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Cuvânt înainte 

de Fausto de Santis, Preşedintele CEPEJ 

 

Această nouă Ediţie a raportului CEPEJ asupra funcţionării sistemelor judiciare 

ale statelor membre ale Consiliului Europei rămâne fidelă procesului desfăşurat 

de Comisia noastră începând cu 2002. Având la bază o metodologie care şi-a 

dovedit deja meritele şi care se bucură de o amplă recunoaştere în cadrul 

comunităţii juridice europene, acest unic studiu a fost conceput înainte de toate 

ca un instrument de politici publice menit să amelioreze eficienţa şi calitatea 

justiţiei. Dobândirea cunoştinţelor necesare pentru a putea înţelege, analiza şi 

reforma, acesta este obiectivul CEPEJ care a elaborat prezentul raport, destinat 

autorilor de politici, practicienilor din domeniul dreptului, cercetătorilor precum şi 

tuturor celor interesaţi de funcţionarea justiţiei în Europa. 

 

Prin intermediul grilei de lectură a unui sistem judiciar elaborată de către CEPEJ 

(grilă care a fost cizelată în baza experienţei dobândite în cadrul ciclurilor de 

evaluare anterioare), au fost colectate, prelucrate şi analizate mii de date 

cantitative şi calitative. CEPEJ a încercat să determine, în baza acestor date, 

care ar fi tendinţele principale la nivel european şi să tragă concluzii cu privire la 

aplicarea principiilor fundamentale şi a standardelor europene în domeniul 

justiţiei. 
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Această lucrare amplă, realizată în foarte scurt timp, este rezultatul unei 

excelente colaborări între corespondenţii naţionali (care răspund de colectarea 

datelor la nivel naţional de la diversele instituţii), experţii ştiinţifici, membrii 

Grupului de Lucru (sub conducerea pasionată şi riguroasă a dlui Jean Paul Jean), 

membrii CEPEJ şi ai Secretariatului Consiliului Europei. Le adresăm tuturor cele 

mai calde mulţumiri pentru contribuţia lor la acest proiect. 

 

Pertinenţa prezentului raport se datorează mai cu seamă faptului că a fost 

elaborat în cadrul unui proces aflat în curs de desfăşurare. Un asemenea proces 

nu ar fi fost posibil fără sprijinul de natură politică acordat de către Comitetul de 

Miniştri care a dorit ca Consiliul Europei să aibă la dispoziţie în mod regulat o 

situaţie detaliată a justiţiei în Europa. El reprezintă un element fundamental 

pentru asigurarea eficienţei aplicării principiilor fundamentale pe care Consiliul 

Europei trebuie să le apere şi să le promoveze, pentru a putea consolida atât 

încrederea reciprocă dintre sistemele judiciare cât şi încrederea cetăţenilor în 

justiţie. 

 

Îmi doresc ca fiecare cititor să folosească acest raport în cel mai bun mod, având 

mereu în vedere indicaţiile metodologice subliniate de autori, pentru ca aceste 

informaţii deosebit de bogate să fie folosite cu discernământ. Ele vor constitui 

atunci o sursă de prim ordin pentru a înţelege funcţionarea sistemelor judiciare 

europene, evidenţierea principalelor tendinţe, identificarea dificultăţilor şi 

orientarea politicilor publice din domeniul justiţiei. 
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1. Procesul de evaluare al CEPEJ 

Acest prim capitol descrie procesul de evaluare desfăşurat de CEPEJ pentru 

pregătirea prezentului raport. Sunt prezentate principiile de lucru şi metodologia 

aleasă pentru prezentul exerciţiu, precum şi datele demografice şi economice de 

ordin general. 

 

1.1 Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei 

Comisia Europeană pentru Eficienţa Justiţiei (CEPEJ) a fost înfiinţată de 

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei în septembrie 2002, şi are ca 

principală sarcină propunerea de soluţii concrete, utilizabile de către statele 

membre ale Consiliului Europei în vederea: 

 promovării punerii eficiente în aplicare a instrumentelor Consiliului Europei 

existente în domeniul organizării judiciare („service după vânzare” normativ); 

 asigurării faptului că politicile publice în materie judiciară ţin cont de nevoile 

utilizatorilor sistemului judiciar; şi  

 contribuirii la degrevarea Curţii Europene a Drepturilor Omului, prin faptul că 

oferă statelor soluţii eficiente înainte de depunerea cererii la Curte, şi previne 

încălcările articolului 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

 

Astăzi, CEPEJ este un organ unic pentru toate ţările europene, compus din 

experţi calificaţi din cele 47 de state membre ale Consiliului Europei, care 

evaluează eficienţa sistemelor judiciare şi propune măsuri şi instrumente 

concrete pentru eficientizarea continuă a serviciului oferit cetăţenilor. 
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Potrivit Statutului său, CEPEJ trebuie „(a) să analizeze rezultatele obţinute de 

către diversele sisteme judiciare (...) folosind, printre altele, criterii statistice 

comune şi mijloace de evaluare, (b) să identifice problemele şi domeniile care 

necesită îmbunătăţiri, şi de a face schimb de opinii în privinţa funcţionării 

sistemelor judiciare, (c) să identifice moduri concrete de îmbunătăţire a evaluării 

şi funcţionării sistemelor judiciare ale statelor membre, ţinând cont de nevoile 

proprii fiecăruia". Aceste îndatoriri sunt îndeplinite, printre altele, prin „(a) 

identificarea şi elaborarea de indicatori, colectarea şi analiza cifrelor cantitative şi 

calitative, şi prin definirea măsurilor şi mijloacelor de evaluare, şi (b) prin 

întocmirea de rapoarte, statistici, sondaje de bune practici, linii directoare, planuri 

de acţiune, opinii şi comentarii de ordin general ". 

 

Statutul pune astfel accentul pe compararea sistemelor judiciare şi pe schimbul 

de cunoştinţe referitoare la funcţionarea acestora. Sfera acestei comparaţii este 

mai amplă decât „simpla” eficienţă în sensul strict: ea evidenţiază şi calitatea 

justiţiei. 

 

Pentru a-şi îndeplini aceste sarcini, CEPEJ a întreprins un proces periodic de 

evaluare a sistemelor judiciare ale statelor membre ale Consiliului Europei. 
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1.2 Grila de evaluare a sistemelor judiciare 

 

CEPEJ a creat un Grup de Lucru asupra evaluării sistemelor judiciare (CEPEJ-

GT-EVAL)1 care să actualizeze şi să revizuiască Grila de Evaluare (chestionarul 

                                                 
1Compus din: 

- Fausto de SANTIS, Director General, Ministerul Justiţiei, Italia (Preşedintele 

CEPEJ) 

- Elsa GARCIA-MALTRAS DE BLAS, Procuror, Consilier Juridic în Direcţia 

Generală de Cooperare Judiciară Internaţională, Ministerul Justiţiei, Spania 

- Beata Z. GRUSZCZYÑSKA, Institutul de Justiţie, Ministerul Justiţiei, Polonia 

- Adis HODZIC, Şef Departament Buget şi Statistică, Secretariatul Înaltului 

Consiliu al Magistraturii din Bosnia şi Herţegovina 

- Jean-Paul JEAN, Procuror, Curtea de Apel din Paris, Profesor Asociat la 

Universitatea din Poitiers, Franţa (Preşedintele CEPEJ-GT-EVAL) 

- Georg STAWA, Procuror, Direcţia Administrare şi Coordonare Centrală, 

Ministerul Federal al Justiţiei, Austria 

- Dražen TRIPALO, Judecător, Departamentul Penal, Curtea Supremă a 

Republicii Croaţia 

- Frans van der DOELEN, Manager de Program la Departamentul Sistemului 

Judiciar, Ministerul Justiţiei, Ţările de Jos 

- Mikhail VINOGRADOV, Prim Consultant, Asistentul Adjunctului Şefului de 

Cabinet, Guvernul Federaţiei Ruse/ Konstantin KOSORUKOV, Asistent pe 
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şi nota explicativă) în lumina concluziilor ciclului de evaluare 2004–2006, să 

asigure colectarea şi procesarea noilor cifre şi să elaboreze proiectul de raport. 

 

Principalul obiectiv al revizuirii Grilei a fost acela de a elabora un chestionar care 

să poată fi folosit în mod sistematic în cadrul viitoarelor exerciţii de evaluare, 

pentru a se putea lucra pe datele stabilizate şi a se începe lucrul la seriile bienale 

care permit analizarea evoluţiei. Pentru a revizui Grila de Evaluare şi nota 

explicativă la aceasta2, CEPEJ s-a bazat pe principiile care au fost utilizate la 

elaborarea versiunilor precedente. Mai cu seamă, au fost avute în vedere 

principiile enunţate de Rezoluţia Res (2002)12 de înfiinţare a CEPEJ, precum şi 

de Rezoluţiile şi Recomandările Consiliului Europei în domeniul eficienţei şi 

echităţii justiţiei. De asemenea, au fost luate în considerare propunerile de 

modificare formulate de membrii CEPEJ, observatori, şi corespondenţii naţionali 

în cadrul ciclurilor de evaluare precedente. S-a acordat o atenţie deosebită notei 

explicative, menită să ajute corespondenţii naţionali să răspundă la întrebări în 

manieră omogenă. În particular, au fost incluse definiţii mai precise, pentru a se 

reduce dificultăţile de interpretare.   

   

                                                                                                                                                 
probleme juridice, Reprezentanţa Permanentă a Federaţiei Ruse la Consiliul 

Europei 

Grupul a mai beneficiat şi de valoroasa contribuţie a dlui Julien LHUILLIER, 

Cercetător la Facultatea de Drept Nancy 2, Franţa. 

2  Vezi Anexa.   
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CEPEJ-GT-EVAL a elaborat şi actualizat Grila care a fost apoi adoptată de 

CEPEJ în cadrul celei de-a noua reuniuni plenare (iunie 2007) şi aprobată de 

Delegaţii Miniştrilor în cadrul celei de-a 1005-a reuniuni (September 2007). Grila 

revizuită şi nota explicativă au fost puse la dispoziţia statelor membre în 

septembrie 2007, în vederea comunicării noilor date la începutul lui 2008.  

  

1.3  Colectarea şi prelucrarea datelor  

  

În vederea facilitării procesului de colectare şi prelucrare a datelor judiciare, a 

fost creată o versiune electronică online a Grilei. Fiecare corespondent naţional 

accesa o pagină de internet securizată pentru a transmite răspunsurile la 

chestionar către Secretariatul CEPEJ.   

  

Prezentul raport se bazează pe cifrele din 2006. Dat fiind că majoritatea ţărilor au 

putut să transmită datele pentru anul 2006 de abia în toamna lui 2007, CEPEJ nu 

a putut să strângă datele înainte de începutul lui 2008, ceea ce a însemnat că 

statele membre au mai avut doar trei luni la dispoziţie pentru colectarea şi 

consolidarea răspunsurilor lor la Grila de Evaluare, iar experţii au avut mai puţin 

de patru luni de lucru concret la dispoziţie pentru a prelucra aceste răspunsuri şi 

a elabora raportul.   

 Din punct de vedere metodologic, colectarea datelor se bazează pe rapoartele 

statelor membre, care au fost invitate să numească corespondenţi naţionali 

însărcinaţi cu coordonarea răspunsurilor la Grilă în ţările lor.   
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CEPEJ a însărcinat Grupul său de Lucru, sub preşedinţia dlui Jean-Paul JEAN 

(Franţa), cu întocmirea raportului. Secretariatul Consiliului Europei a numit-o pe 

dna Marta ZIMOLAG (Polonia) în calitate de expert ştiinţific care să răspundă de 

prelucrarea datelor naţionale depuse de statele membre şi elaborarea proiectului 

preliminar de raport, împreună cu Secretariatul CEPEJ 3. 

  

Corespondenţii naţionali au fost consideraţi ca fiind principalii interlocutori ai 

Secretariatului şi ai experţilor în cadrul colectării noilor date, precum şi ca fiind 

principalii răspunzători de calitatea datelor folosite pentru anchetă. Toate 

răspunsurile din partea fiecărui stat membru au fost înscrise într-o bază de date 

de către expertul ştiinţific.   

  

Expertul ştiinţific a avut numeroase schimburi cu corespondenţii naţionali în 

vederea validării sau clarificării cifrelor primite, această ajustare a datelor 

continuând până aproape de momentul redactării versiunii finale a raportului. 

