiar dacă avocatul a fost numit de 

către instanță (articolul 393 alineatul (1) din Codul de procedură penală). 

O hotărâre de condamnare a inculpatului obligă inculpatul la plata cheltuielilor de judecată (articolul 

389 alineatul (1) din Codul de procedură penală). Următoarele costuri pot fi datorate în conformitate 

cu articolul 381 alineatul (1) din Codul de procedură penală: 

1. o taxă forfetară pentru costurile procedurii, care nu sunt detaliate mai jos, inclusiv costurile in-

vestigației și ale acțiunilor ordonate de procuror sau de instanță, care se limitează la articolul 381 

alineatul (3) la următoarele valori maxime: în cadrul procedurii în fața instanței regionale în fața 

unui juriu, de la 500 la 10 000 EUR; în cadrul procedurii în fața instanței regionale care se află în 

fața unor evaluatori laici, de la 250 la 5 000 de euro; în cadrul procedurii în fața instanței regionale 

în care se află un judecător unic, de la 150 la 3 000 de euro; și în procedurile în fața instanței 

districtuale, de la 50 până la 1 000 de euro; 

2. taxele de experți și, în general, taxele de interpretare; 

3. costurile pentru informații, rapoarte sau opinii furnizate de autoritățile publice; 

4. costurile pentru transportul inculpatului sau a martorilor din străinătate; 
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5. costurile cauzate de un ordin de înghețare și costurile pentru informațiile privind conturile ban-

care, confiscarea scrisorilor, informații privind datele de telecomunicații și interceptarea teleco-

municațiilor; 

6. costurile legate de executarea pedepsei, excluzând costurile legate de pedeapsa cu închisoarea; 

7. taxele de judecată aferente procedurii; 

8. costurile apărătorilor sau al altor reprezentanți; 

9. o taxă forfetară pentru costurile de asistență psiho-socială sau judiciară acordată victimei, până la 

1 000 EUR. 

Cu excepția costurilor enumerate în al treilea, al șaptelea, al optulea și al nouălea punct de mai sus, 

aceste costuri sunt înaintate de autoritățile federale. La stabilirea taxelor forfetare de la punctul 9, 

secțiunea 381 (1) (9), instanța ia în considerare capacitatea economică a persoanei răspunzătoare. 

Cheltuielile pentru serviciile unui interpret nu trebuie să fie rambursate dacă ar fi necesare pentru că 

inculpatul nu a putut comunica în instanță din cauza cunoașterii insuficiente a limbii sau ca urmare a 

unui handicap. 

Cu toate acestea, articolul 391 alineatul (1) din Codul de procedură penală prevede că cheltuielile de 

urmărire penală urmează a fi recuperate de la persoana condamnată doar dacă aceasta nu pune în 

pericol resursele necesare pentru ca persoana condamnată să își păstreze un nivel de trai modest sau 

capacitatea acestora de a plăti despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. În cazul în care costurile nu pot 

fi recuperate din cauza lipsei resurselor persoanei condamnate, instanța poate declara costurile nere-

cuperabile. Dacă instanța constată că costurile vor deveni recuperabile în viitor, dar nu sunt recupe-

rabile pentru moment, capacitatea economică a persoanei în cauză trebuie reexaminată după o anu-

mită perioadă. Termenul legal de prescripție aplicabil recuperării costurilor este de cinci ani de la 

data pronunțării hotărârii definitive în procedură. În cazul în care instanța decide că persoana con-

damnată trebuie să suporte costurile procedurii și mai târziu se pare că nu este în măsură să plătească, 

autoritățile responsabile pentru recuperarea costurilor pot prelungi termenul de plată, pot permite 

plata în rate sau reducerea costurilor. 

Dacă persoana condamnată este obligată prin hotărârea instanței penale să plătească cel puțin o 

despăgubire parțială unui reclamant civil, acesta trebuie, de asemenea, să ramburseze cheltuielile su-

portate de reclamantul civil în procesul penal. 

În conformitate cu secțiunea 393a din Codul de procedură penală, un inculpat care este achitat poate 

solicita o contribuție din partea autorităților federale privind costurile achitate avocatului său. Aceasta 

acoperă cheltuielile necesare în numerar efectuate efectiv și o taxă forfetară în ceea ce privește cos-

turile avocaților. Taxa forfetară se stabilește în funcție de amploarea și complexitatea apărării și de 

sfera serviciilor necesare și adecvate furnizate de avocat. 

Atunci când procedurile penale sunt inițiate de o urmărire penală sau la cererea unui reclamant civil 

în conformitate cu secțiunea 72 din Codul de procedură penală și nu conduc la o condamnare, per-

soana care a inițiat urmărirea penală sau reclamantul civil este obligată să plătească toate costurile 

cauzate de aducerea sau continuarea acțiunii. Dacă procedura penală se încheie printr-o înțelegere 

(secțiunile 198-209 ale Codului de procedură penală), reclamantul civil nu este obligat la plata chel-

tuielilor de judecată. 

2.6 Cheltuielile judiciare în Olanda 

Olanda reprezintă o țară cu o istorie și experiență în domeniul jurisprudenței care necesită a fi anali-

zată de orice autoritate implcată în activități de reformare. Dat fiind nivelul avansat al culturii juridice 

din această țară, precum și excelența în materie juridică, exemplul Olandei în materie de cheltuieli 

judiciare merită a fi luat în considerare. 
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În legislația și procedura judiciară olandeză pot fi identificate următoarele surse ale cheltuielilor pro-

cedurilor judiciare: 

Cheltuieli de judecată reprezintă cheltuielile care se fac în toate procedurile judiciare și sunt taxele 

judiciare. Acestea depind de natura litigiului, de importanța financiară, de instanța de judecată și de 

obiectul litigiului. Taxele judiciare se plătesc înainte de începerea procedurii în fața Curții în care are 

loc procesul. Curtea trimite un proiect de decizie pentru taxele de judecată pentru ambele părți, deoa-

rece, în principiu, ambele părți trebuie să le plătească (aceeași sumă pentru reclamant și pârât). Taxele 

de judecată preponderent sunt sume fixe, iar în litigiile care au o valoare pecuniară desebită, taxele 

sunt proporționate. Taxele judiciare sunt fixate pentru întregul litigiu, începând cu o citație și înche-

iată printr-un verdict, indiferent de câte audieri au avut loc. Atunci când un caz merge în apel, se 

plătesc noi taxe judiciare. 

Pentru procedurile în ordonanță, legislația Olandei stabilește sume fixe pentru taxa de stat. Astfel, 

dacă este necesară emiterea unei hotărâri în regim de urgență aceasta poate fi emisă în decurs de o 

săptămână. 

De fapt, numărul de audieri în cadrul procedurilor judiciare nu are efect asupra costurilor (ale taxelor 

judiciare). În principiu, în cadrul procedurii judiciare există o rundă scrisă, a doua rundă este o audi-

ere. În mod teoretic, instanțele judecătorești pot decide în această ședință. În anumite circumstanțe, 

Curtea sau una dintre părți pot solicita o altă audiere. Când sunt audiați martori / experți, vor fi mai 

multe audieri. 

În afară de taxele judeciare, părțile trebuie să ia în considerare următoarele costuri care pot fi aplica-

bile procedurilor în instanță, deoarece instanța este în drept să decidă că partea care pierde trebuie să 

plătească "costurile procesuale". Acestea pot consta din: 

Cheltuieli de executare: Aceste costuri sunt necesare în cele mai multe proceduri judiciare. Există 

câteva excepții: procedurile privind raporturile de familie, litigiile de muncă și alte proceduri foarte 

specifice. Activitățile executorii judecătorești sunt taxate în formă fixă. 

Cheltuielile de reprezentare/onorariile avocaților – prezența unui avocat este obligatorie în anumite 

proceuri și litigii judiciare, deobicei cele mai complexe și financiar importante. Costurile sunt destul 

de ridicate. 

Cheltuieli pentru expertizare – sunt realizate în cazuri specifice, când este necesară o evaluare a unui 

expert în calitate de probă în procedura judiciară. Costurile depind de subiectul evaluării. Partea care 

a solicitat expertiza poate cere Curții să oblige partea care a pierdut trebuie să plătească taxele de 

experți. Curtea este liberă să decidă asupra acestui aspect. 

Costuri de compensare a cheltuielilor martorilor – sunt stabilite doar în cazurile când martorii sunt 

interogați. Cheltuielile compensate au o valoare relativ mică. Deobicei se compensează cheltuielile 

pentru călătorie, și dacă martorul desfășoară activitate independetă este compensată valoarea venitu-

lui nerealizat în unitatea de timp dată. 

Costurile pentru traducere/interpretare – costurile sunt diferite. În Olanda nu există nicio reglemen-

tare sau orientare aplicabilă (traducătorilor / interpreților). Traducătorii / interpreții sunt liberi să-și 

determine tarifele. Documentele oficiale utilizate în procedurile judiciare trebuie să fie traduse de un 

traducător acreditat / legal. Pentru documentele oficiale este necesară aplicarea apostilei. După cum 

s-a menționat mai sus, nu există nicio reglementare în care să se stabilească taxele pentru traducători. 

Depinde de traducător (birouri) să-și stabilească taxele. Costurile unei traduceri sunt, în majoritatea 

cazurilor, calculate în funcție de volumul textelor. În majoritatea cazurilor, taxele depind și de limbile 

traducerii. Cheltuielile pentru traducere ar putea fi, la decizia instanței, să fie recuperate de către 

partea care a pierdut litigiul. 

În cadrul procedurilor judiciare din Olanda, nu este necesară asigurarea acțiunilor judiciare. Acest 

tip de chletuieli pot apărea doar în cazurile litigiile transfrontaliere, unde partea care nu este cetățean 
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al Olandei, este solicitată să facă un depozit pentru a asigura executarea hotărârii judecătorești în caz 

că pierde litigiul. 

Costurile de notificare/informare. Procedura judiciară se încheie cu un verdict al Curții. Curtea va 

trimite hotărârea ambelor părți, neimplicând anumite costuri. Numai în cazul în care o parte își pierde 

hotărârea sau din alte motive are nevoie de o altă hotărâre autentificată, instanța solicită părții respec-

tive să plătească o anumită taxă. Toate deciziile instanțelor sunt în limba olandeză. O parte (străină) 

care are nevoie de decizie într-o altă limbă trebuie să o traducă. Costul traducerii trebuie să fie plătit 

de acea parte. 

În legislația olandeză nu sunt acceptate scutirile de la achitarea cheltuielilor judiciare. Toți partici-

panții la procesele de judecată trebuie să își plătească taxele în dependență de participația la procedura 

judiciară. 

Ceea ce este deosebit de interesant este faptul că bugetele instanțelor d ejudecată sunt stabilite în 

dependență de numărul dosarelor ce urmează a le examina. Astfel, în Olanda, fiecare dosar, care în 

medie se cunoaște cât va dura și care sunt costurile, se prognozează cantitatea de proceduri de judecată 

pentru anul viitor, urmând a se solicita finanțare pentru a se realiza actul justiției. Taxele de sjudecată 

achitate de părți în cadrul dosarelor judiciare, sunt încasate de către instanțele de judecată, urmând să 

recupereze resursele bugetare alocate de către Minsterul Finanțelor. În acest context, nu doar părțile 

sunt cointeresate să finalizeze cât mai curând cauzele judiciare, dar însăți funcționarii instanțelor, 

întrucât procedurile judiciare de o durată mai mare sunt mai scumpe, urmând ca astfel să fie redi-

recționate resursele bugetare către acoperirea costurilor examinării dosarelor și nu pentru mărirea 

calității profesionale a personalului instanțelor, aspect de o mare importanță în Olanda. 

(https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/The-Financing-System-of-the-Netherlands-

Judiciary.pdf) 

2.7  Cheltuielile judiciare în Marea Britanie 

Principalele surse de costuri pentru orice litigiu din Marea Britanie sunt taxele avocatului, taxele de 

judecată, cheltuielile pentru martori, experți, traducători, taxele executorilor judecătorești și cheltuie-

lile factuale.  

Cu excepția taxelor judiciare, determinate în funcție de valoarea creanței în litigiu, nivelul general al 

costurilor este determinat de complexitatea și dificultatea cazului. Dacă problema este foarte com-

plexă și implică traducerea în engleză a unor cantități voluminoase de documente din limbile străine, 

acest lucru va escalada în mod inevitabil costurile litigiilor într-un caz. 

"Taxele de judecată" din Regatul Unit sunt reglementate prin Ordinul privind taxele de procedură 

civilă din 2004, actualizat anual. 

Costurile procedurilor judiciare sunt divizate în două categorii:1) costuri pentru Curtea Supremă și 

2) costuri pentru instanța de circumscripție. Taxele judiciare sunt stabilite de Ministerul Justiției (cu-

noscut anterior sub denumirea de Departamentul Afacerilor Constituționale sau DCA). Taxa pentru 

emiterea unei noi creanțe este plătibilă la momentul depunerii cauzei. 

Începerea procedurilor judiciare are loc după achitarea costurilor de inițiere a procedurilor, care va-

riază în dependență de valoarea acțiunilor, de tipul acțiunilor și de instanța care urmează să examineze 

litigiul. 

Atunci când există un litigiu transfrontalier de obicei suma cheltuielilor judiciare este inevitabil mai 

mare, dat fiind că se atestă o duplicare a taxelor judiciare și de judecată, având în vedere că se iau în 

considerare procedurile judiciare în mai multe jurisdicții. De exemplu: apare necesitatea de a avea 

doi avocați, se înregistrează costuri suplimentare de călătorie pentru părți, martori și avocați, la care 

ase vor adăuga costurile de traducere și interpretare. Extinderea acestor costuri suplimentare poate 

depinde de complexitatea litigiilor, de jurisdicțiile în care se desfășoară procedurile judiciare și de 

faptul că se aplică tratate internaționale pentru a facilita litigiul transfrontalier. 
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În anumite circumstanțe, o persoană nu poate să plătească o taxă judiciară. El sau ea poate primi re-

miterea completă, în cazul în care întreaga taxă nu este plătibilă sau remiterea parțială, în cazul în 

care acesta contribuie la taxă. 
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3. Elementele și caracteristicile specifice ale activității in-

stanțelor de judecată 

3.1 Despre indicatorii activității instanțelor de judecată 

Instanțele de judecată reprezintă insituții publice, a căror activitate este reglementată de actele nor-

mative ale Republicii Moldova. Instanțele de judecată, reprezintă elementele distinctive ale sistemu-

lui judecătoresc, fiind stratificate în 3 niveluri: instanțele de fond, formate din 15 instanțe judecăto-

rești, care la momentul actual sunt localizate în 42 de sedii, instațele de apel - Curțile de Apel - 4 

instanțe, și Curtea Supremă de Justiție.  

Acestea reprezintă instituțiile naționale care au rolul de a infăptui justiția în scopul apărării și realizării 

drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, organizațiilor întreprinderilor, judecând toate 

cazurile admise, astfel înfăptuind justiția. Instanțele de judecată apără orânduirea statală și constitu-

țională a Republicii Moldova de orice atentat. 

Activitatea instanțelor judecătorești este caracterizată de anumiți indicatori, a căror rezultate dove-

desc performanțele, aspectele pozitive, dar și domeniile unde este necesară o îmbunătățire.  Evoluția 

indicatorilor are o legătură cauzală cu diverși factori, precum și resurse, atât umane, de timp, materi-

ale, cât și financiare. 

Performanțele instanțelor judecătorești se află în conexiune strânsă cu resursele financiare de care 

dispun, or, resursele financiare atribuite instanțelor au drept sursă mijloacele financiare ale bugetului 

de stat, iar veniturile bugetului de stat sunt formate din taxele, impozitele și alte resurse de venit 

externe. După cum s-a menționat anterior, taxa de stat pentru cererile de chemare în judecată, repre-

zintă una din sursele de venit ale bugetului de stat, astfel, circuitul financiar ale taxelor achitate, într-

un final se regăsește în resursele financiare aprobate pentru cheltuieli în instanțele de judecată.  

Potrivit „Cadrului Internațional (global) al performanțelor unei instanțe de judecată” (iunie 2017, 

http://www.courtexcellence.com/~/media/Micro-

sites/Files/ICCE/GLOBAL%20MEASURES%20Advance%20Re-

view%20Copy%20Jun%202017.ashx) au fost stabiliți și internațional acceptați anumiți indicatori 

care relevă performanța instanțelor judecătorești, aceștia fiind:  

1. Măsura nr.1: Nivelul de satisfacție a utilizatorilor 

2. Măsura nr.2: Taxa de accedere (se referă la toate cheltuielile părților în cazul examinării 

unui dosar civil în instanța de judecată) 

3. Măsura nr.3: Rata cauzelor examinate 

4. Măsura nr.4 Durata de examinare a cauzelor 

5. Măsura nr.5: Durata medie a aresturilor 

6. Măsura nr.6: Nivelul de integritate a dosarului 

7. Măsura nr.7: Durata aflării dosarelor pe rol (dosare restante) 

8. Măsura nr.8 Rata dosarelor încheiate printr-o singură ședință (Certitudinea datei fixate pentru 

judecată) 

9. Măsura nr.9 Nivelul de implicare a personalului instanței 

10. Măsura 10: Conformarea cu deciziile judecătorești 

11. Măsura 11: Costul dosarului 

Pentru instanțele de judecată ale Republicii Moldova, un cadru expres al indicatorilor de performanță 

la momentul actual nu există. Astfel, vor fi analizate datele naționale disponibile care curespund doar 

unor indicatori internaționali enumerați, care se condireă cei mai relevanți pentru a prezenta conclu-

ziile necesare rezentului studiu, astfel, vor fi analizați umrătorii indicatori: 

- Taxa de accedere 

- Rata cauzelor examinate; 

http://www.courtexcellence.com/~/media/Microsites/Files/ICCE/GLOBAL%252520MEASURES%252520Advance%252520Review%252520Copy%252520Jun%2525202017.ashx
http://www.courtexcellence.com/~/media/Microsites/Files/ICCE/GLOBAL%252520MEASURES%252520Advance%252520Review%252520Copy%252520Jun%2525202017.ashx
http://www.courtexcellence.com/~/media/Microsites/Files/ICCE/GLOBAL%252520MEASURES%252520Advance%252520Review%252520Copy%252520Jun%2525202017.ashx
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- Costul dosarului. 

Totodată, se subliniază, că în cadrul internațional al indicatorilor d eperformanță, există un astfel de 

indicator numit: Măsura nr.2 Taxa de accedere (se referă la toate cheltuielile părților în cazul exa-

minării unui dosar civil în instanța de judecată) și se referă nemijlocit la costul mediul al taxelor 

achitate de către justițiabili în cazurile civile dezagregat la nivel de instanță, tip de cauză, jurisdicție, 

numărde participanți și abilitatea justițiabililor de a plăti. 

Scopul acesui indicator este de a arăta nivelul de asigurare de către instanță/sistemul judiciar în ge-

neral a accesibilității justițiabililor la justiție, în contextul costurilor de acces la serviciile instanței, 

proceduri și înregistrări. Aceste costuri - taxele de stat în cazurile cauzelor civile în contextul acestei 

măsuri trebuie să fie rezonabile, corecte, și accesibile. 

În totalitate, indicatorii sus-menționați, prin prisma rezultatelor obținute prezintă o anumită conexiune 

cu resursele financiare disponbile ale instanțelor judecătorești. Analiza acestor indicatori, în diferite 

măsuri poate ilustra situația activității instanțelor judecătorești. Însă, dat fiind perioada de implemen-

tare a reformelor în sectorul justiției, care încă nu este la etapa de finalizare, nu poate fi relatat că în 

sistemul instanțelor judecătorești naționale sunt implimentanți toți indicatorii. Unii din aceștia sunt 

monitorizați deja în mod permanent, alții din ei pot fi analizați prin intermediul diferitor date dispo-

nibile ale instanțelor judecătorești. Însă și cu informațiile disponibile se poate de făcut un contur 

privind performanțele sistemului judecătoresc la etapa actuală, și de identificat direcțiile necesare 

pentru a fi fortificate. 

3.2 Despre dinamica indicatorilor activității instanțelor de judecată 

Nivelul de încărcătură a judecătorilor 

 total materiale par-

venite (unități) 

total materiale/do-

sare examinate (uni-

tăți) 

total judecători în-

cadrați 

sarcina pendinte 

anul 2015 247070 295714 410 721,3 

anul 2016 253823 302460 418 723,6 

anul 2017 257301 310971 397 783 

sursa: Activitatea instanțelor judecătorești totalizată pe 12 luni 2015, 2016 și 2017, www.csm.md 

 

 

 

 

În cei trei ani analizați (2015-2017) se observă, la nivel național, tendința de majorare a cauzelor și 

materialelor parvenite în instanțele de judecată, astfel încât în anul 2017 au fost examinate cu apro-

ximativ 15 mii mai multe cauze decât în 2015, deși efectivul de judecători a scăzut substanțial. 