Experţii CEPEJ au convenit asupra faptului că nu se cuvenea ca cifrele să fie 

modificate din oficiu, fără acordul explicit al corespondenţilor. Toate modificările 

datelor au fost aşadar aprobate de către corespondenţii naţionali.  

  

                                                 
3  Ministerele Justiţiei din Ţările de Jos şi Franţa au delegat în cadrul 

Secretariatului CEPEJ pe dnii Pim ALBERS şi respectiv Guy MAGNIER în 

calitate de Consilieri Speciali.  
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Reuniunea dintre experţii ştiinţifici, CEPEJ-GT-EVAL şi reţeaua de corespondenţi 

naţionali (Strasbourg, mai 2008) a reprezentat o etapă esenţială a procesului, 

pentru validarea datelor, precum şi pentru explicarea sau corectarea variaţiilor 

semnificative dintre datele din 2004 şi cele din 2006, discutarea deciziilor luate 

de experţi, precum şi pentru îmbunătăţirea calităţii datelor.  

  

Statele participante  

  

În luna mai 2008, 45 de state participaseră la proces: Albania, Andorra, Armenia, 

Austria, Azerbaidjan, Belgia, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Cipru, 

Cehia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Germania, Grecia, 

Ungaria, Islanda,  Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Moldova, 

Monaco, Muntenegru, Ţările de Jos, Norvegia, Polonia,  Portugalia, România, 

Federaţia Rusă, Serbia, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveţia, "fosta 

Republică Yugoslavă Macedonia"4, Turcia, Ucraina şi Marea Britanie5. Trebuie 

menţionat că Albania a furnizat foarte puţine răspunsuri la chestionar, şi de 

aceea informaţiile cu privire la această ţară lipsesc din unele părţi ale prezentului 

raport.   

                                                        

                                                 
4 Denumită în tabelele şi figurile de mai jos „FRY Macedonia".   

5 Rezultatele pentru Marea Britanie sunt prezentate separat pentru Anglia şi Ţara 

Galilor, Scoţia şi Irlanda de Nord, deoarece cele trei sisteme judiciare sunt 

organizate pe baze diferite şi funcţionează independent unele de celelalte. 
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Numai Liechtenstein şi San Marino6 nu au putut transmite date pentru prezentul 

raport. Sperăm că aceste două ţări vor fi incluse în următorul exerciţiu, aşa cum 

au fost incluse şi în ciclul precedent. Elveţia şi "fosta Republică Yugoslavă 

Macedonia", care nu au putut participa la ciclul precedent, au reuşit să furnizeze 

datele de data aceasta.  

  

În cadrul statelor federale sau al statelor cu un sistem descentralizat de 

administrare judiciară, colectarea datelor prezintă caracteristici diferite faţă de 

statele centralizate. Situaţia este deseori mai complexă. În aceste state, 

colectarea datelor la nivel central este limitată, în vreme ce la nivel de entităţi, 

atât tipul cât şi cantitatea datelor colectate pot varia. În practică, mai multe 

federaţii au transmis chestionarul fiecăreia dintre entităţile lor federale. Unele 

state au extrapolat răspunsurile pentru toată ţara pornind de la datele disponibile 

din partea entităţilor federale, ţinând cont de numărul locuitorilor din fiecare 

entitate. Pentru a facilita procesul de colectare a datelor, a fost pusă la punct o 

versiune modificată a chestionarului electronic, la iniţiativa Elveţiei, care să 

permită acestei ţări şi Germaniei să delege chestionarele către cantoane şi 

Landuri.   

  

                                                 
6 Răspunsul formulat de San Marino la Grilă nu a fost primit la timp pentru a 

putea fi prelucrat în cadrul raportului. Totuşi, el este disponibil pe pagina de 

Internet a CEPEJ: www.coe.int/cepej. 
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Toate datele comunicate de fiecare stat membru sunt disponibile pe pagina de 

Internet  a CEPEJ:  

http://www.coe.int/CEPEJ. Răspunsurile naţionale mai cuprind şi descrieri ale 

sistemelor judiciare şi explicaţii care contribuie foarte mult la înţelegerea datelor 

furnizate. Ele sunt aşadar o completare utilă pentru acest raport, deşi din raţiuni 

de concizie şi consecvenţă, nu a fost posibilă includerea tuturor acestor informaţii 

în prezentul raport. O veritabilă bază de date asupra sistemelor judiciare ale 

statelor membre ale Consiliului Europei este astfel disponibilă tuturor cetăţenilor, 

autorilor de politici, practicienilor din domeniul dreptului, academicienilor şi 

cercetătorilor.  

  

1.4  Aspecte metodologice generale 

  

Obiectivele CEPEJ  

 Prezentul raport nu pretinde că a exploatat la maxim toate informaţiile pertinente 

înaintate de către statele membre, deoarece volumul acestor date este imens. 

CEPEJ a încercat să se ocupe de chestiunile tratate în prezentul raport, având în 

vedere, înainte de toate, priorităţile şi principiile fundamentale ale Consiliului 

Europei. Dincolo de cifre, interesul raportului CEPEJ constă în evidenţierea 

principalelor tendinţe, evoluţii şi chestiuni comune ale statelor europene.  

  

Prezentul raport se înscrie într-un proces continuu şi dinamic al CEPEJ. La 

elaborarea raportului, experţii şi corespondenţii naţionali au fost încurajaţi să ţină 
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cont de obiectivele pe termen lung ale procesului: stabilirea unui set de date 

cantitative şi calitative care să fie colectate în mod periodic şi prelucrate în mod 

similar în toate statele membre, găsirea unor indicatori comuni asupra calităţii şi 

eficienţei activităţii judecătoreşti în statele membre ale Consiliului Europei şi 

evidenţierea reformelor organizatorice, a practicilor şi inovaţiilor, care să permită 

îmbunătăţirea serviciilor furnizate justiţiabililor.  

  

Calitatea datelor  

  

Calitatea datelor prezentate în acest raport depinde foarte mult de tipul de 

întrebări puse în cadrul instrumentului de colectare a datelor, de definiţiile folosite 

de fiecare ţară, de sistemul de evidenţă din ţara respectivă, de eforturile 

corespondenţilor naţionali, de datele care le sunt disponibile acestora la nivel 

naţional, precum şi de modul de prelucrare şi analiză a datelor. În ciuda 

îmbunătăţirilor rezultate din experienţa anterioară, trebuie să presupunem că au 

survenit unele variaţii atunci când corespondenţii naţionali au interpretat 

întrebările în contextul ţării lor şi au încercat să potrivească întrebările cu 

informaţiile care le erau disponibile. Cititorul ar trebui să ţină cont de acest lucru 

şi să interpreteze întotdeauna datele statistice în lumina comentariilor anexate.   

  

CEPEJ a ales să prelucreze şi să prezinte numai datele care prezentau un nivel 

înalt al calităţii şi credibilităţii. A decis să nu ţină cont de datele care fie erau prea 

diferite de la o ţară la alta, fie nu prezentau suficiente garanţii de fiabilitate. 
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Informaţiile care nu au fost incluse în prezentul raport au fost colectate şi sunt 

disponibile pe pagina de Internet a CEPEJ (www.coe.int/cepej).  

                                                                                                                                                             

Controlul asupra coerenţei datelor  

  

S-au făcut eforturi speciale pentru a se asigura coerenţa datelor. Această 

activitate a constat din identificarea erorilor materiale, a greşelilor de tipar, a 

răspunsurilor omise, precum şi a situaţiilor neaplicabile. În ceea ce priveşte 

cifrele şi exactitatea acestora, noile date au fost comparate cu datele din 2004, 

ceea ce ne-a permis să identificăm acele răspunsuri care prezintă diferenţe mari 

sau mici ce nu pot fi explicate. Prin aceste comparaţi, au fost identificate şi 

corectate problemele metodologice. Pe de altă parte, creşterile semnificative au 

fost confirmate şi explicate prin creşterea economică – de exemplu creşterea 

economică semnificativă din Azerbaidjan, Armenia, România şi Polonia. Altele 

pot fi explicate datorită schimbărilor survenite în metoda de calcul sau de 

colectare a datelor la nivel naţional (de exemplu, salariul anual brut în Franţa, 

cheltuieilile de stat în Ţările de Jos, activitatea judecătorească în  Danemarca). 

Unele date din 2004 , furnizate de statele participante, au fost corectate de 

aceleaşi state de la publicarea lor în Ediţia din 2006 (Cipru,  Islanda, Moldova, 

Serbia, Turcia, Marea Britanie-Scoţia, Marea Britanie-Anglia şi Ţara Galilor). 

Şi în sfârşit, la originea unor diferenţe semnificative dintre datele din 2004 şi cele 

din 2006 se află reformele structurale şi organizatorice, deciziile politice sau 

punerea în aplicare a unor noi mecanisme, proceduri sau măsuri (de exemplu 
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bugetul de asistenţă juridică din Estonia şi Slovenia, numărul instanţelor din 

Danemarca, numărul judecătorilor profesionişti din Georgia). De aceea, o 

comparaţie cronologică între datele din 2004 şi cele din 2006 trebuie făcută cu 

prudenţă.    

  

CEPEJ a pus la punct în anul 2008 un proces-pilot de evaluare reciprocă 

referitoare la sistemele de colectare şi prelucrare a datelor judiciare din statele 

membre. Acest proces este menit să sprijine statele în îmbunătăţirea calităţii 

statisticii judiciare şi dezvoltarea sistemului lor de statistică pentru alinierea la 

indicatorii comuni stabiliţi prin Grila de Evaluare CEPEJ. De asemenea, el trebuie 

să faciliteze schimbul de experienţă între sistemele de statistică judiciară de la 

nivel naţional, schimbul de bune practici, identificarea unor indicatori comuni şi 

facilitarea transferului de cunoştinţe. Astfel, el ar trebui să contribuie la 

asigurarea transparenţei şi fiabilităţii procesului CEPEJ de evaluare a sistemelor 

judiciare europene. Până în prezent, trei state membre voluntare (Bosnia şi 

Herţegovina, Franţa şi Polonia) au fost vizitate de experţi care analizează 

modul de organizare a colectării de date pentru CEPEJ şi de transmitere către 

Secretariatul Consiliului Europei. A mai fost analizată şi modalitatea practică de a 

răspunde la anumite întrebări din Grila de Evaluare, precum şi conţinutul acestor 

răspunsuri, mai cu seamă întrebările legate de bugete, de tipurile (profesionişti, 

neprofesionişti) şi numărul judecătorilor, cauzele civile contencioase şi metodele 

de calcul al duratei procedurilor. CEPEJ va studia concluziile acestui proces pilot 

în vederea extinderii lui spre a cuprinde toţi membrii.  
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Mai mult, CEPEJ elaborează în prezent liniile directoare în materie de statistici 

judiciare pentru serviciile competente din statele membre. Aceste linii directoare 

sunt menite să asigure calitatea datelor statistice judiciare colectate şi prelucrate 

de către statele membre, ca instrument de politică publică. Ele ar trebui de 

asemenea să faciliteze compararea datelor între ţările europene prin asigurarea 

unui grad adecvat de omogenitate în ciuda diferenţelor substanţiale dintre ţări (în 

ceea ce priveşte organizarea judiciară, situaţia economică sau demografică, etc.).  

  

Comparabilitatea cifrelor şi conceptelor  

  

Comparaţia cifrelor cantitative provenind din diverse ţări cu diversele situaţii 

geografice, economice şi judiciare, este o sarcină delicată. Ea trebuie aşadar 

abordată cu precauţie de către experţii care au redactat raportul şi de către 

cititorii care îl consultă şi, mai ales, de către cei care interpretează şi analizează 

informaţiile cuprinse în acesta.  

  

Spre a realiza o comparaţie între diversele state şi sisteme, este necesar să 

avem în vedere particularităţile sistemelor, care explică diferenţele dintre ţări 

(diferenţe în structura judiciară, în organizarea instanţelor şi folosirea 

instrumentelor statistice de evaluare a sistemelor, etc.). Au fost făcute eforturi 

deosebite pentru definirea termenilor şi asigurarea utilizării conceptelor într-o 

manieră comună tuturor. De exemplu, în Grilă au fost incluse mai multe întrebări, 
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cu definiţii clare în nota explicativă, care se referă la numărul instanţelor (pe plan 

instituţional şi geografic) sau la numărul judecătorilor (au fost specificate diverse 

categorii). O atenţie specială a fost acordată definirii bugetului alocat instanţelor, 

pentru ca cifrele furnizate de statele membre să corespundă cu cheltuielile 

similare. Totuşi, diversitatea sistemelor poate uneori să împiedice găsirea unor 

definiţii comune pentru concepte. În asemenea cazuri, au fost incluse comentarii 

precise. Aşadar, numai o lectură activă a prezentului raport poate permite 

realizarea unei analize şi tragerea unor concluzii; cifrele nu pot fi luate în mod 

pasiv una după cealaltă, ci trebuie să fie interpretate în lumina comentariilor 

pertinente.  

  

În acest context, dat fiind că scopul raportului este de a oferi o vedere de 

ansamblu asupra situaţiei sistemelor judiciare europene, CEPEJ a ales în 

general să prezinte informaţiile referitoare la statele membre în ordine alfabetică. 

Comparaţia nu înseamnă realizarea unui clasament. Totuşi, prezentul raport 

oferă cititorului instrumentele necesare pentru un studiu aprofundat care poate 

apoi să fie realizat prin selecţionarea unor grupuri relevante de ţări: după 

caracteristicile sistemelor judiciare (de exemplu ţările cu sisteme de drept roman 

şi cele cu sistem de drept cutumiar; ţările aflate în tranziţie sau cele cu vechi 

tradiţii judiciare ), după criterii geografice (suprafaţă, populaţie) sau după criterii 

economice (de exemplu ţările din zona Euro şi cele din afara acesteia). Într-o a 

doua etapă, CEPEJ va desfăşura propria analiză în baza prezentului raport, aşa 

cum s-a întâmplat şi în cadrul exerciţiului precedent.   
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Grila CEPEJ a fost completată de către ţările mici. Andorra şi Monaco sunt 

teritorii care, datorită mărimii lor, nu sunt comparabile cu alte ţări. Aşadar, cifrele 

comparate la scara de „per 100.000 de locuitori" trebuie interpretate cu atenţie în 

cazul acestor ţări.   

  

Valorile monetare sunt exprimate în Euro. De aceea, au apărut unele probleme 

la folosirea ratelor de schimb pentru ţările din afara zonei Euro. Ratele de schimb 

variază de la an la an. Dat fiind că raportul se concentrează în principal pe anul 

2006, au fost folosite ratele de schimb în vigoare la 1 ianuarie 2007. Pentru ţările 

cu o rată mare a inflaţiei, este posibil ca cifrele prezentate să fie foarte ridicate; 

aşadar este necesar ca interpretarea lor să fie făcută în contextul adecvat. 

Variaţiile mari ale ratei de schimb ar putea avea un efect considerabil asupra 

cifrelor ţărilor aflate în afara zonei Euro. Pentru unele dintre acestea, o rată de 

schimb mai avantajoasă decât în 2005 a consolidat creşterea bugetară sau 

monetară o dată ce acestea au fost exprimate în Euro. Aşadar, este necesară o 

atenţie deosebită pentru această chestiune atunci când se compară datele 

monetare din ediţiile 2006 şi 2008. Pot fi constatate diferenţe foarte mari de 

exemplu pentru Azerbaidjan sau Armenia: aceste două ţări au avut o creştere 

economică rapidă. Cele douăsprezece noi state membre ale Uniunii Europene 

au beneficiat şi ele de un climat economic favorabil. Toţi aceşti factori, combinaţi 

cu o rată de schimb avantajoasă, au un impact asupra variaţiilor semnificative ale 

datelor bugetare.   
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Comparaţie cronologică a datelor 

  

Compararea datelor cuprinse în ediţiile 2006 şi 2008 se poate dovedi foarte 

interesantă în anumite domenii. Totuşi, cititorul trebuie să rămână prudent şi să 

ia în considerare comentariile cuprinse în prezentul raport atunci când încearcă o 

comparaţie. În fapt, datele colectate prin Grila de Evaluare nu au fost încă 

stabilizate: după cum am menţionat mai sus, este posibil ca definiţiile şi 

variabilele folosite să se fi schimbat de la un exerciţiu la altul, unele întrebări au 

evoluat, mai cu seamă în domeniul datelor bugetare (vezi comentariile specifice 

la capitolul 2). Aşadar, unele date nu pot fi comparate între cele două exerciţii, 

însă procesul de îmbunătăţire duce în mod progresiv la date mai bine stabilizate. 

Acest lucru ar trebui să fie vizibil în cadrul următorului ciclu de evaluare.  

  

Evoluţia sistemelor judiciare  

 

Din 2006, unele state membre ale Consiliului Europei au pus în aplicare reforme 

instituţionale şi legislative fundamentale în cadrul sistemelor lor judiciare. Este 

posibil ca pentru aceste state situaţia descrisă în prezentul raport să difere 

complet de situaţia actuală, de la momentul citirii raportului. Aşadar, statele au 

fost invitate să precizeze dacă au fost puse în aplicare reforme din anul 2006 şi 

până în prezent sau dacă sunt preconizate reforme. Acest lucru permite 
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identificarea principalelor tendinţe legate de reformele prioritare în diversele 

sisteme judiciare.  

  

Prezentarea datelor  

  

În cadrul ciclului de evaluare 2006–2008, CEPEJ a încercat o abordare globală a 

sistemelor judiciare din cele 47 de state sau entităţi. Pentru a sublinia unele 

particularităţi ale sistemelor judiciare europene, au fost concepuţi sau calculaţi 

mai mulţi indicatori: rate, coeficienţi, medii, abateri de la medie, indici, etc. Unele 

tabele cuprind răspunsurile aşa cum au fost furnizate de ţări. Alte tabele arată 

răspunsurile regrupate sau totalizate. Repartiţia răspunsurilor la nivel global 

european apare mai frecvent sub formă de grafice. Unii indicatori sunt prezentaţi 

prin hărţi.   

  

Pe lângă analiza descriptivă şi simpla prelucrare a datelor, CEPEJ a încercat să 

prezinte şi o analiză mai complexă: analiza factorială urmată de clasificare. Acest 

tip de analiză, foarte des utilizată în ştiinţele sociale, permite luarea în 

considerare a unui număr mai mare de date şi identificarea tendinţelor, 

similarităţilor sau a diferenţelor. Aşadar, modelele care rezultă dintr-o asemenea 

prezentare sunt în mod evident aproximaţii. Avantajul acestei metodologii constă 

în capacitatea sa de a sintetiza informaţiile într-un singur grafic sau tabel şi de a 

lăsa la o parte datele brute care prezintă fiecare observaţie pe rând. Apoi pot fi 
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create categorii de observaţii (clusters). În prezentul raport, sunt create categorii 

de ţări în jurul celor mai importanţi factori.   

 

1.5  Cifre economice şi demografice de ordin general  

  

Aceste cifre, pe care aproape fiecare stat a putut să le furnizeze, oferă informaţii 

cuprinzătoare asupra contextului general în care a fost efectuat prezentul studiu. 

În particular, ele permit, după cum s-a întâmplat şi în exerciţiul precedent, 

relativizarea celorlalte date şi punerea lor în context, în special datele bugetare şi 

cele legate de activitatea judecătorească.   

  

Ele mai permit şi măsurarea diferenţelor enorme de populaţie şi suprafaţă dintre 

ţările participante, de la Monaco, cu mai puţin de 33.000 de locuitori, până la 

Federaţia Rusă cu mai mult de 142 de milioane. Această variabilă demografică 

trebuie avută mereu în vedere. Populaţia vizată de prezentul studiu este de 

aproximativ 796 de milioane de persoane, ceea ce înseamnă aproape toată 

populaţia vizată, dat fiind că numai Liechtenstein şi San Marino sunt absente 

din Ediţia 2008.   

  

Cifrele mai arată şi enormele diferenţe referitoare la situaţia materială şi 

standardul de viaţă  din diverse ţări, prin PIB pe cap de locuitor, parţial reflectate 

în suma totală a cheltuielilor publice globale (la nivel naţional şi regional). Salariul 

mediu brut anual oferă o interesantă imagine de ansamblu asupra situaţiei 
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materiale şi a standardului de viaţă deoarece el implică date economice, sociale 

(sistemul de protecţie socială) şi demografice. Deşi acest indicator nu este 

perfect, el evidenţiază totuşi, încă o dată, diferenţele importante dintre cetăţenii 

statelor membre.   

  

În sfârşit, trebuie luată în considerare influenţa ratei de schimb dintre ţările din 

„zona Euro" şi „celelalte", deoarece ea modifică cu mult ceea ce salariile pot 

reprezenta în realitate pentru calitatea vieţii pentru locuitorii fiecărei ţări.   

  

Aşadar, orice comparaţie trebuie întotdeauna să se limiteze la ceea ce poate fi 

comparat. Rezultatele pe care fiecare stat membru ar dori să le compare cu alte 

state care par comparabile trebuie echilibrate, luând în calcul contextul exact. În 

mod evident, există efecte de prag în funcţie de nivelul populaţiei sau de nivelul 

standardului de viaţă care sunt măsurate prin ratele legate de numărul de 

locuitori şi PIB pe cap de locuitor.  

Datele referitoare la cheltuielile publice (Q2) par a fi legate de tehnici de 

contabilitate publică diferite, atât în ceea ce priveşte parametrii definiţi cât şi, de 

exemplu, prezentarea deficitului. Problema pusă de bugetele naţionale şi 

regionale asupra competenţelor publice în ansamblul lor dă şi ea naştere la mai 

multe probleme metodologice. Aşadar, aceste date figurează numai  cu titlu 

indicativ în tabelul general al datelor economice şi demografice.  
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S-a decis utilizarea în principal a doi coeficienţi care sunt de obicei folosiţi în 

studii similare pentru comparaţie, în special pentru comparaţiile bugetare sub 

formă de grafic: numărul de locuitori şi PIB pe cap de locuitor.  

  

Datele referitoare la populaţie au fost furnizate de toate statele membre. Ele vor 

fi folosite pentru toţi coeficienţii care măsoară impactul pe locuitor. Numai statele 

de mărimi similare vor fi apoi comparate.   

  

Datele legate de PIB pe cap de locuitor au fost furnizate de aproape toate ţările. 

Numai Albania nu a putut să le furnizeze, şi va fi în consecinţă exclusă din 

tabelurile şi graficele comparative întocmite în baza acestei variabile. Şi aici, 

există diferenţe enorme de PIB pe cap de locuitor, diferenţe ce trebuie avute în 

vedere atunci când se examinează rezultatele ulterioare. De exemplu, se 

observă două extreme: pe de o parte ţările cu PIB pe cap de locuitor sub 2.000 € 

(Armenia, Azerbaidjan, "fosta Republică Yugoslavă Macedonia", Georgia şi 

Moldova), iar de cealaltă parte, Luxemburg care a raportat un PIB pe cap de 

locuitor de 36 de ori mai mare.   
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Tabelul 1. Date economice şi demografice în 2006 în valori absolute (Q1 - 

Q4)  

 

Ţara Populaţia Cheltuieli publice 

totale anuale ale 

statului, inclusiv 

entităţile teritoriale 

sau entităţile 

federale (în  €) 

Cheltuieli 

publice totale 

anuale ale 

entităţilor 

teritoriale sau 

entităţilor 

federale (în €) 

PIB pe 

cap (în €) 

Salariu 

mediu 

brut anual 

(în €) 

Albania   3 152 000  neraportat neraportat neraportat neraportat

Andorra  81 222  340 496 000 29 621  20 424

Armenia   3 222 900  1 183 965 910 1 587    1 476 

Austria   8 281 948  116 273 000 000  31 140  40 320

Azerbaidjan   8 532 700 3 508 645 540  1 880  1 559

Belgia   10 511 382  153 522 400 000 44 169 200 000 30 000 37 674

Bosnia şi 

Herţegovina 

3 842 762  3 918 540 977  3 553 989 866 2 536  5 332

Bulgaria 7 679 290  9 349 700 000  1 704 100 000 3 278  2 210

Croaţia 4 442 884  14 636 754 400 1 935 218 620  7 076  10 871

Cipru 772 600  6 419 733 886  18 039  22 636

Cehia 10 287 189  51 188 666 900 11 067  8 808

Danemarca 5 427 000  113 740 000 000 40 492  48 307
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Estonia 1 342 409  4 144 993 239 10 092  7 215

Finlanda 5 255 580  39 582 000 000 31 723  34 081

Franţa 63 195 000  587 100 000 000  199 300 000 000 28 536  30 367

Georgia 4 394 700  2 076 000 000 381 000 000  1 389 1 480

Germania 82 351 000  697 211 000 000 414 423 000 000 28 012 41 952

Grecia  11 125 179  10 885 300 000 19 194  23 037

Ungaria 10 066 000  46 654 900 000 8 926  8 178

Islanda 299 899  3 580 000 000 39 951  41 648

Irlanda 4 239 848  59 900 000 000 Nedisp. 41 205  31 080

Italia 58 751 711  462 417 000 000 Nedisp. 26 492  34 437

Letonia 2 294 590  5 064 207 410 7 005  5 156

Lituania 3 403 284  5 990 351 000 1 577 457 000 6 996  5 196

Luxemburg 472 700  13 083 200 000 71 600  40 575

Malta 408 000  2 372 324 450 12 568  12 800

Moldova 3 589 936  668 168 423 745 1 235

Monaco 33 000  789 132 221  49 899  Nedisp.