Aceasta, în mod direct a dus la creșterea semnificativă a sarcinii de activitate a judecătorilor în anii 

analizați, astfel încât un judecător în anul 2017 a examinat cu aproximativ 62 dosare mai mult decât 

în 2015, în 12 luni ale anului 2017 revenindu-le câte 783 de unități per persoană, sarcină realizată în 

212 de zile lucrătoare ale unui an, sau în 1696 ore, ținându-se cont de zilele de concediu de odihnă 

anual, ceea ce înseamnă că un dosar un judecător îl examinează în 2 ore și 10 minute, activitate efectiv 

imposibilă, având în vedere complexitatea și multitudinea acțiunilor ce trebuiesc întreprinse  de către 

completul de judecată în timpul examinării unui dosar de către instanța de judecată.  
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Bugetul instanțelor judecatărești de asemenea a cunoscut o evoluție ascendentă. 

Bugetele instanțelor judecătorești și  costurile pentru prestarea serviciilor de către sistemul instanțelor judecătorești 

Anul bugetar Zile lucră-

toare ca-
lendaris-

tice 

Mijloace bugetare aprobate prin 

Legea bugetului de stat anuală, mii 

lei 
inclusiv mijloacele financiare pen-

tru investiții capitale 

Costul buge-

tar al  unei 
zile lucră-

toare, mii lei 

Total materi-

ale/doasre înche-
iate, unități 

Mijloace finaciare cheltuite (inclusiv mij-

loace finanicare pentru investiții capitale) 
per sistem pentru solutionarea unui caz, 

în anul bugetar, lei 

anul 2015 250 345603,5 1382,41 247069 1398,81 

anul 2016 251 382319,7 1523,18 248817 1536,54 

anul 2017 253 394789,27 1560,43 249056 1585,14 

 

 

În anul 2017, pentru sistemul instanțelor judecătorești, au fost alocate și efectiv executate aproximativ 

395 mil lei, ceea ce este cu cca 50 mil lei mai mult decât în 2015.  

Totodată se observă că o zi de funcționare a instanțelor judecătorești a costat bugetul de stat, 1560,43 

mii lei în 2017, ceea ce este cu 178,08 mii lei mai mult decât a costat o zi în 2015, a cărei valoare a 

fost de 1382,41 mii lei. 

În aceeași ordine de idei se menționează că valoarea unui dosar examinat în 2017 a fost mai scumpă 

decât în 2015, astfel un dosar examinat a costat în 2017 - 1585,14 lei, ceea ce a fost cu 186,33 lei mai 

mult decât în 2015 (în calcul au fost incluse și mijloace finanicare pentru investiții capitale) 

Din cele prezentate mai sus, se constată că înfătuirea justiției în Moldova, în fiece an, devine mai 

scumpă. Astfel, pentru a asigura echilibrul bugetar în ceea ce ține de cheltuieli și venituri, având în 

vedere că în Republica Moldova justiția nu este gratuită, este necesar de a analiza care este nivelul de 

compensare a taxelor de stat și a altor cheltuieli suportate de către instanțele judecătorești în procesul 

de realizare a acțiunilor procedurale, achitate de către justițiabili, pentru a putea interveni, după caz 

în procesul de echilibrare a poverii financiare și a responsbailității materiale și a justițiabililor, care 

vin să își facă dreptate în instanțele de judecată.  

Conform reglementărilor Republicii Moldova, taxele de stat se achită doar pentru acțiunile civile și 

cele comerciale, cererile (plîngerile) vizînd cauzele cu procedură specială, pentru plîngerile de apel 

şi de recurs, pentru cererile de revizuire, precum şi pentru eliberarea de către instanţa judecătorească 

a copiilor (duplicatelor) de pe documente. Din datele prezentate în tabelul de mai jos se observă că 

cea mai mare pondere din numărul total al cauzelor examinate de către instanțele de judecată o au 

cauzele civile (incluisv comerciale și contencios administrativ). 

anul instanța Cauze penale Cauze civile Cauze contra 

venționale 

Alte 

cauze 
Total instanță 

2017 

prima instanță 86243 87801 27892 - 201936 

Curțile de Apel 13063 18749 4991 304 37103 

Curtea Supremă de Justiție 2233 7118 - 546 9795 

total 2017 101539 

(40,80%) 

113668 

(45,68%) 

32883  

(13,21%) 

850 

(0,34%) 

248834 

2016 

prima instanță 77897 94332 26096 - 199099 

Curțile de Apel 11016 20962 5297 395 37670 
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Curtea Supremă de Justiție 2580 8412 - 600 11636 

alte instanțe (judecătoria 

militară și judecătoria 

comercială de circum-

scripție) 

156 256 - - 412 

total 2016 91493+156 

(36,83%) 

123706+256 

(49,82%) 

31393  

(12,61%) 

995 

(0,39%) 

248405+412 

2015 

prima instanță 71178 101758 25648 - 198566 

Curțile de Apel 10667 21000 5362 258 37053 

Curtea Supremă de Justiție 1992 8326 - 632 11102 

alte instanțe (judecătoria 

militară și judecătoria 

comercială de circum-

scripție) 

131 217 - - 348 

total 2015 83837+131 

(33,98%) 

131084+217 

(53,14 %) 

31010  

(12,55%) 

890 

(0,36%) 

246721+348 

sursa: Activitatea instanțelor judecătorești totalizată pe 12 luni 2015, 2016 și 2017, www.csm.md 

 

 

Astfel se conchide, că și contribuția taxelor de stat achitate de către participanți la dosarele de jude-

cată, în bugetul de stat ar trebui să corespundă cotei dosarelor examinate. 

 anul 2015 anul 2016 anul 2017 

 buget in-

stanțe, mii 

lei 

taxe de stat 

achitate, mii 

lei 

nivelul de 

compen-

sare a 

cheltuieli-

lor % 

buget in-

stanțe, mii 

lei 

taxe 

achitate, 

mii lei 

nivelul 

de com-

pensare 

a cheltu-

ielilor % 

buget in-

stanțe, mii 

lei 

taxe achi-

tate, mii 

lei 

nivelul 

de com-

pensare 

a cheltu-

ielilor 

% 

instanțele de fond 216.352,2 113.234,04 52 252.718,8 59.271,1 23,45 275.550,37 85.081,45 30,87 

curțile de apel 93.456,3 2.011,8 2,15 86.933,4 1.947,28 2,23 77.560,7 3.361,44 4,33 

total sistem instanțe 
judecătorești 

309.808,5 115.245,84 37,19 339.652,2 61.218,38 18,02 353.111,07 88.442,89 25,04 

sursa: Informația privind taxele de stat  achitate în Bugetul de stat pentrr depunerea cererilor în instanțele de juedcată în 2015, 2016 2017,  
Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești, informația nu cuprinde și datele financiare ale CSJ 

 

 

Dar, din datele prezentate în dinamică pentru anii 2015-2017, se observă că de fapt taxele de stat 

achitate, au o evoluție diferită, nefiind înregistrată o anumită legitate. Astfel, dacă în anul 2015, cele 

două niveluri de instanțe au obligat justițiabilii la achitarea taxelor de stat în mărime de cca 115 

milioane, ceea ce constiuia aproximativ 37% din bugetul alocat acestor instituții, atunci în anul 2017 

observăm o diminuare a acestora sume cca 26 milioane lei, fiind achitate taxe de stat în mărime de 
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aproximativ 88 milioane lei. Astfel, în 2017, taxele de stat achitate pentru examinarea cauzelor judi-

ciare în cele 19 instanțe (15 instanțe de fond și 4 curți de Apel) au compensat a patra parte din bugetul 

alocat celor două niveluri ale sistemului judecătoresc. Această realitate creează inconsecvență în 

contribuții și servicii obținute, însă totodată atunci când se va dori echilibrarea contribuției cu nivelul 

și calitatea serviciilor obținute nu trebuie să se omită faptul că taxa de stat trebuie să fie una 

proporțională care să nu creeze condiții de încălcare a principiului fundamental privind accesul la 

justiție. În acest context este necesar a se menționa că suma ce urmează a fi solicitată și achitată ca 

taxă de stat pentru accederea în instanță nu trebuie să constituie un impediment al cetățenilor de a se 

adresa în justiție pentru a li se restabili sau proteja un drept încălat. În contextul dat, activitatea de 

justiție nu poate fi una gratuită, însă reglementările legale nu trebuie să împiedice persoanele să se 

adreseze în justiție în condițiile unor taxe costisitoare. Dar totodată, este necesar de a menționa ce în 

condițiile în care vor fi impuse taxe costisitoare, ar putea exista precondițiile pentru a aplica criteriile 

de eșalonare sau scutire de achitarea a taxei de stat, ceea ce drept urmare va crea condiții diferențiate 

pentru cei care accesează serviciile sistemului isntanțelor judecătorești, și s-ar putea ajunge la situația 

când din 100% din justițiabili care înaintează cereri în judecată, să contribuie la acumularea venitu-

rilor în bugetul de stat un procent infim de mic. 

După cum demonstrează cifrele din tabele de mai sus, realizarea justiției, atât în cadrul dosarelor 

civile, cât și a celor penale, presupune cheltuieli de rsurse financiare considerabile. Parțial, aceste 

cheltuieli sunt puse pe seama bugetului de stat, fie că se realizează proceduri de judecată civile, fie 

proceduri penale. Potrivit legislației, cauzele civile sunt taxate, astfel părțile având obligația de a 

contribui, ad initiam la realizarea actului jusitiției. În cazurile penale, instanța poate solicita inculpa-

tului achitarea cheltuielilor de judecată, în caz că consideră necesar aceasta. În rest, celelalte proceduri 

judiciare sunt realizate totalmente din contul resurselor bugetare publice. Aici trebuie completată lista 

cu acele proceduri judiciare, în care subiecții sunt scutiți de plata taxelor de stat prin lege: în depen-

dență de calitatea socială pe care o reprezintă (minorii - în procedurile de apărare a drepturilor, per-

soanele supuse represiunilor politice, justițiabilii încazurile de protejare a raporturilor de muncă, sau 

în chestiunile legate de drepturile de autor), precum și în dependență de calitatea lor financiară, unde 

instanța poate decide exonerarea de plata taxei de stat sau doar a unei părți a ei. 

Analiza datelor statistice, relevă că ponderea în cauzele examinate, în toți trei ani o dețin cauzele de 

procedură civilă, de comun cu cererile examinate în cadrul procedurii speciale și procedurii în ordo-

nanță, fapt care condiționează majoritatea cheltuielilor suportate de către stat, din cauza sporirii chel-

tuielilor indirecte. O dată cu punerea în aplicare a legii cu privire la contenciosul adminisrativ s-a 

extins considerabil posibilitatea apărării drepturilor cetățenilor împotriva acțiunilor sau a inacțiunilor 

autorităților publice, atât centrale cât și locale, sau legislative sau executive, dar și a persoanelor cu 

funcție de răspundere. Acesta prevede examinarea litigiilor apărute în urma acțiunilor neregulamen-

tare ale autorităților, ceea ce a sporit cheltuielile de judecată. Or, procedura judiciară care examnează 

cauzele de contencios administrativ este absolut gratuită pentru justițiabili,  conform art. 6 alin.3 din 

Legea contenciosului administrativ. Din acestea rezultă, că cei care au fost „vătămați într-un drept 

al lor, recunoscut de lege, de către o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin neso-

luţionarea în termenul legal a unei cereri…” obțin avanataje considerabile, având în vedere că de 

cele mai multe ori, anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi posibilitatea de a i se fi reparată 

paguba ce i-a fost cauzată, determină ulterior, de cele mai multe ori beneficii financiare pentru justi-

țiabilii persoane fizice sau juridice. Pe de altă parte se precizează că deseori, ca părți în cadrul dosa-

relor de contencios administrativ sunt autoritățile publice care vin să apere proprietatea și interesul 

public, fiind atrași și părți terțe în calitate de intervenienți accesorii. În aceste condiții, cei care ur-

mează să obțină foloase directe, sau dimpotrivă să fie păgubiți sunt cetățenii. Aceștia, indirect bene-

ficiază de serviciile instanțelor de judecată, însă fără a contribui în mod expres la realizarea justiției. 

Procesele de judecată civile reprezintă activitatea instanțelor de judecată și a participanților la proces, 

orientată spre examinarea şi soluţionarea cauzelor civile şi de executare a hotărârilor judecătoreşti în 

vederea realizării sau stabilirii drepturilor şi intereselor civile.  
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Din domeniul civil fac parte litigii cum ar fi: încasări de bani, de datorii, desfacerea căsătoriilor, 

încasarea pensiilor alimentare, adopții, protejarea drepturilor în litigiile de muncă, constatarea nuli-

tăţii contractelor, actelor juridice etc.,  care survin în judecarea raporturilor juridice de interes privat. 

Din acest considerent, istoric a fost instituit și  acceptat, de-a lungul timpului, institutul cheltuielilor 

de judecare, care presupune exigibilitatea procesului de judecată. Acest institut, după cum s-a menți-

onat anterior, reglemenetează raporturile juridice pecuniare apărute în cadrul relațiilor civile, unde 

subiecți ai dreptului pot fi persoanele fizice sau juridice, precum și statul, dar și persoanele care au 

participat la realizarea proceselor de judecată (martorii, experții, reprezentanții sau traducătorii). 

Totodată, procedurile penale, de asemenea reprezintă o cotă destul de mare, care determină efectuarea 

cheltuielilor semnificative, în primul rând din contul statului. Totuși organele Procuraturii au inten-

sificat capacitățile de aplicare a prevederilor CPP privind recuperarea unor cheltuieli judiciare, astfel 

încât, potrivit datelor statistice ale Procuraturii, în anul 2017 suma totală a cheltuielilor judiciare re-

cuperate benevol la faza de urmărire penală de către participanţii în proces a constituit 741 mii lei lei, 

ceea ce este cu cca 78 de mii de lei mai mult decât în 2016. 

Totodată, datele instanţelor naţionale, arată că în 8 luni ale anului 2017 cheltuieli solicitate de acuza-

tori în instanță au fost în sumă de cca 3.200 mii lei, unde mijloace financiare încasate de instanță din 

contul inculpaților au constituit aproximativ 1.874 mii lei; totodată fiind înregistrate și solicitări ale 

Procuraturii, de recuperare a cheltuielilor judiciare care au fost respinse de către instanțe,  respectiv 

fiind lăsate pe contul statului cheltuieli în sumă de 1.330 mii lei. 

Inițierea procedurii de recuperare a cheltuielilor judiciare din contul persoanelor culpabile de comi-

terea infracțiunilor, efectuate în cadrul procedurilor de urmărire penale reprezintă un prim pas în ex-

cluderea practicilor defectuoase, precum tergiversarea, inclusiv prin utilizarea abuzivă de către părţi 

a drepturilor procesuale, recuzările neîntemeiate, amânarea continuă a proceselor în judecată din ca-

uza neprezentării părţilor sau a apărătorilor. 

Apriori, cheltuielile pentru realizarea procedurilor penale sunt efectuate din contul bugetului de stat. 

Reprezentanții autorităților care realizează procedurile penale, în vederea recuperării cheltuielilor 

efectuate urmează să stabilească și să înregistreze cu exactitate toate acțiunile efectuate pentru a putea 

ulterior să le solicite a fi recuperate, fie în etapa de pregătire a dosarului pentru a fi înaintat spre 

examinare în instanța de judecată, fie nemijlocit în instanța de judecată. 

Obligația suportării cheltuielilor judiciare în procesul penal are o justificare diferită față de procesul 

civil unde teoria culpei procesuale explică aproape orice ipoteză. Obligația suportării cheltuielilor 

judiciare de către inculpat nu decurge din culpa procesuală, el neavând inițiativa declanșării procesu-

lui penal, dar este consecința directă a săvârșirii unei infracțiuni pentru care este tras la răsundere de 

către stat. În cazul în care inculpatul a fost scos de sub urmărire penală în cursul urmăririi penale, sau 

a fost achitat în cursul judecătții, și s-au efectuat aceste două etape ale procesului penal, culpa proce-

suală revine autorității procesuale, statului revenind obligația de a suporta cheltuielile judiciare. În 

cazul în care unele cheltuieli judiciare s-au efectuat ca urmare a unei solicitări nejustificate a unei 

părți din proces (s-a depus o plângere nejustificată a părții vătămate), atunci părții date îi revine culpa 

procesuală, find obligată la suportarea cheltuielilor judiciare. 

Inculpatul aflat în culpă infracțională este obligat să suporte în principal și integral cheltuielile judi-

ciare. În principal, pentru că a săvârșit o infracțiune ce a declanșat un proces, obligația de a suporta 

cheltuieli îi revine lui. 
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4. Problematica cheltuielilor de judecare 
Republica Moldova, în cei 26 de ani de independență și afirmare ca stat suveran și independent, a 

cunoscut perioade finaciare și politice destul de dificile. Sistemul economic, financiar, politic și social 

au evidențiat specificul societății noastre, care poate fi identificat în cateva etape de evoluție, unde 

elementul cheie în dezvoltare a fost capacitatea financiară de acoperire a necesităților. În toți acești 

ani, societatea s-a confruntat cu deficituri enorme de reurse finaciare, necesități mereu în creștere în 

contextul edificării statului. Toate acestea au fost caracterizate de fenomenul inflaţiei care a influenţat 

elaborarea și implementarea strategiilor naționale de dezvoltare, ce au fost mereu limitate în instru-

mente aplicabile și capacități de realizare. La fel ca și celelalte ramuri de activitate, sistemul juridic 

al Moldovei permanent a fost influențat de realitatea financiară a societății, atât în ceea ce ține de 

specificul activității juridice, cât și în materie de edificare a sistemului instanțelor judecătorești. Au 

existat numeroase momente când sistemul judecătoresc național „aștepta perioadele mai bune”. Acest 

fapt a determinat ca mult reglementări și acțiuni să fie lăsate în plan secundar.  

În ziua de azi, când se analizează cheltuielile de judecare, sursele financiare bugetare rămân fără 

atenția cuvenită, deși acestea reprezintă o parte semnificativă a cheltuielilor statului alocate justiției.  

Această parte a mijloacelor financiare necesare exercitării justiției, se referă la achitarea salariilor 

judecătorilor și a personalului instanțelor de judecată, întreținerea și repararea încăperilor, procurarea 

echipamentelor, a bunurilor gospodărești, acoperirea cheltuielilor pentru serviciile poștale și altele. 

Aceste cheltuieli reprezintă cheltuielile directe, dar totodată sunt identifcate și cheltuielile indirecte 

necesare înfătptuirii justiției. Acestea sunt destinate pentru remunerarea translatorilor, experților, pro-

curorilor, apărărtorilor de stat, pedagogilor și altor specialiști participanți în actele procesuale. 

O parte din cheltuielile necesare derulării procedurii judiciare sunt atribuite și respectiv recuperate de 

la părțile procesului de judecată (inculpații, părțile, persoanele terțe, petiționarii), care mai sunt nu-

mite și cheltuieli subiective.  

Astfel, se poate concluziona că totuși în anumite proporții, atât statul, cât și participanții la procesele 

de judecată suportă cheltuieli. Însă cele mai problematice constituie cheltuielile suportate de către 

persoanele care au determinat inițierea cauzelor judiciare, constituind esența acestui institut. Proble-

matica chestiunii constă în aceea că este dificil de a stabili care dintre cheltuieli au fost  efectuate în 

legătură cu procesul de judecată, și au contribuit nemijlocit la soluționarea acestuia. O altă latură a 

acestei probleme constă în stabilirea cuantumului cheltuielilor efectuate de către părți, având în 

vedere, că deși există cheltuieli a căror cuantum poate fi stabilit prin reglementări, totuși există chel-

tuieli care ar putea fi destul de subiective, deși pot fi probate prin documente confirmatoare ale aces-

tora (uneori părțile ar putea intenționat să mărească artificial costul unor cheltuieli din dorința de a 

„pedepsi” cealaltă parte).   

Din cele prezentate mai sus, se poate rezuma că sistemul cheltuielilor judiciare al Republicii Moldova, 

este influențat de câteva elemente, și anume: cuantumul relativ mic al taxei de stat, regimul facilită-

ților fiscale a subiecților raporturilor juridice și anume scutiți de achitarea taxelor de stat și a chel-

tuielilor de judecată și nu în ultimul rând abuzul justițiabililor de a tergiversa examinarea și 

soluționarea cauzelor de judecată. 