Muntenegru 620 145  462 347 709 2 864  4 528

Ţările de Jos 16 334 210  408 647 000 000  32 698  45 800

Norvegia 4 681 100  100 079 922 020 56 000  43 921

Polonia 38 125 479 57 430 900 000 7 169 7 664

Portugalia 10 569 592 70 196 000 000 14 657 15 010

România 21 610 213 12 386 210 810 6 876 3 667

Federaţia 142 000 000 371 582 148 035 6 690 4 678
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Rusă 

Serbia 7 411 569 6 402 792 430 3 407 4 525

Slovacia 5 389 180 9 401 469 000 8 820 6 540

Slovenia 2 003 358 7 628 519 734 15 167 14 556

Spania 43 758 250 378 648 000 000 22 418 26 611

Suedia 9 113 357 165 988 000 000 35 417 46 948

Elveţia 7 459 100 105 150 000 000 72 170 000 000 40 016 42 291

FRY 

Macedonia 

2 038 514 940 967 794 2 491 4 519

Turcia 73 425 000 54 099 521 205 4 361 8 406

Ucraina 46 646 000 21 082 612 000 1 728 2 187

MB – Irlanda 

de Nord 

1 741 619 24 218 912 882 22 599 24 219

MB - Scoţia 5 116 900 44 181 918 000 30 473 35 645

MB – Anglia 

şi Ţara 

Galilor 

53 728 000 822 040 208 488 28 600 35 940

 

  1.6  Analiza concluziilor raportului  

  

Obiectivul final al exerciţiului de evaluare periodică este formularea unor 

recomandări  şi conceperea unor instrumente concrete de îmbunătăţire a calităţii, 

echităţii şi eficienţei sistemelor judiciare. Unii indicatori calitativi, precum şi unele 
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tendinţe majore sunt evidenţiate în raport. Ele sunt reunite în cadrul concluziei 

(capitolul 16). Totuşi, numai într-o a doua fază CEPEJ va putea efectua o analiză 

aprofundată, plecând de la ansamblul datelor prelucrate şi repuse în perspectivă7. 

  

***  

 Legendă  

  

                                                 
7 Ediţia 2006 a raportului a fost urmată de întocmirea a 5 studii aprofundate 

publicate în cadrul seriei „Studiile CEPEJ":  

- Nr. 6: Monitorizarea şi evaluarea sistemului judiciar: studiu comparativ de Gar 

Yein Ng, Marco Velicogna & Cristina Dallara  

- Nr. 7: Utilizarea tehhnologiilor informatice şi de comunicaţii (TIC) în cadrul 

sistemelor judiciare europene, de Marco Velicogna  

- Nr. 8: Executarea deciziilor judecătoreşti în Europa, de Echipa de Cercetare 

asupra executării deciziilor judecătoreşti (Universitatea Nancy (Franţa) / Institutul 

Elveţian de Drept Comparat) Julien  Lhuillier, Daria Lhuillier-Solenik, Géraldine 

Carmela Nucera & Jacqueline Passalacqua  

- Nr. 9: Accesul la justiţie în Europa, de Echipa de Cercetare asupra executării 

deciziilor judecătoreşti (Universitatea Nancy (Franţa) / Institutul Elveţian de Drept 

Comparat) Julien Lhuillier & Daria Lhuillier-Solenik  

- Nr. 10: Administrarea şi gestiunea sistemelor judiciare în Europa, de 

Observatorul European al Schimbărilor Instituţionale şi Juridice – (OMIJ, EA 

3177) Universitatea Limoges, Laurent Berthier & Hélène Pauliat  
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În prezentul raport – şi mai ales în tabele – sunt utilizate o serie de abrevieri:  

•  (Qx) desemnează (numărul) întrebarea din Grila care figurează în anexă, care 

a permis colectarea informaţiilor.   

•  Dacă o ţară a lăsat o întrebare fără răspuns, omisiunea este semnalată prin 

menţiunea „n.r.” (neraportat) sau printr-un spaţiu liber („ ”).  

•  Dacă răspunsul precizează doar că nu sunt disponibile informaţii (valabile), în 

tabel se menţionează „nedisp.” (nedisponibil).   

•  În unele cazuri, nu s-a putut răspunde la o întrebare pentru că aceasta se 

referea la o situaţie care nu există în ţara respondentă. Aceste cazuri, şi cazurile 

în care a fost dat un răspuns care în mod clar nu se potrivea cu întrebarea, sunt 

prezentate ca “ neaplicabil”.    

•  epn = echivalent program normal; numărul personalului (judecători, procurori, 

etc.) este prezentat ca echivalent program normal pentru a permite comparaţii.  

•  „Marea Britanie–Anglia şi Ţara Galilor" / „Marea Britanie–Scoţia" / „Marea 

Britanie–Irlanda de Nord" corespund teritoriilor Marii Britanii vizate de cifrele 

raportate.  
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Figura 1.  Ţările participante la studiu  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37

2.  Cheltuieli publice: instanţele, ministerul public şi asistenţa juridică  

  

2.1 Introducere  

 Prezentul capitol se concentrează pe mijloacele financiare referitoare la 

funcţionarea instanţelor, a ministerului public şi a asistenţei judiciare. Dintre cele 

47 de ţări sau entităţi vizate, 46 sunt luate în considerare în prezentul capitol. 

Albania nu a furnizat date bugetare.  

  

Metodologia folosită pentru a prezenta cifrele este cea din Ediţia 2006 a 

raportului. În funcţie de stat, există modalităţi comune sau distincte de finanţare a 

instanţelor, parchetelor şi asistenţei juridice. În consecinţă, nu este de exemplu 

posibil pentru unele ţări să furnizeze date separat pentru instanţe şi parchete, 

deoarece acestea sunt incluse în acelaşi buget (Austria,  Belgia,  Danemarca, 

Germania, Grecia, Luxemburg, Spania, Turcia). Franţa şi  Islanda se află în 

aceeaşi situaţie, însă au putut furniza o estimare a părţilor din buget alocate 

instanţelor şi parchetelor. În ceea ce priveşte asistenţa juridică, izolarea datelor 

bugetare a fost posibilă, chiar dacă, pentru unele ţări, aceste sume sunt incluse 

în bugetul instanţelor sau nu sunt finanţate de stat. De exemplu în Cehia, 

asistenţa juridică este finanţată atât de la bugetul de stat cât şi de la bugetul 

Asociaţiei Barourilor din Cehia.   

 Având în vedere aceste diferenţe şi dată fiind complexitatea întrebărilor, CEPEJ 

a decis să detalieze cât mai mult posibil diversele elemente ale bugetelor pentru 

a permite o abordare progresivă. Au fost luate în considerare trei entităţi:  



 38

  

 bugetul alocat instanţelor, care va fi pus în relaţie cu partea raportului dedicată 

activităţilor instanţelor (capitolul 5),   

  bugetul alocat ministerului public, care va fi pus în relaţie cu partea din raport 

dedicată activităţilor ministerului public (capitolul 10),  

 bugetul alocat asistenţei juridice, care constituie un indicator al eforturilor 

dedicate de fiecare ţară pentru a face accesibil sistemul judiciar, şi care va fi pus 

în relaţie cu partea din raport dedicată accesului la justiţie (capitolul 3).  

  

Tabelul 2 prezintă datele de bază care permit efectuarea unei comparaţii pentru 

fiecare dintre cele trei entităţi: instanţele (I) (prima coloană), sistemul de asistenţă 

juridică (AJ – Asistenţă Juridică) (a doua coloană), ministerul public (MP) (a treia 

coloană).   

  

Tabelul mai oferă şi posibilitatea studierii bugetelor pe bază comparativă:   

  

  a patra coloană: bugetul alocat accesului la justiţie şi instanţelor (AJ + I) : 

bugetul total alocat instanţelor şi asistenţei juridice în 2006;  

 a cincea coloană: bugetul alocat parchetelor şi instanţelor (MP + I) : bugetul 

total alocat instanţelor şi ministerului public în 2006 (fără asistenţa juridică);  

 a şasea coloană: bugetul alocat tuturor celor trei entităţi (I + AJ + MP) : bugetul 

total alocat instanţelor, asistenţei juridice şi ministerului public în 2006.   
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Astfel, oricare stat va putea să se compare cu alte ţări considerate ca fiind 

asemănătoare. Apoi, în acelaşi mod, el va putea să se raporteze la rezultatele 

privind activitatea.  

  

Pentru a ajuta la înţelegerea acestor comparaţii motivate, au fost puse la 

dispoziţie toate cifrele transmise şi folosite. Coeficienţii au fost evidenţiaţi pentru 

a permite comparaţii cu categoriile comparabile, prin conectarea cifrelor bugetare 

cu numărul de locuitori şi PIB-ul pe cap de locuitor, sub formă de grafice.   

  

După tabelul principal, sunt prezentate grafice cu coeficientul de buget pe cap de 

locuitor şi coeficientul în procente din PIB pe cap de locuitor, pentru a se putea 

face o comparaţie realistă între categoriile care se pretează la comparaţie.  

  

Fiecare dintre punctele studiate distinge între o parte cu „date şi remarce 

metodologice” şi o parte cu “comentarii”.   

  

Notă către cititor  

  

Interpretarea comparaţiilor trebuie făcută cu grijă, dat fiind că unele componente 

bugetare incluse în raportul din 2008 diferă de componentele folosite în Ediţia 

2006 (de exemplu, bugetul şcolilor de formare a magistraţilor a fost acum inclus 

în compoziţia bugetului). Mai mult, unele întrebări sunt formulate într-o manieră 

diferită, pentru a se extrage lecţii din exerciţiul precedent şi a ameliora pertinenţa 
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comparaţiilor. Astfel, pentru Ediţia 2006, se solicitau date privind bugetul cheltuit 

efectiv cu instituţiile judiciare şi cu asistenţa juridică; pentru ediţia prezentă, s-au 

solicitat date privind bugetul aprobat alocat instituţiilor judiciare şi asistenţei 

juridice.   

  

Pentru ţările care nu fac parte din zona Euro, CEPEJ a fost foarte atentă la 

variaţiile ratelor de schimb dintre moneda naţională şi Euro (valoarea în vigoare 

la 1 ianuarie 2007). De asemenea, acolo unde a fost posibil, am subliniat 

contribuţiile financiare ale organizaţiilor internaţionale şi europene în beneficiul 

instituţiilor judiciare în cadrul programelor lor de consolidare a statului de drept 

(de exemplu, Croaţia şi Ungaria au menţionat împrumuturi de la Banca 

Mondială, donaţii şi programe de sprijin UE). Dezvoltarea rapidă a anumitor 

economii naţionale, sau inflaţia, explică anumite evoluţii bugetare semnificative.  

  

Dintre cele 46 de state sau entităţi vizate, numai 3 nu au putut furniza totalul 

celor trei bugete (instanţe + asistenţă juridică + ministerul public):  Danemarca 

(bugetul ministerului public nu  era disponibil, fiind combinat parţial cu bugetul 

poliţiei), Portugalia (bugetul ministerului public nu era disponibil) şi Serbia 

(datele precise asupra asistenţei judiciare nu erau disponibile).   