4.1 Necesitatea actualizării taxelor de stat în vederea asigurării coraportului 

dintre valoarea taxei achitate și costul examinării unui dosar de judecată 

Pe parcursul celor 25 de ani de când a fost aprobată, Legea taxei de stat nr.1216 din 3.12.1992 a fost 

supusă numeroaselor modificări, amendamente, revizuiri și actualizări. Una din modificările esențiale 

a fost cu privire la modul de stabilire și cuantificare a taxelor pentru cererile de chemare în judecată. 

De exemplu, inițial legea prevedea ca taxa de stat să fie stabilită în dependență de mărimea salariului 

minim, ce avea o valoare reglementată de 18 lei. În 2002, în legislația Republicii Moldova a fost 

introdusă o noțiune juridică nou, și anume unitatea convențională a cărei valoare a fost stabilită la 20 
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lei. Această noțiune a afectat și legea taxei de stat, având în vedere că a fost modificată cuantificarea 

marimii taxelor de stat, în conoformitate cu unitatea convențională. Însă se subliniază, că deși în 2016, 

valoarea unității convenționale a fost majorată la 50 de lei, totuși această valore nu este relevantă și 

pentru cuantificarea taxelor de stat, care se calculează pornind de la aceeași valoare a uității conven-

ționale stabilită în 2002 - 20 lei. 

Totuși, în perioada anilor 1992 - 2017 situația social-ecnonomică din Republica Moldova a trecut 

prin numeroase modificări esențiale. După cum se vede și în tabelul „Evoluția principaliior indicatori 

macrofinanciari ai Republicii Moldova 1992-2017”, cifrele pentru cei trei indicatori selectați, pentru 

a demonstra evoluția economico-financiară a capacităților statale, au crescut considerabil, de câteva 

ori, ceea ce în mod direct au determinat inclusiv și o creștere esențială a prețurilor de consum și a 

costurilor de existență și activitate.  

De exemplu, indicele preţurilor de consum în perioada decembrie 1994 - decembrie 2017 a constituit 

1207,11%, adică preţurile medii de consum au crescut de circa 12,1 ori. totodată, rata inflaţiei în 

perioada decembrie 1994 - decembrie 2017 a constituit 1107,11%. Sau, mărfurile şi serviciile în va-

loare de 20 lei în luna decembrie 1994 au valorat 241,4 lei laîn luna decembrie 2017. Valoarea esti-

mativă a mărfurilor şi serviciilor în decembrie 2017 este calculată pe baza indicelui general al 

preţurilor de consum faţă de decembrie 1994 (conform structurii coşului mediu de consum al gospo-

dăriilor populaţiei) şi nu indică evoluţia valorii anumitor produse şi/sau servicii. Alte detalii a se 

vedea în tabelul „Evoluția indicatorilor macroeconomici 1994 -2017” 

Tabelul „Evoluția principaliior indicatori macrofinanciari ai Republicii Moldova 1992-2017” 

anul/in-

dicatori 

macroeco-

nomici 

salariul me-

diu pe econo-

mie (lei) 

PIB, mlrd lei cursul de 

schimb  me-

diu anual ,  

lei/$ SUA 

indecele prețurilor 

de consum în peri-

oada decembrie 

1994 -decembrie a 

anului prezentat 

rata inflației 

în perioada 

decembrie 

1994 - decem-

brie a anului 

prezentat 

schim-

barea indi-

celui 

prețurilor 

de consum 

1 2 3 4 5 6 7 

1992 3207,0 ruble nu există date 

oficiale 
nu există date 

oficiale 
nu există date oficiale nu există date 

oficiale 
nu există 

date ofi-

ciale 

1993 30,0 nu există date 

oficiale 
nu există date 

oficiale 
nu există date oficiale nu există date 

oficiale 
nu există 

date ofi-

ciale 

1994 108,6 nu există date 

oficiale 
nu există date 

oficiale 
—- —— 20 lei 

1995 141,8 6,48 4,49 127,29 27,29 25,5 lei 

1996 185,7 7,80 4,60 146,51 46,51 29,3 lei 

1997 218,5 8,91 4,62 162,92 62,92 32,6 lei 

1998 252,0 9,12 5,37 192,73 92,73 38,5 lei 

1999 304,6 12,32 10,52 276,95 176,95 55,4 lei 

2000 407,9 16,01 12,43 327,91 227,91 65,6 lei 

2001 543,7 19,05 12,86 348,56 248,56 69,7 lei 

2002 691 22,55 13,57 363,90 263,90 72,8 lei 
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2003 890 27,62 13,94 421,03 321,03 84,2 lei 

2004 1103 32,03 12,32 473,67 373,67 94,7 lei 

2005 1319 37,65 12,60 521,03 421,03 104,2 lei 

2006 1697 44,75 13,13 594,50 494,50 118,9 lei 

2007 2065 53,43 12,13 672,37 572,37 134,5 lei 

2008 2529 62,92 10,39 721,46 621,46 144,3 lei 

2009 2747 60,43 11,11 724,24 624,24 144,8 lei 

2010 2972 71,88 12,36 782,66 682,66 156,5 lei 

2011 3194 82,34 11,73 843,74 743,74 168,7 lei 

2012 3889 88,23 12,11 878,07 778,07 175,6 lei 

2013 4275 100,51 12,59 923,99 823,99 184,8 lei 

2014 4865 112,05 14,03 967,37 867,37 193,5 lei 

2015 4610 122,56 18,81 1098,72 998,72 219,7 lei 

2016 5084 135,39 19,92 1124,85 1024,85 225,0 lei 

2017 5697 150,37 18,49 1207,11 % 1107,11 % 241,4 lei 

sursa: Biroul Națioanl de Statistică 

A se citi:„Mărfurile şi serviciile în valoare de 20 lei la începutul luniidecembrie1994 au valorat  ….. ” indicii menți-

onați în coloana 7 a fiecărui an analizat 

 

 

 

Totodată, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei (vezi tabelul „Evoluția ratei anuale a inflației 

în perioada 01.01.2012-01.01.2018”), rata anuală a inflației în ultimă perioadă a avut un curs verti-

ginos, fie de majorare, fie de diminuare, dar raportat la indicele prețurilor de consum, puterea de 

cumpărare în societate a scăzut, ceea ce înseamnă că valoarea monetară a valutei naționale este în 

lentă depreciere monetară.  

Tabelul „Evoluția ratei anuale a inflației în perioada 01.01.2012 - 01.01.2018” 

anul 01.01.2012 01.01.2013 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2018 

indicele 

ratei anuale 

a inflației 

6,9 % 4,7 % 5,1 % 4,7 % 13,4 % 3,0 % 6,0 % 

sursa: Datele statistice privind evoluția ratei anuale a inflației, Banca Națională a Moldovei 
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Acest fapt a determinat revizuirea politicilor fiscal-bugetare, inclusiv în ceea ce ține de acumularea 

veniturilor la bugetul de stat, pentru a putea asigura o balanță în contextul cheltuielilor bugetare. 

Astfel, dat fiind că taxa de stat achitată de către justițiabili la depunerea cererilor de chemare în 

instanță, reprezintă una din sursele de venituri la bugetul național, urmează ca și metodologia de 

stabilire și cuantificare a taxelor de stat să fie periodic revăzută și actualizată. Dar, inițial este necesar 

ca actul legislativ special care reglementează regimul juridic al taxelor de stat să fie înlocuit cu un 

altul care să fie pliat realității cotidiene, unde primul element care necesită a fi revizuit în acest act 

legislativ este cu referire la mărimea unității convenționale și anume de 20 lei (art.3 Cuantumurile 

tarifare ale taxei de stat - … „Cotele procentuale fixe sînt calculate în unităţi convenţionale. Unitatea 

convenţională este egală cu 20 de lei.”) 

Este necesar de subliniat că taxele de stat „ieftine” nu pot fi acceptate ca unicele instrumente necesare 

în vederea realizării procedurilor judiciare.  Acestea, deoarece, o acțiune de judecată care prevede 

desfacerea primei căsătorii, pentru care se achită o taxă de stat de 40 lei, s-ar putea ca partea care va 

abuza de drepturile sale procedurale va tergiversa soluționarea litigiului. Astfel, costul bugetar al 

acestui proces de judecată va fi de câteva zeci sau sute de ori mai mare decât taxa de stat achitată 

pentru examinarea cauzei. Pentru a nu admite asta, valoarea taxei de stat, precum și participarea la 

achitarea acesteia trebuie să fie suficient de semnificativă și corect distribuită între participanți, pentru 

ca să determine justițiabilii să contribuie la soluționarea cât mai rapidă și eficientă a litigiului. 

În această ordine de idei, se precizează că mărimea taxelor de stat stabilite, dar și a cuantumului 

cheltuielilor ce sunt recuperate de către participanții la procesele de judecată, stabilite de către le-

gislația națională, nu contribuie pe deplin la realizarea eficientă a acestor acțiuni. Doar cu asigurarea 

cotribuției semnificative a statului este garantată desfășurarea proceselor de judecată conform rigori-

lor de calitate. 

Taxele de stat achitate pentu înaintarea cererii de chemare în judecată sunt relativ mici, având în 

vedere că, suma taxelor încasate la bugetului de stat, reprezintă cca 25-35% din bugetul destinat sis-

temului instanțelor judecătorești.  

Potrivit statisticii internaționale, de exemplu în Austria, cunatumul taxelor de stat achitate în bugetul 

de stat depășete cu cca 10 % bugetul instanțelor judecătorești, astfel justițiabilii compensează complet 

costurile procedurilor de judecată. În Turcia, taxele de stat achitate corespund valorii a cca 50% din 

bugetul direcționat sistemului instanțelor judecătorești. Totodată, se menționează, că în majoritatea 

statelor europene, taxele de stat acoperă în proporție de 20-50% alocațiile din bugetele de stat direc-

ționate către sistemul instanțelor judecătorești. Astfel se observă, că autoritățile realizează un echili-

bru substanțial între mijloacele finanicare alocate și cele colectate în cadrul sistemului instanțelor 

judecătorești.  

În Federația Rusă, taxele de stat achitate în bugetul federal acoperă doar 11% din mijloacele financi-

are atribuite instanțelor judecătorești, ceea ce este semnificativ mai puțin decât în Republica Moldova, 

unde nivelul de compensare a cheltuielilor de judecare, din contul taxelor de stat constituie cca 25% 

pentru anul 2017. 