  

Pentru alte câteva state, a fost evaluată suma totală pentru cele trei componente. 

Însă nu sunt cunoscute cifrele exacte pentru fiecare componentă, din pricina 

particularităţilor structurale ale bugetelor naţionale. În Norvegia, bugetul 
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ministerului public este finanţat parţial prin bugetul poliţiei. Aşadar, suma 

precizată ca fiind bugetul ministerului public este subestimată. În Turcia, bugetul 

ministerului public este inclus în bugetul Ministerului Justiţiei. În Austria, Belgia, 

Germania, Grecia, Luxemburg şi Spania, instanţele şi parchetele sunt finanţate 

printr-un singur buget, după cum este cazul şi în Franţa şi Islanda care au putut 

să ofere o estimare a bugetului alocat ministerului public.   

  

În ceea ce priveşte asistenţa juridică în Croaţia, Cipru, Muntenegru, Serbia şi 

Turcia, nu a fost posibilă excluderea acestui buget din bugetul instanţelor. În 

Croaţia sunt disponibile diverse forme de asistenţă juridică, în funcţie de tipul de 

procedură: dacă instanţa este cea care aprobă asistenţa juridică, fondurile sunt 

asigurate din bugetul instanţelor; dacă este furnizată de Asociaţia Barourilor din 

Croaţia, fondurile sunt asigurate de Barou; alte organe asigură şi ele anumite 

forme de asistenţă juridică. În Muntenegru şi Cipru, bugetul de asistenţă juridică 

este inclus în bugetul instanţelor, fără a fi delimitat cu precizie. În sistemul 

bugetar din Turcia, instanţele, ministerul public şi asistenţa juridică sunt finanţate 

de la bugetul Ministerului Justiţiei. Sumele exacte ale acestor componente nu pot 

fi delimitate. În 3 ţări (Estonia, Lituania şi Slovenia) care au bugete separate 

pentru funcţionarea instanţelor, Ministerul Justiţiei suportă totuşi unele cheltuieli 

cum ar fi cele aferente dotării cu echipament IT, formării profesionale, 

programelor de investiţii sau chiriilor pe imobile.   
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Pentru o analiză mai aprofundată a specificităţilor bugetelor din diversele state 

membre, cititorul este invitat să consulte răspunsurile detaliate ale fiecărui stat, 

care sunt disponibile pe pagina de Internet a CEPEJ: www.coe.int/cepej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabelul 2. Bugetul public alocat instanţelor, asistenţei juridice şi 

ministerului public în 2006, exprimat în € (Q6, Q13 şi Q16)  
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Ţara Bugetul anual 

total aprobat 

spre a fi alocat 

instaţelor fără 

ministerul public 

şi fără asistenţa 

juridică 

Bugetul anual 

total aprobat 

spre a fi alocat 

asistenţei 

juridice 

Bugetul anual 

total aprobat 

spre a fi alocat 

ministerului 

public 

Bugetul anual total 

aprobat spre a fi 

alocat instaţelor şi 

asistenţei juridice 

Bugetul anual total 

aprobat spre a fi 

alocat instaţelor 

şi ministerului 

public 

Bugetul anual total 

aprobat spre a fi 

alocat instaţelor, 

ministerului public 

şi asistenţei juridice 

Andorra 5 396 607  300 000 544 858  5 696 607  5 941 464 6 241 464 

Armenia 4 189 496  129 925 4 193 973 4 319 421 8 383 469  12 702 890 

Austria Nedisp.  17 700 000 Nedisp. Nedisp. 554 313 000 572 013 000 

Azerbaidjan 11 339 059  226 484 14 812 092 11 565 543  26 151 151  26 377 635 

Belgia Nedisp. 43 137 000 Nedisp. Nedisp. 823 600 000      866 737 000 

Bosnia şi 

Herţegovina

65 293 506  1 606 129 16 144 684  66 899 635  81 438 190  83 044 319 

Bulgaria 64 532 705  1 804 100 29 853 310  66 336 805  94 386 015  96 190 115 
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Croaţia Nedisp Nedisp 32 241 063 206 261 500 Nedisp 238 502 563 

Cipru Nedisp Nedisp 12 555 469 25 778 787 Nedisp 38 334 256 

Cehia 223 477 624 15 672 575 69 619 179  239 150 199 293 096 803 308 769 378 

Danemarca 183 000 000 2 869 941 Nedisp 185 869 941 Nedisp Nedisp  

Estonia 24 220 267 2 567 320 7 933 295 26 787 587 32 153 562 34 720 882 

Finlanda 221 971 000 55 105 000 31 324 000 277 076 000 253 295 000 308 400 000 

Franţa 2 377 000 000 303 000 000 670 000 000 2 680 000 000 3 047 000 000 3 350 000 000 

Georgia 11 760 558 53 000 8 000 000 11 813 558 19 760 558 19 813 558 

Germania Nedisp  557 000 000 Nedisp Nedisp 8 174 000 000 8 731 000 000 

Grecia Nedisp  1 700 000 Nedisp Nedisp 332 875 000 334 575 000 

Ungaria 277 551 019 198 981 116 005 000 277 750 000 393 556 019 393 755 000 

Islanda 12 300 000 1 500 000 4 200 000 13 800 000 16 500 000 18 000 000 

Irlanda 81 687 000 63 600 000 30 154 000 145 287 000 81 687 000 175 441 000 

Italia 2 665 347 471 86 562 704 1 336 199 023 2 751 910 175 4 001 546 494 4 088 109 198 

Letonia 32 416 128 1 072 771 17 113 881 33 488 899 49 530 009 50 602 780 



 45

Lituania 58 150 487 3 226 245 27 638 149 61 376 732 85 788 636 89 014 881 

Luxemburg Nedisp  2 949 983 Nedisp Nedisp 54 384 465 57 334 448 

Malta 8 701 000  15 000 2 569 000 8 716 000 11 270 000 11 285 000 

Moldova 3 002 838  126 614 4 135 134 3 129 452 7 137 972 7 264 586 

Monaco 4 111 500 220 000 1 219 300 4 331 500 5 330 800 5 550 800 

Muntenegru Nedisp Nedisp 1 762 362 8 664 682 Nedisp 10 427 044 

Ţările de Jos 774 368 000 344 666 748 494 335 000 1 119 034 748 1 268 703 000 1 613 369 748 

Norvegia 175 013 040 151 635 000 12 384 000 326 648 040 187 397 040 339 032 040 

Polonia 1 190 027 000 21 724 000 295 928 000 1 211 751 000 1 485 955 000 1 507 679 000 

Portugalia 506 493 713 35 829 192 Nedisp 542 322 905 Nedisp Nedisp 

România 261 911 826 6 065 759 114 927 466 267 977 585 376 839 292 382 905 051 

Federaţia 

Rusă 

2 401 660 110 85 020 103 1 060 382 372 2 486 680 213  3 462 042 482 3 547 062 585 

Serbia 156 098 339 Nedisp 13 864 244 Nedisp 169 962 583 Nedisp 

Slovacia 108 697 924 2 779 410 39 331 000 111 477 334 148 028 924 150 808 334 
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Slovenia 131 981 456 1 858 859 17 893 000 133 840 315 149 874 456 151 733 315 

Spania Nedisp 167 331 526 Nedisp Nedisp Nedisp 2 983 492 000 

Suedia 452 000 000 150 764 128 134 529 613 602 764 128 586 529 613 737 293 741 

 

Elveţia 626 145 213 47 203 730 175 402 199 673 348 943 801 547 412 848 751 142 

FRY 

Macedonia 

21 341 001 900 277 3 592 283 22 241 278 24 933 284 25 833 561 

Turcia Nedisp Nedisp Nedisp Nedisp Nedisp 522 486 876 

Ucraina 276 961 140 294 730 120 125 950 277 255 870 397 087 090 397 381 820 

MB – Irlanda 

de Nord 

89 229 990 95 772 010 41 600 000 185 002 000 130 829 990 226 602 000 

MB - Scoţia 120 852 210 239 947 427 147 511 549 360 799 637 268 363 759 508 311 186 

MB – Anglia 

şi Ţara Galilor

1 504 095 309 3 020 104 

244

819 000 000 4 524 199 553 2 323 095 309

 

5 343 199 553 
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Unele date bugetare pentru bugetul instanţelor nu sunt comparabile, deoarece 

unele state membre nu au putut răspunde corect la întrebarea 6 cu respectarea 

notei explicative aferente, sau le-au interpretat potrivit specificităţilor sistemului 

propriu:   

- în Azerbaidjan, bugetul Curţii Constituţionale este inclus în cel al instanţelor;   

-  Bulgaria a exclus bugetul Curţii Supreme şi pe cel al Tribunalului Administrativ;  

- în Estonia cheltuielile pentru tehnologia informaţiei (2 748 200€) nu sunt 

incluse în bugetul instanţelor;  

-  Franţa a inclus în bugetul instanţelor cheltuielile (117 milioane €) referitoare la 

transportul deţinuţilor (de la penitenciar la instanţă), 31 milioane € pentru OPM, 

81 milioane € pentru cheltuielile referitoare la siguranţa sălilor de judecată şi a 

sediilor instanţelor şi 46,5 milioane € pentru închirierea imobilelor puse gratuit la 

dispoziţia statului de autorităţile locale în cadrul transferului cheltuielilor 

rezultante din descentralizare;  

- în Danemarca bugetul total anual aprobat pentru asistenţa juridică se referă 

numai la cauzele civile;  

-  Grecia a precizat un buget care include cheltuielile legate de salarii şi costurile 

de funcţionare;  

- pentru Moldova bugetul instanţelor se referă numai la judecătorii;  

-  Ungaria, Ţările de Jos şi „Fosta Republică Yugoslavă Macedonia" au inclus 

bugetul Consiliului Magistraturii;  
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-  Slovenia nu a putut include sumele alocate pentru investiţii şi pentru 

închirierea imobilelor, acestea fiind finanţate direct de Ministerul Justiţiei şi 

neputând fi estimate.  

  

Trebuie menţionat că Monaco, Elveţia, Andorra, Slovenia, Marea Britanie-

Irlanda de Nord, Suedia, Ţările de Jos şi  Italia prezintă cele mai mari sume 

ale bugetului alocat instanţelor pe cap de locuitor. Ţările cu un buget relativ mic 

alocat instanţelor pe cap de locuitor sunt: Armenia, Azerbaidjan, Georgia şi 

Moldova.   

  

În general, se pare că bugetele naţionale de finanţare a instanţelor au crescut în 

ultimii ani. Acest lucru este confirmat şi de analiza rezultatelor de la întrebarea 9 

(s-a înregistrat o creştere / scădere a bugetului instanţelor în ultimii cinci ani?): 

41 de ţări sau entităţi teritoriale din 46 au răspuns că, în ultimii cinci ani, au fost 

alocate mai multe resurse financiare pentru instanţe.   

 2.2  Componenţa bugetului public alocat instanţelor  

 În prezenta secţiune sunt măsurate eforturile făcute de către fiecare stat sau 

entitate teritorială pentru buna funcţionare a sistemului judiciar propriu. Eforturile 

sunt măsurate în funcţie de numărul de locuitori (figura 2) şi apoi faţă de PIB 

(figura 3).  

 Dintre cele 46 de state sau entităţi teritoriale, 36 au fost incluse în figura 2. 

Această figură ia în considerare numai statele care au furnizat date despre 
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bugetul distinct alocat instanţelor şi ministerului public sau care au putut să 

separe aceste bugete. Nu este inclus bugetul alocat asistenţei juridice.   

 Figura 2. Bugetul public anual alocat tuturor instanţelor pe cap de locuitor 

în 2006 (fără ministerul public şi asistenţa juridică), în €  
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Este clar că statele „cel mai bogate” alocă în valori absolute o sumă mai mare 

din bugetul lor către instanţe. Aşadar, este recomandabilă relativizarea acestor 

date printr-un coeficient care să utilizeze PIB pe cap de locuitor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Bugetul public anual alocat tuturor instanţelor în 2006 (fără 

asistenţa juridică şi ministerul public), ca procent din PIB pe cap de 

locuitor  
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O analiză a bugetului alocat instanţelor, raportat la nivelul de prosperitate al 

fiecărei ţări măsurat prin PIB pe cap de locuitor, arată o perspectivă diferită. 

Statele care beneficiază de asistenţă de amploare mai cu seamă din partea 
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Uniunii Europene sau a altor organizaţii internaţionale în vederea consolidării 

statului de drept alocă în mod automat o parte proporţional mai mare din buget 

către sistemul judiciar. Este cazul Bosniei şi Herţegovina, Croaţiei, Ungariei, 

Serbiei, Sloveniei şi „Fostei Republici Yugoslave Macedonia".   

  

În consecinţă, ţările din vestul Europei, care au un nivel mai ridicat de bogăţie 

naţională, cum sunt Islanda, Irlanda, Norvegia, Marea Britanie-Anglia şi Ţara 

Galilor, Marea Britanie-Scoţia, Danemarca, Franţa, Ţările de Jos, Finlanda şi 

Suedia, par să cheltuie o sumă mai mică (în PIB pe cap de locuitor) pentru 

finanţarea instanţelor. Ţările din Estul Europei mai au şi un număr mai mare de 

funcţionari publici şi folosesc mai puţine tehnologii de ultimă oră.   

  

 

La întrebarea specifică (Q9) menită să releve modul în care au evoluat bugetele 

alocate instanţelor în perioada 2001 - 2006, 41 de ţări au răspuns că s-a 

înregistrat o creştere. Unele ţări au explicat motivele creşterii. De exemplu, în  

Austria,  Finlanda, Letonia şi Marea Britanie-Anglia şi Ţara Galilor, creşterea 

salariilor a cauzat creşterea bugetară. Creşterea costului chiriilor sau programele 

de modernizare a instanţelor au avut o influenţă, de exemplu, în Finlanda, 

Letonia şi Malta. O creştere generală a bugetului de stat sau numai a bugetului 

Ministerului Justiţiei poate influenţa în mod pozitiv bugetul instanţelor (de 

exemplu în Polonia sau Slovacia). Însă explicaţia poate fi şi numai financiară, 

de exemplu inflaţia sau creşterea standardului de viaţă (Islanda şi Elveţia). În 
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Marea Britanie-Anglia şi Ţara Galilor, derularea unui amplu proiect de 

restructurare la instanţe a avut ca rezultat o creştere semnificativă a bugetului 

instanţelor, dat fiind că 42 de instanţe de pace fac acum parte din Serviciul 

Judecătoresc. Trebuie menţionat că, pentru această ţară (precum şi pentru 

Italia), au fost realizate economii prin punerea în aplicare a unor programe 

speciale de raţionalizare bugetară.   

  

Diversele componente bugetare alocate instanţelor  

  

În cadrul ciclului de evaluare 2006 – 2008, CEPEJ a încercat să analizeze mai 

precis conţinutul diverselor componente ale bugetelor alocate instanţelor, 

distingând diverse părţi (Q 8): salariul brut al personalului, tehnologia informaţiei 

(ordinatoare, aplicaţii informatice, investiţii şi întreţinere), cheltuieille judiciare 

(remunerarea interpreţilor sau a experţilor), chiriile şi funcţionarea imobilelor, 

investiţiile imobiliare, formarea profesională.   

  

43 de ţări sau entităţi au furnizat cifre referitoare la bugetul pentru salarii. Un 

nivel mai detaliat al cheltuielilor rămâne mai puţin precis. Totuşi, a fost posibilă 

delimitarea principalelor componente ale bugetelor pentru instanţe.   
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Tabelul 3. Repartiţia pe componente bugetare în cadrul bugetului instanţelor din 2006, în € (Q8)  

Ţara Bugetul public 

anual alocat 

pentru salarii 

(brute) 

Bugetul public 

anual alocat 

informatizării 

(echipament, 

investiţii, 

întreţinere) 

Bugetul public 

anual alocat 

cheltuielilor de 

judecată 

Bugetul public 

anual alocat 

pentru sediile 

instanţelor 

(întreţinere, 

costuri de 

funcţionare) 

Bugetul public 

anual alocat 

investiţiilor pentru 

noi sedii (de 

instanţe) 

Bugetul public 

anual alocat 

pregătirii 

profesionale şi 

instruirii 

Altele 

Andorra 4 918 539 469 421 20 850

Armenia 2 745 119 355 679 250 009 146 926 18 919

Austria 310 000 000 34 000 000 38 000 000 53 500 000  

Azerbaidjan 8 909 337 972 000 249 760

Belgia 572 600 000 20 917 000 84 088 000 54 333 204 11 129 000 2 274 000

Bosnia şi 

Herţegovina

40 931 066 602 275 3 277 073 5 600 600 305 210 749 488  
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Bulgaria 35 591 745 78 865 3 415 039 2 374 540 1 820 311 32 519

Croaţia 129 973 907 6 900 243 42 495 747 8 234 468 9 211 507 714 132 8 290 322

Cipru 14 877 258 18 610 830 430 4 924 866 15 621

Cehia 256 650 345 2 148 275 2 429 132 549 546

Danemarca 129 817 880 13 746 211 31 529 115 1 475 203 6 490 894

Estonia 19 031 617 151 838 2 785 033 

Finlanda 168 417 000 8 042 000 5 900 000 28 110 000 16 934 000

Franţa 1 573 600 000 24 531 558 379 400 000 701 530 000 117 000 000 65 000 000

Georgia 5 435 868 419 298 967 417 95 501 3 653 564 51 102 1 137 808

Germania 5 000 000 000 192 000 000 1 376 000 000 268 000 000  1 895 000 000

Grecia 322 950 000 4 345 000 4 600 000 4 600 000 2 500 000 160 000

Ungaria 221 600 000 3 200 000 13 200 000 29 800 000 7 900 000 700 000

Irlanda 50 282 000 9 367 000 3 083 000 16 132 000 19 632 000 1 181 000 12 135 000

Italia 1 912 287 450 45 929 981 455 000 000 223 556 520 1 650 000 113 486 221

Letonia 22 134 811 1 233 493 114 881 5 815 877 248 957 2 868 109
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Lituania 33 216 520 547 382 15 454 414  8 491 659 162 187 278 325

Luxemburg 47 499 711 711 500 2 183 100 640 353 57 500

Malta 6 520 000 133 000 923 000 14 000

Moldova 2 194 994 5 018 128 904 19 257 2 466 652 199

Monaco 2 980 000 660 000  691 500

Muntenegru 6 181 096 416 280 40 600 102 000 300 000

Ţările de Jos 510 422 164 239 945 809 4 008 757 102 558 832  17 307 390 15 000 000

Norvegia 104 288 492 9 468 323 35 236 667 3 740 253 2 262 061  

Polonia 603 512 000 32 804 000 154 114 000 77 853 000 178 787 000 631 000 164 050 000

Portugalia 345 675 546 4 740 390 33 746 479 18 941 113  103 390 184

România 232 105 356 20 728 665 5 854 032 17 935 550 30 120 659 128 016  

Federaţia 

Rusă 

1 524 674 016 28 446 183 65 421 440 157 947 516 138 342 484 421 566 595

Serbia 105 940 693 2 730 696 39 549 823  7 877 126

Slovacia 58 097 410 1 229 303 4 113 635 4 336 213 115 784 43 584 989
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Slovenia 94 219 262 4 743 950 23 542 464 4 238 174 

Spania 1 994 391 570  

Suedia 317 860 130  6 705 452

Elveţia 484 811 239  

FRY 

Macedonia 

17 820 451 916 625 1 090 371 261 566 523 949  

Ucraina 191 875 330 2 430 600 90 856 900 5 174 000 4 812 030 2 794 940  

MB – Irlanda 

de Nord 

26 040 000 1 805 000 20 116 000 35 303 000 507 000 101 231 000

MB - Scoţia 43 261 355 4 915 860 28 644 825 34 041 698 2 391 660 799 702
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La nivel european, apar diferenţe semnificative între ţări, în medie. Totuşi, 

cheltuielile cele mai importante ale instanţelor sunt legate de remuneraţia 

judecătorilor şi a personalului instanţelor (65%). O parte semnificativă din buget 

(15%) este alocată sediilor (costuri de funcţionare 8%) şi investiţiilor (noi sedii şi 

renovarea celor existente 7%). Cheltuielile judiciare reprezintă 10% din bugetul 

instanţelor. 3 procente sunt alocate tehnologiei informaţiei. Această ultimă 

componentă bugetară va creşte în mod necesar în anii ce urmează. Mai puţin de 

1% (0,8%) a fost alocat pregătirii profesionale.   

  

Figura 4. Procentajul mediu al componentelor bugetare principale pentru 

bugetul instanţelor la nivel european în anul  2006  
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Un studiu pe ţări subliniază variaţiile substanţiale în repartizarea pe componente 

bugetare (figura 4). Ţările care au putut comunica sumele alocate numai pentru 

salarizare, sau două sau trei elemente, apar în prezentul grafic lângă ţările care 

au furnizat cifre pentru toate categoriile bugetare. Pentru acestea din urmă, 

diferenţa dintre suma elementelor indicate şi bugetul instanţelor a fost inclusă la 

categoria „altele calculate". Această categorie „altele calculate" este aşadar 

supraestimată aici, deoarece poate include şi bugetele alocate, de exemplu, 

investiţiilor sau pregătirii profesionale. Aşadar, reprezentarea medie (figura 4) 

păstrează această eroare legată de lipsa răspunsurilor şi a datelor, însă rămâne 

o aproximare destul de justă a mediei la nivel european (cu o marjă de eroare 

acceptabilă).  

  

Graficul ne permite să înţelegem structural bugetară a fiecărei ţări. 27 de ţări au 

alocat mai mult de 60% din bugetele lor cheltuielilor de personal. Variaţiile mari 

provin din modul de calcul şi integrare a cheltuielilor imobiliare. Trebuie 

menţionată proporţia importantă (+ 5%) alocată bugetelor pentru tehnologia 

informaţiei în Ţările de Jos, Irlanda, Austria, Danemarca, Muntenegru, Norvegia 

şi România. 26 de ţări din 32 au trimis date care arată că mai puţin de 5 procente 

din bugetele lor au fost alocate informatizării instanţelor.  

  

Un procent semnificativ din buget este alocată investiţiilor imobiliare, 

construcţiilor sau renovărilor în: Irlanda, Georgia, Cipru, Polonia, Lituania, 

Malta şi România. O parte substanţială din bugetul instanţelor este ocupată de 
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cheltuielile judiciare în Marea Britanie-Scoţia, Polonia, Franţa, Croaţia, 

Ucraina, Lituania, Italia, Monaco, Germania, Serbia şi Slovenia. Trebuie 

menţionat că pentru Lituania (şi alte ţări) cheltuielile de judecată nu constituie o 

sursă de venit pentru instanţe. Ele sunt parte din bugetul integral al statului.   

  

Categoria „altele calculate" cuprinde toate componentele care nu au putut fi 

comunicate; cheltuielile judiciare, informatizarea, pregătirea profesională, sediile, 

investiţiile. Categoria „altele declarate” cuprinde toate celelalte cheltuieli 

neprecizate în întrebare.  

  

 

Figura 5. Repartiţia principalelor componente bugetare, în procente pentru 

fiecare ţară (Q8)  
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Comentarii  

  

- Grecia şi Spania nu apar în figură deoarece au precizat numai procentul alocat 

salarizării.   

- pentru Elveţia, categoria „altele calculate” cuprinde: informatizare, cheltuieli 

judiciare, investiţii în sedii noi şi întreţinere, cheltuieli pregătire profesională 

judecători şi personal auxiliar.   

  

Procesul bugetar pentru finanţarea tuturor instanţelor  

  

Procesul bugetar (de la elaborare, adoptare şi gestiune la evaluarea cheltuielilor 

bugetare) este organizat în mod similar în majoritatea statelor membre. În 

general, Ministerul Justiţiei răspunde de elaborarea bugetului (propuneri). Totuşi, 

în unele ţări, pot fi implicate şi alte ministere: este cazul mai ales al ţărilor în care 

instanţele specializate nu sunt subordonate Ministerului Justiţiei – de exemplu, 

acolo unde instanţa pentru dreptul muncii este finanţată de Ministerul Afacerilor  

Sociale (Germania). Rolul Ministerului Finanţelor (27 de ţări) este deseori 

menţionat în comentariile la această întrebare, ca fiind implicat în (o parte din) 

procesul bugetar al instanţelor.   