Totuși pentru a putea micșora povara financiară a bugetului de stat, privind întreținerea instențelor 

judecătorești, unde o zi în anul 2017 a costat 1,5 mil lei, ar fi potrivit de mărit nivelul taxelor colectate 

la bugetul de stat, prin identificarea celor mai potrivite mijloace, cum ar fi:  

majorarea cuantumului unor taxe de stat, astfel încât taxa de stat să contituie cca 40-60% din va-

loarea unui dosar de judecată (aici este necesar a nu se lua în calcul costul mediu al unui dosar, dar 

să se identifice în mod individual costurile reale ale dosarelor pe tipuri în mod specific, de exemplu - 

examinarea unui dosar de judecată de desfacere a căsătoriei, care are o durată de 3 ședințe, până la 

emiterea hotărârii de judecată - costă (convențional) aproximativ 3000 lei, atunci taxa ce trebuie să 

fie achitată de către participanții la procesul de judecată să fie în măsură de 1200-1600 lei, și nu 40 

lei după cum este în prezent),  
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Însă aici trebuie să se țină cont de art.6 pct.1 din Convenția Europeană pentru Drepturile Omului care 

prevede asigurarea capacității accesului la justiția a celor a căror drepturi și libertăți au fost lezate, 

însă în același timp de a elimina pe cei care abuzează de reglementările legale privind accesibilitatea 

la justiție.  

Astfel, acumularea veniturilor la bugetul de stat, urmare plății taxelor de stat trebuie să fie mai sem-

nificativă. Acest fapt nicidecum nu trebuie privit ca solicitarea de a acoperi în măsură deplină chel-

tuielile statului pentru realizarea activității justiției, după cum este în Austria. Taxa de stat trebuie 

privită ca plată nu pentru serviciul acordat, dar ca plată în contextul serviciului realizat. Adică, nu 

trebuie înțeles că taxa de stat condiționează în general realizarea justiției, dar taxa de stat reprezintă 

o recompensă pentru realizarea justiției. Astfel, stabilirea unor taxe de stat mai mari, în corespundere 

cu practicile europene, nu ar însemna obținerea de venituri la bugetul de stat, ci compensarea parțială 

a cheltuielilor bugetare pentru funcționarea sistemului instanțelor judecătorești. 

Or, este necesar de a transfera povoara întreținerii instanțelor de judecată din contul plătitorilor de 

impozite, mulți dintre care probabil, nici nu se vor adresa vreodata în instanța de judecată, către cei 

care beneficiază de serviciile instanțelor, sau chiar uneori abuzează de drepturile garantate de Con-

stituție și cadrul regulator național.  

Cele cinci standarde de performanță ale standardelor minime de performanță ale Curții de Justiție  în 

domeniul accesului la justiție impun instanței să elimine barierele inutile ale serviciilor sale. Astfel 

de bariere pot fi fizice, geografice, atitudine, procedură și financiare. În mod specific, standardul 1.5, 

"Costuri accesibile", recunoaște barierele financiare în calea accesului la justiție. Litigiile și alte per-

soane care utilizează serviciile unei instanțe se confruntă cu trei bariere financiare principale în calea 

accesului efectiv la instanțe: taxele judiciare, cheltuielile terților (de exemplu, cheltuielile unui inter-

pret și transcrierile pentru depunerea martorilor sau a experților) și costul pentru reprezentarea juri-

dică - taxele de avocat. Standardul 1.5 solicită instanței să reducă la minimum comisioanele proprii 

pentru accesul și participarea la procedurile sale și, dacă este posibil, să evalueze procedurile sale și 

cele ale altor persoane aflate sub influența sau controlul acesteia asupra cerințelor rezonabile ale ches-

tiunilor în fața instanței. 

Accesul la justiție, incluzând taxe rezonabile de înregistrare și alte costuri de judecată, se numără 

printre cele zece valori judiciare universale acceptate și domenii de excelență a instanțelor care stau 

la baza Cadrului Internațional de Excelență a Curții (IFCE). Măsura 2 este foarte relevantă (bine 

aliniată) la valorile accesibilității și transparenței acordate de IFCE și la o anumită relevanță pentru 

valorile corectitudinii, egalității, imparțialității și integrității. Pentru cele șapte domenii de excelență 

ale instanței IFCE, măsura 2 este relevantă și se aliniază, în linii mari, cu "servicii accesibile și 

accesibile în instanță" și este oarecum relevantă pentru alte cinci domenii ale excelenței instanțelor.  

În practica judiciară, Australia a acordat mai multă atenție acestui aspect decât oricare altă țară. Pri-

mul dintre obiectivele privind administrarea justiției este acela de a fi "deschis și accesibil". Măsura 

"taxe plătite de solicitanți", definită ca medie a taxelor judiciare plătite pe depunere (depunere), este 

utilizată pentru a monitoriza accesibilitatea taxelor judiciare plătite de către părți. 

"Taxele plătite de solicitanți" reprezintă un indicator al realizărilor guvernelor în raport cu obiectivul 

de a furniza servicii accesibile comunității. Comisioanele de tribunal pot avea o serie de funcții, in-

clusiv recuperarea costurilor și transmiterea unor semnale de preț adecvate potențialilor litigeni (cu 

intenția de a se asigura că părțile iau în considerare toate opțiunile adecvate pentru soluționarea liti-

giilor). 

Ultima ediție a Comisiei ROGS a Comisiei de Productivitate australiană include datele extinse pri-

vind perioada 2014-2015 privind taxele plătite de solicitanții din cele cinci state ale Australiei la 

diferite niveluri ale instanțelor australiene, inclusiv taxele medii ale instanțelor civile plătite per caz, 

taxele judiciare civile colectate ca procent din cheltuielile recurente civile ), scutirea de taxe judiciare 

(scutiri și reduceri), scutirile și recuperarea costurilor pentru instanțele civile și proporția totală a 

taxelor judiciare civile de plată care au fost scoase sau reduse. Comisia de Productivitate a recunoscut 

că taxele judiciare reprezintă doar o parte din costurile juridice mai largi cu care se confruntă părțile 
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litigioase, menționând estimarea sa într-un studiu separat potrivit căruia taxele judiciare cuprind 

aproximativ o zecime din costurile juridice complete ale unei părți.Comisia a constatat că taxele 

judiciare nu sunt stabilite în conformitate cu un cadru comun, variază foarte mult între jurisdicții și 

oferă o subvenție semnificativă mai multor părți care nu au nevoie de aceasta. Pentru multe părți, 

taxele judiciare nu oferă un semnal adecvat pentru a încuraja părțile să soluționeze rapid litigiile. 

Comisia a recomandat ca taxele să fie stabilite astfel încât să recupereze un procent mai mare de 

costuri în funcție de caracteristicile părților și de litigiu și că ar trebui să se acorde în continuare 

derogări părților dezavantajate. 

În 2014, ca parte a eforturilor de a impulsiona aspirațiile Serbiei de a deveni membru al Uniunii 

Europene (UE), un proiect finanțat de Fondul fiduciar multilateral pentru sprijinirea sectorului justi-

ției din Serbia și implementat de Banca Mondială, au folosit indicatorul mărimii taxelor pentru acce-

sul la instanțe pentru a compara performanța Serbiei cu cea a membrilor UE. Utilizatorii instanței au 

menționat costurile legate de instanța de judecată reprezintă un obstacol considerabil în calea acce-

sului la sistemul judiciar din Serbia. Se plătesc taxe pentru fiecare cerere/plângere depusă, pentru 

fiecare decizie pronunțată și pentru fiecare proces de soluționare a litigiilor civile și litigiile comerci-

ale. Programul pentru taxele judiciare este complex, ceea ce face dificil pentru utilizatorii instanțelor 

să estimeze costurile probabile. În plus, societățile comerciale au raportat că instanțele sunt din ce în 

ce mai inaccesibile pentru acestea din cauza costurilor ridicate. Renunțarea la taxele judiciare este 

disponibilă pentru utilizatorii instanțelor străini însă punerea în aplicare este inegală; de exemplu, nu 

există linii directoare sau formulare standardizate pentru judecătorii care acordă o derogare, iar scu-

tirile nu sunt monitorizate. Banca Mondială a recomandat Serbiei să își simplifice structura taxelor 

judiciare pentru a permite utilizatorilor să estimeze costurile probabile, să elimine plafonul pentru 

taxele judiciare, să standardizeze procedura de renunțare la taxa judiciară și să colecteze și să anali-

zeze date privind scutirile de taxe judiciare, recomandări care să se alinieze standardelor UE și bune-

lor practici internaționale. 

4.2 Necesitatea de a revedea lista beneficiarilor de scutirea de achitarea de-

plină sau parțială a taxelor de stat 

Regimul juridic al scutirilor de la plata taxei de stat și a cheltuielilor de judecată este unul destul de 

controversat.  

Potrivit art.4 „Înlesniri privind taxa de stat” din Legii taxei de stat se face enumerarea celor care sunt 

exonerați de achitarea taxelor de stat pentru înaintarea acțiuilor judiciare, aceste prevederi fiind com-

pletate de legile procedurale civile și penale și actele  legislative speciale, care conțin prevederi pri-

vind anumite raporturi juridice. Totodată, legislația stabilește norma permisivă potrivit căreia instanța 

de judecată, la prezentarea probelor necesare care stabilesc situația materială precară a părții, prin 

intima convingere, poatre decide  de a scuti total sau parțial de achitarea taxei de stat. În același timp 

existând prevederea legii taxei de stat că în cazul în care reclamantul a fost scutit de achitarea taxei 

de stat, atunci se va încasa de la reclamat proporțional cu partea pretențiilor satisfăcute. 

După cum este stabilit în practica judiciară, instanțele de judecată de numeroase ori scutesc, de cele 

mai multe ori, parțial, părțile ce depun acțiune de judecată de plata taxei de stat, argumentul fiind 

situația materială precară a justițiabililor. Or, neeliberarea parţială a reclamantului/ apelantului/recu-

rentului de la plata taxei de stat ar duce la îngrădirea accesului la un tribunal, fapt ce în consecinţă 

este o încălcare a art.6 paragraful 1 din Convenţie. 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului menţionează, că o interzicere globală la acordarea scu-

tirilor de achitare a taxei de stat, conţinută în articolul respectiv, în sine pune în discuţie o chestiune 

potrivit articolului 6§1 din Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamen-

tale. 

În favoarea opiniei enunţate, instanţa de recurs reţine concluziile Curţii Europene a Drepturilor Omu-

lui în cauza Clionov contra Republicii Moldova, unde s-a menţionat că obligarea recurentului de a 



  Pagina 55 din 62 

 

achita taxa de stat, atunci când el este în imposibilitate de a face acest lucru, duce la refuzul accesului 

la un tribunal. 

Articolul 6§1 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale îi garan-

tează fiecărei persoane dreptul de a sesiza o instanţă cu orice contestaţie referitoare la drepturile şi 

obligaţiile sale cu caracter civil, iar factorul financiar, respectiv incapacitatea de a achita o taxă de 

stat, nu poate servi ca motiv de a nu recurge la această cale de atac. 

De altfel, instanţa europeană a relatat în practica sa constantă că „dreptul la o instanţă” nu este absolut. 

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat că în unele cazuri pot fi stabilite diferite limitări, 

inclusiv financiare, dreptului de acces al persoanei la o „instanţă judecătorească” sau „tribunal” (cazul 

Malahov contra Moldovei, § 27). Totodată este esenţial de punctat că dreptul la un tribunal nu este 

absolut (cauza Golder vs the United Kingdom §-36 din 21 februarie 1975),  or acesta poate fi supus 

unor diverse limitări de ordin pecuniar (plata taxei de stat) sau procedural (autorizaţie prealabilă) în 

funcție de nevoile și resursele comunității și ale indivizilor (Ashingdane vs the United Kingdom, 28 

mai 1985). Astfel instanțele de judecată psunt în drept de a respinge cererile reclamantului/ apelan-

tului/recurentului de la  scutirea de la plata taxei de stat în vederea necesității respectării garanţiilor 

unui proces echitabil, în sensul prevederilor art. 6 § 1 din Convenţia Europeană pentru Apărarea 

Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale. În această privinţă, Curtea Europeană, nu exclude 

niciodată ipoteza că interesele unei bune administrări a justiţiei pot să justifice impunerea unei res-

tricţii de natură financiară în accesul unei persoane la o instanţă (Tolstoy -Miloslavsky împotriva 

Regatului Unit), dar această restricţie se impune a fi una justificată, generată de situaţia celui ce re-

curge la calea de atac, dar şi conformă normelor care guvernează accesul la justiţie. 

Totuși, analiza aspectului privind numărul de beneficiari ai scutirilor sau reducerilor de achitarea 

taxelor de stat, relevă că în Republica Moldova, orice reclamant, care solicită, și poate să aducă acte 

confirmatorii privind situația sa financiară precară, poate beneficia de scutirea de taxa de stat. Acest 

fapt, conform practicii judiciare, este lesne de realizat, având în vedere, că persoanele fizice, în marea 

majoritate a cazurilor au o situație materială foarte complicată. Sau, pe de altă parte, dat fiind meto-

dologia de salarizare în Republica Moldova, prin acte se poate argumenta nivelul redus de venituri și 

starea materială precară. Acest fapt impune instanțele de judecată în situația de a „accepta” aceste 

probe și de a scuti de achitarea taxelor, și așa destul de modeste, participanții la procesele de judecată. 

Totodată, se menționează, că analiza cadrului legislativ internațional reliefează că de fapt există țări 

unde, ca și în Republica Moldova, există numeroși subiecți care pot fi scutiți de achitarea taxelor de 

judecată  (Letonia, Federația Rusă, Ucraina, Lituania), dar totodată, există țări unde scutirea de taxe 

de stat se face în condiții foarte stricte și limitate (Austria, Marea Britanie, Olanda), de care benefici-

ază cu adevărat cei care fac apel în ultimă instanță la procedurile judiciare și cu adevărat se află în 

imposbilitate de a achita costurile judiciare.  Aici este necesar de menționat că în cele din urmă state, 

costurile judiciare sunt destul de semnificative, însă justițiabilii utilizează procedeele extrajudiciare 

de soluționare a conflictelor, precum este medierea, care în esență este mult mai rapidă și mult mai 

ieftină. 

În acest context, se recomandă autorităților responsabile de a revizui procedurile de scutire de taxe 

de stat, categoriile care beneficiază de aceste facilități, precum să se fortifice procedurile de solu-

ționare prejudiciare sau extrajudiciare. 

4.3 Chemarea la plata unor taxe de judecare în coraport direct cu durata 

procesului de judecată.  

Studierea cadrului normativ internațional, a relevat că există practici unde părțile sunt condiționate 

să achite taxele de stat în dependență de numărul procedurilor de judecată. Totodată, exemplul Olan-

dei arată, că dat fiind metodologia de bugetare a instanțelor judecătorești, înșiși funcționarii și jude-

cătorii sunt cointeresați în soluționarea cauelor în ședințe de judecată cât mai puține, având în vedere 

costurile mari pentru un dosar de judecată. Intiresul instanței de a soluționa mai rapid cauzele rezidă 
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în aceea că în aceste condiții bugetul instanței este cheltuit contrar obiectivelor prestabilite, ceea ce 

ar putea duce la penalizarea financiară a innstanțelor de la devierea înregistrată, și respectiv reducerea 

resurselor financiare în perioada bugetară ulterioară, dat fiind nerealizarea indicatorilor de produs 

planificați, conform cărora s-a făcut bugetarea instituției.10 Astfel, indirect, cultura justițiabililor este 

deja formată în contextul că un proces de judecată ar trebui să aibă între 2 - 4 ședințe de judecată. În 

caz contrar, părțile urmează să achite pentru procedurile judiciare pe care le-au tergiversat sau amânat 

în mod conștient. 

O altă situație aparte este cazul Austriei, unde justițiabililor li se pune la dispoziție posibilitatea de a 

achita pentru un proces de judecată mai rapid, fiind solicitați să achite taxa de urgentare a examinării 

judiciare. 

Pentru Republica Moldova multe din procesele de judecată au o întindere destul de mare, situație 

cauzată de multe ori de către părți, care tergiversează intenționat examinarea cauzelor judiciare. As-

tfel având exemplele sus-menționate, se consideră potrivit de a analiza mai amănunțit aspectele care 

ar putea fi aplicate în legislația noastră pentru a nu admite tergiversările neîntemeiate precum și abu-

zul justițiabililor în cadrul proceselor de judecată. 

În acest context, ar fi potrivit de acționat astfel încât taxa de stat să fie în proporție directă cu numărul 

de acțiuni procedurale realizate de către instanța de stat în cadrul procesului de judecată, părțile ur-

mând a fi chemate la recuperarea cheltuielilor judiciare executate în afara limitelor prestabilite pentru 

examinarea cauzelor judiciare. 

Însă în această situație, sunt necesare anumite acțiuni din partea autorităților responsabile, pentru a 

putea prestabili anumite standarde de calitate pentru fiecare tip de cauză în parte. Aceste standarde ar 

trebui să se refere la costurile medii ale procedurilor judiciare, numărul și calitatea personalului an-

gajat în desfășurarea porcedurilor judiciare (numărul de judecători, necesarul de grefieri, interpreți, 

experți, implicarea personalului din grefa și secretariatul instanței, precum și a altor persoane 

relevante), numărul ședințelor necesare pentru realizarea proceselor judiciare,  durata de examinare a 

cauzelor judicare. Rezultatele obținute vor putea demonstra care sunt costurile reale ale porcedurilor 

judiciare, ceea ce va putea influența la revizuirea procedurilor privind recuperarea cheltuielilor de 

judecare de la participanții la procesele de judecată. 

4.4 Distribuirea cheltuielilor de judecare între părți, în vederea dinamizării 

și asigurării desfășurării eficiente a proceselor de judecată: 

Analiza practicii judiciare demonstrează că desfășurarea procedurilor de judecată este foarte com-

plexă și dificilă, care necesită expertize, audieri de martori, analiza și evaluarea unui volum desoebit 

de mare de documentație, probe și acte normative. Deobicei, procesele de judecată nu se finalizează 

în cadrul primei ședințe, având o întindere mare de examinare, deseori fiind de ani de zile. În acest 

context este necesar a se conșientiza un principiu potrivit căruia, acei care sunt mai mult cointeresați 

în realizarea unei justiții performante, trebuie să fie gata să suporte și costurile relevante.  

Este general recunoscut că în litigiile civile, învinsul achită totul. Hotărârile judecătorești în cauzele 

civile sunt benefice nu numai părților imediate ale unui caz, ci tuturor celor care folosesc sau sunt 

afectați de sistemul de justiție civilă. Având în vedere avantajele publice și private asociate cu utili-

zarea instanțelor, este necesar ca părțile litigiului să suporte o parte din cheltuielile de judecată prin 

intermediul taxelor. Aceste taxe nu ar trebui totuși să constituie o barieră în calea accesului la justiție. 

Având în vedere că există exemplu unde justițiabililor li se propune posibilitatea de a achita pentru 

urgentarea examinării cauzelor, acest aspect ar putea fi adaptat și la contextul Moldovei, pentru a 

cointeresa părțile în finalizarea cât mai rapidă a cauzelor. Un aspect ce s-ar putea analiza ar fi de 

                                                 
10 În Olanda, instanțele judecătorești se bugetează în dependență de numărul și complexitatea cauzelor examinate. Astfel, instațele sunt finanțate în 

avans pentru activitatea ce urmează a o desfășura în anul viitor, având drept scop atingerea obiectivelor de performanță stabilite. Nerealizarea obiec-

tivelor duce la penalizarea financiară a instituțiilor. 
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exemplu cointeresarea părților de a minimiza procedura de examinare, inclusiv din contextul persoa-

nei care ar putea pierde cauza, și ulterior ar trebui să fie obligată la achitarea unor taxe și cheltuieli 

mai mari decât dacă cauza judiciară s-ar finaliza în a 3-a sau a 4-a ședință. 
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5. Concluzii 
La etapa actuală, în practica judiciară, dar și în administrarea judecătorească, problematica recuperării 

cheltuielilor de judecare obține importanță și conotații tot mai semnificative.  

Urmare a analizei efectuate în acest studiu, s-au evidențiat anumite deficiențe în cadrul institutului 

cheltuielilor de judecare.  

Domeniul este reglementat de o totalitate de acte normative, cu statut și semnificație juridică diferită, 

care au fost elaborate și puse în aplicare în etape diferite de dezvoltare ale Republicii Moldova. Aces-

tea conțin prevederi și reglementări care pun de nenumărate ori în dificultate participanții la procesele 

de judecată, având în vedere că des tălmăcirea lor este ambiguă sau neclară. Totodată, dat fiind că 

societatea contemporană are un ritm de dezvoltare vertiginos, unele reglementări normative se 

constată a fi depășite și moral învechite (cum ar fi cuantumul unității convenționale potrivit căruia se 

calculează mărimea taxelor de stat pentru cererile de chemare în judecată).  

În această ordine de idei, este necesară revizuirea cadrului normativ cu referire la cheltuielile de ju-

decare, astfel încât să cuprindă norme care să caracterizeze, în mod exhaustiv, complexitatea rapor-

turilor juridice și particularitățile acestora în procesele de judecată, pentru a putea cuprinde totalitatea 

de relații care survin în practica judiciară.  