  

În mai mică măsură, instanţele însele (20 de ţări), Consiliul Magistraturii (15 ţări) 

sau Curtea Supremă (14 ţări) joacă un rol central în faza de elaborare.   
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Tabelul 4. Autorităţile care răspund de bugetul (general) alocat instanţelor 

(Q18)  

  

Autorităţile care răspund în mod formal 

de bugetele alocate instanţelor 

 

Elaborare

 

Adoptare 

 

Gestiune 

 

Evaluare

Ministerul Justiţiei 27 5 22 20

Alt minister 21 5 4 12

Parlamentul 2 39 1 15

Curtea Supremă 14 2 11 10

Consiliul Magistraturii 15 1 6 6

Instanţele 20 2 13 9

Organele de inspecţie 0 0 2 11

Altele 14 4 12 15

Analiza răspunsurilor evidenţiază faptul că adoptarea proiectului de buget este 

de competenţa parlamentului (39 de ţări din cele 46 de entităţi care au răspuns la 

întrebare).  

  În ceea ce priveşte gestiunea bugetelor instanţelor la nivel general, Ministerul 

Justiţiei este implicat în majoritatea ţărilor (22). Într-o mai mică măsură, instanţele 

(13 ţări) sau Curtea Supremă (11 ţări) sunt implicate în gestiunea bugetului 

general al instanţelor.   

 Evaluarea se efectuează pe mai multe niveluri: Ministerul Justiţiei efectuează 

evaluarea în majoritatea cazurilor (20 de ţări), urmat de Parlament (15 ţări), un 

organ de inspecţie (11 ţări), Curţile Supreme (10 ţări) sau o altă autoritate (15 
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ţări). În majoritatea ţărilor, evaluarea procesului bugetar se efectuează de către 

un organ de audit. Ţările care au menţionat acest aspect în mod explicit sunt: 

Danemarca (Biroul de Audit General), Finlanda (Biroul Naţional de Audit), 

Franţa (Curtea de Conturi), Germania  (Curtea de Auditori), Ungaria  

(Autoritatea Naţională de Audit),  Islanda (Oficiul Auditorului Naţional), Irlanda 

(Biroul Controlorului şi Auditorului General),  Letonia (Biroul de Stat pentru 

Audit),  Luxemburg  (Direcţia de Control Financiar, Inspectoratul General de 

Finanţe, Curtea de Conturi, Comisia parlamentară pentru execuţia bugetară), 

Suedia  (Oficiul Naţional de Audit),  Turcia  (Curtea de Conturi) şi  Ucraina 

(Camera de Conturi).   

 

 Rezultatele sunt recapitulate într-un grafic de tip radar (figura 6).  
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Figura 6. Autorităţile care răspund în mod formal de bugetul instanţelor 

(Q18) 

 

               

 elaborare 

 adoptare 

 gestiune                                           

 evaluare 
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2.3  Bugetul alocat ministerului public   

  

Bugetul alocat ministerului public (Q16) este prezentat în tabelul 2.   

  

În majoritatea ţărilor sau entităţilor (36), parchetele sunt separate de instanţe şi 

îşi au propriul buget.   

  

În 11 ţări, instanţele şi parchetele sunt administrate împreună sau au un buget 

comun. Franţa şi  Islanda au reuşit să estimeze sumele din buget alocate 

instanţelor şi pe cele alocate ministerului public. Aşadar, ele apar în tabel. Din 

contră, 9 alte ţări (Austria, Belgia, Danemarca, Germania, Grecia, Luxemburg, 

Portugalia, Spania şi Turcia) nu au putut estima aceste sume şi de aceea nu 

apar în tabel.  

  

Rezultatele în date brute nu variază cu mult faţă de datele din 2004 (figura 7).   

  

Cu cât o ţară este mai bogată, cu atât alocă în valori absolute o sumă mai 

importantă ministerului public. Aşadar, este necesar să încrucişăm această primă 

analiză cu o alta, care echilibrează acest element, şi anume prin raportarea 

acestei sume la PIB pe cap de locuitor (figura 7). Astfel, în 6 ţări sau entităţi 

(Monaco, Ţările de Jos, Marea Britanie-Scoţia, Marea Britanie-Irlanda de 

Nord, Elveţia, Italia), suma alocată sistemului de urmărire penală este egală cu 

sau depăşeşte 20 € pe cap de locuitor.   
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Însă în Bosnia şi Herţegovina, Moldova, Ucraina şi Georgia această sumă 

este cea mai mare faţă de PIB pe cap de locuitor.   

  

Trebuie să menţionăm că în Norvegia bugetul alocat organelor de poliţie care se 

ocupă de urmărirea penală face parte din bugetul poliţiei. Bugetul raportat în 

datele furnizate de Norvegia se limitează aşadar la autoritatea superioară de 

urmărire penală, şi constituie doar o mică parte din bugetul integral al ministerului 

public. Pentru moment nu este posibilă extragerea bugetului pentru procurori din 

bugetul general al poliţiei. Pentru a ilustra relaţia dintre autorităţile de urmărire 

penală din cadrul poliţiei şi autoritatea superioară de urmărire penală, specificăm 

că numărul procurorilor din cadrul poliţiei este de aproximativ 620, în vreme ce 

numărul procurorilor din cadrul autorităţii superioare de urmărire penală este de 

81.  
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Figura 7. Bugetul anual pe cap de locuitor alocat ministerului public în 2006, 

exprimat în € (Q13)  
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Figura 8. Bugetul public alocat ministerului public, ca procent din PIB pe 

cap de locuitor, în 2006  
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Diferenţele semnificative dintre competenţe şi structura organizatorică a 

parchetelor trebuie avute în vedere la examinarea sumelor alocate ministerului 

public. Aceste informaţii apar mai jos în cadrul prezentului raport, împreună cu 

alte date importante pentru această temă, în special numărul personalului şi 

competenţele acestuia.  

  

2.4  Bugetul alocat sistemului de asistenţă juridică  

  

O comparaţie a datelor din 2006 referitoare la bugetul alocat sistemului de 

asistenţă juridică cu datele din 20048 evidenţiază o creştere sensibilă a bugetului 

în anumite ţări.   

  

Această creştere se poate datora schimbării ratei de schimb, modificărilor 

condiţiilor de trai, corecturilor operate asupra datelor sau implementarea unei 

politici de promovare a folosirii asistenţei juridice. Din păcate, relaţia exactă 

dintre cauzele creşterii bugetare nu poate fi stabilită din pricina lipsei informaţiilor 

suplimentare. Aşadar, în tabele nu apar informaţii detaliate cu privire la variaţiile 

bugetului asistenţei juridice între ciclul 2004 - 2006 şi ciclul 2006 - 2008. Numai 

informaţiile cu privire la anul 2006 sunt prezentate.   

  

O creştere semnificativă a bugetului asistenţei juridice (mai mult de 50% faţă de 

datele din 2004) se remarcă în Armenia, Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, 

                                                 
8 Vezi Raportul CEPEJ „Sistemele judiciare europene – Ediţia 2006".  



 71

Monaco, România şi Suedia. Bugetele asistenţei juridice din aceste ţări au 

reprezentat o parte foarte mică din cheltuielile statului. O creştere cu 20% - 40% 

se remarcă în 11 ţări: Andorra, Belgia, Cehia, Islanda, Irlanda, Italia, Polonia, 

Portugalia, Slovacia şi Spania. În unele dintre aceste ţări, creşterea se explică 

prin politica recentă de implementare a sistemelor de asistenţă juridică şi /sau 

extinderea acestor sisteme (Estonia, Slovacia, Slovenia). În celelalte ţări, 

creşterea se datorează unei politici de îmbunătăţire a accesului la justiţie. Din 

contră, se poate observa o tendinţă de stabilizare a acestor componente 

bugetare sau o scădere a bugetului în următoarele ţări: Bosnia şi Herţegovina, 

Georgia, Malta, Ţările de Jos şi Norvegia.   

 După cum s-a întâmplat şi în anul 2004, un buget relativ mare pentru asistenţa 

juridică (date brute pe cap de locuitor) a fost alocat de: Norvegia, Marea 

Britanie-Scoţia, Marea Britanie-Irlanda de Nord şi Marea Britanie-Anglia şi 

Ţara Galilor  (figura 9). O sumă relativ mare a fost alocată şi în Ţările de Jos, 

Suedia, Irlanda şi Finlanda. Încă o dată, introducerea coeficientului din PIB 

permite măsurarea impactului sumei alocate către asistenţa juridică, faţă de 

prosperitatea statelor, pentru asigurarea accesului la justiţie al cetăţenilor care nu 

au resurse suficiente.  

  

 

 

Figura 9. Bugetul public anual alocat asistenţei juridice pe cap de locuitor 

în 2006, exprimat în € (Q13) 
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Figura 10. Bugetul public anual alocat asistenţei juridice pe cap de locuitor 

ca procent din PIB pe cap de locuitor în 2006  
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2.5  Bugetul public total al instanţelor şi ministerului public (fără asistenţa 

juridică)  

  

O comparaţie între 39 de ţări sau entităţi în baza sumei bugetelor instanţelor şi 

ministerului public. Aceste date permit integrarea ţărilor în care bugetul 

instanţelor nu poate fi separat de cel al parchetelor (Austria, Belgia, 

Danemarca, Germania, Grecia, Luxemburg, Spania, Turcia).   

  

O comparaţie a datelor din 2006 cu cele din 2004 9  arată că în Armenia, 

România, Serbia şi  Ucraina bugetul a crescut în mod semnificativ. Pe de altă 

parte, există unele ţări în care se pare că bugetul total al instanţelor şi 

ministerului public nu a crescut deloc sau chiar a scăzut puţin în ultimii doi ani 

(Germania, Cehia, Ungaria, Irlanda, Italia, Suedia). Totuşi, în aceste ţări, 

bugetul pentru asistenţa juridică a avut o creştere însemnată, bugetul ministerului 

public a avut o creştere moderată iar bugetul instanţelor a stagnat.  

  

Ca o confirmare a datelor din 2004, un buget destul de ridicat a fost alocat 

parchetelor şi instanţelor (date brute pe cap de locuitor) în următoarele ţări: 

Monaco, Luxemburg, Elveţia, Germania (figura 11). Totuşi, se pot face 

comparaţii numai între grupele de ţări care se situează la un nivel comparabil de 

dezvoltare. Şi aici, coeficientul care integrează PIB permite măsurarea efortului 

bugetar faţă de prosperitatea ţării pentru sistemul judiciar în ansamblul său 

                                                 
9 Vezi Raportul CEPEJ „Sistemele judiciare europene – Ediţia 2006". 
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(figura 12). O parte considerabilă din buget a fost alocată în Bosnia şi 

Herţegovina, Slovenia, Polonia,  Serbia,  Ucraina, "Fosta Republică 

Yugoslavă Macedonia".  
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Figura 11. Bugetul anual total alocat tuturor instanţelor şi ministerului 

public (fără asistenţa juridică) pe cap de locuitor în 2006, exprimat în €  
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Figura 12. Bugetul public anual total alocat tuturor instanţelor şi 

parchetelor (fără asistenţa juridică) în 2006, ca procent din PIB pe cap de 

locuitor  
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2.6  Bugetul public alocat tribunalelor şi asistenţei juridice în 2006 (fără 

ministerul public)  

  

În acest paragraf este posibilă efectuarea unei comparaţii între ţări în baza 

procentului din buget alocat instanţelor şi a părţii alocate asistenţei juridice. În 

anumite ţări, bugetul pentru asistenţa juridică este parte integrantă din bugetul 

instanţelor.  

  

Dacă comparăm ţările numai din punctul de vedere al bugetului pentru instanţe şi 

pentru asistenţa juridică, este clar că ţările care cheltuiesc o sumă relativ mare 

pentru asistenţa juridică se vor afla în vârf (per 100.000 de locuitori). Cifrele (per 

100.000 de locuitori) pentru bugetul instanţelor, inclusiv asistenţa juridică, sunt 

deosebit de mari în Monaco, Marea Britanie-Irlanda de Nord, Elveţia şi Marea 

Britanie-Anglia şi Ţara Galilor. Totuşi, în special pentru Marea Britanie, aceste 

sume relativ mari se datorează în mare parte sumelor ridicate alocate bugetului 

asistenţei juridice.   