Astfel, este necesar de a se face referire expresă la definițiile privind cheltuielile de judecare în vede-

rea unificării noțiunilor legale (a se vedea diferențele din codurile procesuale, dar și din actele nor-

mative și legislative care fac trimitere la cheltuielile de judecare). De asemenea, este imperativă re-

vizuirea cuantumului taxelor de stat, pentru a racorda cuantumul acestora la avengura financiară a 

raporturilor contemporane. Totodată, este necesar a se ține cont de faptul că atunci când se va analiza 

cuantumul potrivit ale taxei de stat ce urmează a se reglementa, să fie asigurată respectarea principi-

ului constituțional privind asigurarea accesului liber la justiție și a prevederilor art.6 din Convenția 

Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, astfel încât cuantumul 

taxei de stat să fie unul proporțional, care să nu condiționeze încălcarea principiului dat, și totodată 

să descurajeze adresările abuzive în instanţă. 

În același context, trebuie să se facă o enumerare clară a subiecților care se raportează la cheltuielile 

de judecare, și care este poziția fiecăruia în cadrul proceselor de judecată în raport cu plata cheltuie-

lilor sau recuperarea acestora.  

Nu în ultimul rând, este necesară revizuirea listelor privind categoriile persoanelor care beneficiază 

de scutiri de la achitarea cheltuielilor de judecare, și respectiv a taxelor de stat, în contextul timpurilor 

actuale. Astfel, ar fi potrivită revizuirea principiilor potrivit cărora persoanele sunt sau pot fi scutite 

de la plata taxelor de stat, din perspectiva beneficiilor ce urmează să le obțină urmare a proceselor de 

judecată (în special cauzele de contencios administrativ sau unele tipuri de cauze civile care ad initiam 

sunt scutite de plata taxelor de stat, dar și altele). De asemenea se consideră necesar de a revizui 

metodologia de acordare înlesnirilor de achitare a taxelor de stat.  

Totodată urmează a fi revăzute procedurile privind atragerea la recuperarea cheltuielilor de judecare 

a persoanelor vinovate, din cadrul proceselor penale. Aceasta deoarece, părțile din cadrul procesul 

penal, prin acțiunile sau inacțiunile lor ilegale, determină convocarea unui număr complex de respon-

sabili și persoane involuntare, chemate la soluționarea unor spețe, unde au fost lezate liberătițile sau 

drepturile unor membri ai societății (în special dosarele penale, unde persoanele învinuite sunt date 

în căutare internațională și ulterior trecute prin proceduri internaționale de extrădare, sau cazurile care 

necesită atragerea unor traducători specifici care impun costuri mari, ori efectuarea unor expertize 

repetate foarte complexe în laboratoare care se află peste hotarele țării). 

La fel, pentru a reforma în esență aspectele privind cheltuielile de judecare, este necesar de a modifica 

fundamental metodologia de calculare a cheltuielilor și de atribuire a acestora particianților la proce-

sele de judecată, precum și procedura de participațiune a justițiabililor la compensarea cheltuielilor 
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făcute de către instanțele de judecată în procesul de prestare a serviciilor publice, în special în inter-

sele justițiabililor. De exemplu ar fi oportună introducerea unor prevederi legale prin care să se efec-

tueze chemarea justițiabililor la plata unor taxe de judecare în coraport direct cu durata procesului de 

judecată. 

Or, aici este necesar de a se remarca, că de fapt justiția nu este gratuită și nici nu trebuie să fie făcută 

din contul cuiva (a cetățenilor care achită taxe, dar care nu apelează niciodată la serviciile organelor 

de ocrotire a normelor de drept). Totodată, accesibilitatea la justiție, din practica înregistrată, demon-

strează că, de numeroase ori, reprezintă un abuz din partea justițiabililor de dreptul de a apela la 

activitatea instanțelor judecătorești.  

Însă instanțele de judecată trebuie să activeze cu adevărat în folosul celor care au nevoie de obiecti-

vitate, corectitudine și calitate în vederea apărării drepturilor și libertăților care au fost încălcate. Din 

aceste considerente ar fi potrivită distribuirea cheltuielilor de judecare între părți, în vederea dinami-

zării și asigurării desfășurării eficiente a proceselor de judecată. 
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Anexa „Valoarea taxelor de stat ce urmează a fi achitate în corespundere cu normele legale pen-

tru pentru proceduri / acţiuni judiciare” 

◦ Cererile cu caracter patrimonial 

- pentru cererile de chemare în judecată privitor la litigiile cu caracter patrimonial 

• Info: 3% din valoarea acţiunii sau din suma încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai 

mult de 25.000 lei de la persoanele fizice şi nu mai puţin de 270 lei şi nu mai mult de 50.000 

lei de la persoanele juridice 

acțiunea patrimonială cu o valoare de 1000 u.c - taxa de stat - 600 lei 

- cererile de contestare a unui titlu executoriu 

• Info: 3% din valoarea acţiunii sau din suma încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai 

mult de 25.000 lei de la persoanele fizice şi nu mai puţin de 270 lei şi nu mai mult de 50.000 

lei de la persoanele juridice 

valoarea cererii contestate 1000 u.c - taxa de stat 600 lei 

- cererile de contestare a unui alt document prin care încasarea se produce în mod incontestabil 

• Info: 3% din valoarea acţiunii sau din suma încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai 

mult de 25.000 lei de la persoanele fizice şi nu mai puţin de 270 lei şi nu mai mult de 50.000 

lei de la persoanele juridice 

valoarea cererii contestate 1000 u.c - taxa de stat 600 lei 

◦ pentru cererile de intentare a procesului de faliment 

• - la înaintarea cererii de către creditor sau debitor după soluţionarea cauzei în fond şi 

pronunţarea hotărîrii de declarare a falimentului (2000%*) 

• - dacă valoarea creanţei este de pînă la 200000 lei - (1,5% din suma încasată ) 

• - dacă valoarea creanţei este de la 200000 lei la 500000 lei - (1,3% din suma încasată ) 

• - dacă valoarea creanţei este de la 500000 lei la 1000000 lei - (1,1% din suma încasată ) 

• - dacă valoarea creanţei este de la 1000000 lei la 5000000 lei - (0,9% din suma încasată ) 

• - dacă valoarea creanţei este de la 5000000 lei la 10000000 lei - (0,7% din suma încasată ) 

• - dacă valoarea creanţei este mai mare de 10000000 lei - (0,6% din suma încasată ) 

• În cazul în care instanţa de judecată ia decizia de intentare a procesului de faliment, 

diferenţa dintre taxa de stat plătită de către creditor şi taxa de stat, exprimată în procente, din 

suma încasată urmează să fie restituită creditorului. 

◦ pentru cererile de chemare în judecată privitor la 

desfacerea căsătoriei - 200% - taxa de stat 40 lei, desfacerea celei de-a doua căsătorii - 1000% - 

taxa de stat 200 lei; - împărţirea averii la desfacerea căsătoriei 3% din valoarea acţiunii, dar nu 

mai puţin de 150 lei (valoarea acțiunii 500 lei - taxa de stat este de 300 lei; 3000 lei/1800 lei) 

◦ pentru cererile de chemare în judecată privitor la desfacerea căsătoriei 

• - cu persoane considerate, în modul stabilit, absente fără veste - 100% 

• - incapabile din cauza bolii mintale sau a debilităţii mintale - 100% 

• - cu persoane condamnate la privaţiune de libertate pe un termen de cel puţin trei ani - 100% 

◦ pentru cererile de chemare în judecată cu caracter nepatrimonial 

• - pentru cererile de chemare în judecată privitor la modificarea - 500% 

• - rezilierea contractului de închiriere a încăperilor de locuit - 500% 

• - prelungirea termenului de primire a moştenirii - 500% 

• - ridicarea sechestrului asupra bunurilor şi pentru alte cereri de chemare în judecată cu ca-

racter nepatrimonial (sau care nu urmează a fi evaluate)- 500% 

◦ pentru cererile privind exercitarea dreptului de gaj 

0,5% din valoarea estimativă stabilită de părţi pentru bunul gajat sau din valoarea creanţei garantate 

(1000 u.c - taxa de stat - 100 lei) 

◦ pentru cererile (plîngerile) privitor la cauzele cu procedură specială 

500% (1000 u.c - taxa de stat 100000 lei) 

◦ pentru cererile de chemare în judecată privitor la examinarea chestiunilor vizînd apărarea 

onoarei şi demnităţii 

500% (1000 u.c - taxa de stat 100000 lei) 
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◦ pentru cererile de chemare în judecată privitor la litigiile economice apărute la încheierea, 

modificarea sau rezilierea contractelor economice 

1000% (1000 u.c. - taxa de stat 200000 lei) 

◦ pentru cererile agenţilor economici privitor la considerarea ca fiind nule a 

• - actelor organelor administraţiei publice - 1000% 

• - ale organelor cooperatiste şi obşteşti - 1000% 

• - ale întreprinderilor, instituţiilor, organizaţiilor - 1000% 

• - ale persoanelor cu funcţii de răspundere - 1000% 

◦ pentru cererile de apel împotriva hotărîrilor instanţelor judecătoreşti 

75% din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cererii de chemare în judecată sau altei cereri 

(plîngeri), iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 75% din taxa calculată din suma contestată 

(1000 u.c - taxa de stat - 15000 lei) 

◦ pentru cererile de recurs privitor la hotărîrile instanţelor judecătoreşti 

50% din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cererii de chemare în judecată sau altei cereri 

(plîngeri), iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 50% din taxa calculată din suma contestată 

(1000 u.c - taxa de stat - 10000 lei) 

◦ pentru cererile de revizuire a hotărîrilor instanţelor judecătoreşti 

25% din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cererii de chemare în judecată sau altei cereri 

(plîngeri), iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial – 25% din taxa calculată din suma contestată 

◦ pentru eliberarea copiilor (duplicatelor) repetate de pe: 

• - hotărîrea 

• - sentinţa 

• - încheierea 

• - decizia instanţei judecătoreşti 

• - a copiilor de pe alte documente din dosar 

50% pentru fiecare document şi, suplimentar, 2% pentru fiecare pagină 

(pentru 2 documente care au în total 3 foi, se va achita o taxa de stat în valoare de 21,20 lei, sau 

câte 10 lei pentru fiecare document (*2) și câte 40 bani pentru fiecare foaie(*3)). 