  

Bugetul instanţelor contribuie într-o măsură mult mai mică la cifra totală a 

bugetului pentru instanţe şi asistenţa juridică. În Norvegia şi  Ţările de Jos, cele 

două bugete sunt mai egale. În aceste ţări, bugetul pentru instanţe şi pentru 

asistenţa juridică este relativ mare (per 100.000 de locuitori).   
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Rezultatele diferă dacă se foloseşte procentul din PIB pentru efectuarea 

comparaţiei. Bugetul pentru instanţe şi asistenţa juridică ca procent din PIB este 

mare pentru un număr de state din sud-estul Europei (Bosnia şi Herţegovina, 

Muntenegru, „Fosta Republică Yugoslavă Macedonia”), Croaţia, Polonia, 

Slovenia şi Marea Britanie-Irlanda de Nord.   
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  Figura 13. Bugetul anual total alocat tuturor instanţelor şi asistenţei 

juridice (fără ministerul public) pe cap de locuitor în 2006, exprimat în €  
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Figura 14. Bugetul public anual alocat tuturor instanţelor şi asistenţei 

juridice (fără ministerul public) ca procent din PIB pe cap de locuitor   
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2.7  Bugetul total alocat sistemului judiciar (bugetul alocat tuturor 

instanţelor, asistenţei juridice şi ministerului public)  

  

Această parte oferă o imagine de ansamblu asupra bugetului alocat sistemului 

judiciar, adică instanţelor, asistenţei juridice şi ministerului public împreună. Se 

poate astfel observa valoarea bugetului alocat accesului la justiţie şi funcţionării 

instanţelor şi parchetelor.   

  

O comparaţie a datelor din 2006 cu cele din 2004 arată că în unele ţări se pare 

că bugetul pentru anul 2006 a crescut. Trebuie reamintit că sunt luate în 

considerare trei componente bugetare diferite: variaţiile bugetului total alocat 

sistemului judiciar ar trebui analizate numai prin prisma variaţiilor fiecăreia dintre 

aceste componente. O creştere a bugetului alocat sistemului judiciar între 2004 

şi 2006 cu mai mult de 30% a avut loc în Armenia, Bulgaria, Georgia, Lituania, 

Slovacia, Monaco, Polonia, Azerbaidjan, Letonia, Turcia, Moldova şi 

România. Variaţii între 10% şi 30% se observă în Andorra, Marea Britanie-

Anglia şi Ţara Galilor, Marea Britanie-Scoţia, Malta, Islanda, Luxemburg, 

Spania, Slovenia, Belgia şi Estonia. Pe de altă parte, ele sunt rezultatul unor 

reforme structurale, cum este cazul în Marea Britanie-Anglia şi Ţara Galilor. Pe 

de altă parte, ele sunt consecinţa unei creşteri concrete a bugetelor alocate 

asistenţei juridice (Andorra şi Spania) sau ministerului public (Malta). Celelalte 

ţări au înregistrat creşteri mai mici de 10% (Ţările de Jos, Grecia, Bosnia şi 
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Herţegovina, Austria, Suedia, Franţa, Finlanda) sau o stabilizare a bugetului 

total al justiţiei (Germania, Italia, Ungaria, Irlanda, Cehia).  

  

O comparaţie a cifrelor pentru bugetul integral al instanţelor, asistenţei juridice şi 

ministerului public pe cap de locuitor arată că Luxemburg, Germania, Ţările de 

Jos, Elveţia, Marea Britanie-Scoţia, Marea Britanie-Irlanda de Nord şi Marea 

Britanie-Anglia şi Ţara Galilor cheltuie sume relativ mari pentru sistemele lor 

judiciare. În 2004, aceste ţări alocau deja cele mai mari sume sistemelor lor 

judiciare. Cu procentul din PIB ca coeficient comun, ordinea ţărilor diferă: în 

Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Muntenegru, Marea Britanie-Irlanda de Nord, 

Polonia, „Fosta Republică Yugoslavă Macedonia", Slovenia  şi Ucraina 

(figura 17) un buget ridicat, ca procent din PIB pe cap de locuitor, a fost alocat 

sistemului judiciar (asistenţa juridică, instanţele şi ministerul public). Vezi 

graficele de mai jos.  

  

Mai multe ţări au furnizat date pentru anul 2006 şi au putut fi prezentate în figura 

16. Totuşi, următoarele ţări: Bosnia şi Herţegovina, Polonia, Slovenia şi 

Ungaria, îşi păstrează locurile printre ţările care au celei mai mari cheltuieli faţă 

de PIB.   
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Figura 15. Variaţia relativă a bugetului total alocat sistemului judiciar între 

2004 şi 2006*  
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* Rata de variaţie 2004-2006 a fost calculată ţinând cont de modificările efectuate 

de 9 ţări la unele dintre datele bugetare pentru 2004. Ţările care au rectificat 

datele sunt: Cipru, Islanda, Moldova, Serbia, Marea Britanie-Anglia şi Ţara 

Galilor, Austria, Grecia, Estonia, Suedia. Norvegia nu este prezentă în tabel 

deoarece bugetul ministerului public este subestimat.   

  

Bugetul sistemului judiciar din Armenia a fost multiplicat de 5 ori între 2004 şi 

2006. Armenia nu este reprezentată în prezentul tabel pentru a se putea păstra 

o scară comparabilă pentru restul ţărilor.  
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 Figura 16. Bugetul public total alocat sistemului judiciar (instanţe, 

ministerul public şi asistenţa juridică) pe cap de locuitor în 2006, exprimat 

în €  
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Figura 17. Bugetul public total alocat sistemului judiciar (instanţe, 

ministerul public şi asistenţa juridică) în 2006 ca procent din PIB pe cap de 

locuitor  
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După cum am indicat deja mai sus, pentru un anumit număr de ţări, bugetul 

asistenţei juridice contribuie semnificativ la suma totală (instanţe, asistenţă 

juridică şi ministerul public). Este cazul mai ales în Marea Britanie-Anglia şi 

Ţara Galilor, Marea Britanie-Irlanda de Nord şi Marea Britanie-Scoţia. În 

cadrul acestor entităţi, o parte relativ mică din buget este cheltuită pentru instanţe. 

Într-un număr de ţări din sud-estul Europei, cea mai mare parte a bugetului total 

este alocată ministerului public: Armenia, Azerbaidjan, Moldova şi Georgia.   
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Figura 18. Repartiţia relativă între bugetele instanţelor, ministerului public 

şi asistenţei juridice  
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2.8  Tendinţe şi concluzii  

  

În majoritatea statelor membre ale Consiliului Europei, bugetul alocat instanţelor 

a crescut în ultimii cinci ani. Motivele acestei creşteri ţin de creşterea cheltuielilor 

de personal, a cheltuielilor pentru plata chiriilor, pentru funcţionarea şi/sau 

întreţinerea sediilor de instanţe, de inflaţie sau de îmbunătăţirea standardelor de 

viaţă, sau de implementarea unui program de reformă judiciară.   

  

În ceea ce priveşte componentele bugetare ale bugetului instanţelor, majoritatea 

cheltuielilor sunt legate de plata salariilor către judecători şi personalul auxiliar. 

Într-o mult mai mică măsură, cheltuielile de judecată contribuie la bugetul 

instanţelor. Întreţinerea şi investiţiile pentru sediile instanţelor reprezintă o parte 

importantă din bugetul total al instanţelor din Cipru, Irlanda, Georgia şi Marea 

Britanie-Scoţia.   

  

Dată fiind informatizarea tot mai pronunţată a societăţii, se poate estima că, pe 

viitor, instanţele vor investi mai mult în noile tehnologii ale informaţiei. O parte 
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importantă din bugetul total al instanţelor este alocată tehnologiei informaţiei în 

Ţările de Jos, Irlanda, Austria, Danemarca şi România.  

  

În majoritatea ţărilor, este disponibil un buget pentru asistenţa juridică. Ca şi în 

cazul bugetului instanţelor, acest buget variază de la o ţară la alta. În Ţările de 

Jos, Norvegia, Irlanda şi Marea Britanie, există un buget relativ mare pentru 

asistenţa juridică.   

  

În ceea ce priveşte bugetul ministerului public, o mare parte din bugetul total este 

alocat acestuia, în special în ţările din centrul şi estul Europei. Numărul mare al 

procurorilor, organizarea ministerului public în fiecare ţară, competenţele diferite 

ale procurorilor din fiecare ţară pot determina variaţii ale bugetului.   

 

3.  Accesul la justiţie  

  

3.1 Introducere  

 Asistenţa juridică este esenţială pentru garantarea accesului la justiţie în condiţii 

de egalitate pentru toţi, potrivit Articolului 6.3 din Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului, în materie penală. Ea trebuie să permită mai ales cetăţenilor 

care nu dispun de mijloace financiare suficiente să iniţieze gratuit (sau cu 

cheltuieli minime) o acţiune în instanţă cu ajutorul unor practicieni din domeniul 

dreptului, sau să beneficieze de asistenţă juridică în cauzele penale.   
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Dincolo de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi de jurisprudenţa Curţii 

de la Strasbourg, Consiliul Europei încurajează statele membre să dezvolte 

sisteme de asistenţă juridică şi a adoptat o serie de Recomandări şi Rezoluţii în 

domeniu: Rezoluţia 76 (5) cu privire la asistenţa juridică în materie civilă, 

comercială şi administrativă; Rezoluţia 78 (8) asupra asistenţei şi consultanţei 

juridice; Recomandarea 93 (1) asupra accesului efectiv la drept şi justiţie pentru 

persoanele foarte sărace şi Recomandarea 2005 (12) care cuprinde un formular 

de cerere pentru obţinerea asistenţei juridice în străinătate, care să fie utilizat în 

cadrul Acordului European privind transmiterea cererilor de asistenţă juridică şi al 

protocolului adiţional la acesta10.   

  

Asistenţa juridică este definită în nota explicativă la Grila de Evaluare ca fiind: 

asistenţa furnizată de stat persoanelor care nu au mijloace financiare suficiente 

pentru a se apăra ele însele în instanţă (sau pentru a iniţia o acţiune în justiţie). 

În această definiţie, asistenţa juridică se referă în principal la reprezentarea 

legală în instanţă. Totuşi, asistenţa juridică mai constă şi din consilierea juridică. 

De fapt, nu toţi cetăţenii care au probleme judiciare iniţiază acţiune în instanţă. În 

unele cazuri consilierea juridică se poate dovedi suficientă pentru soluţionarea 

unei probleme de ordin juridic.   

                                                 
10 Această Recomandare permite folosirea unor formulare comune în Uniunea 

Europeană şi Consiliul Europei, în conformitate cu Directiva 2003/8/CE din 27 

ianuarie 2003 cu privire la asistenţa juridică.  
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3.2  Diverse tipuri de asistenţă juridică  

  

Trebuie să menţionăm că toate statele membre respectă (cel puţin la nivelul 

existenţei normelor legale) cu cerinţa minimă prevăzută de Convenţia Europeană 

a Drepturilor Omului, şi anume aceea de asigurare a asistenţei juridice pentru 

reprezentarea în cauzele penale. În majoritatea statelor membre, asistenţa 

juridică este asigurată prin reprezentarea legală, consilierea juridică sau alte 

forme de asistenţă (juridică). Unele ţări acordă asistenţă juridică pentru 

reprezentarea legală sau consilierea juridică şi în cauzele non-penale.   

  

În baza răspunsurilor primite, este posibilă gruparea statelor membre în cinci 

clase (de la nivelul minim  – asistenţă juridică numai în materie penală  - la cea 

mai amplă gamă de asistenţă juridică – consultanţă juridică şi reprezentare în 

cauzele non-penale (inclusiv alte forme de asistenţă juridică). Următorul tabel 

prezintă aceste cinci clase.   

  

Tabelul 5. Tipuri de asistenţă juridică acordată în materie penală şi în alte 

materii (Q20)   

  

Ţara Materie penală Alte materii 

Reprezentare în 

instanţă 

Consultanţă 

juridică 

Altele Reprezentare 

în instanţă 

Consultanţă 

juridică 

Altele
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Albania Da      

Andorra Da Da  Da Da  

Armenia Da Da     

Austria Da Da Da Da Da Da 

Azerbaidjan Da Da     

Belgia Da Da  Da Da  

Bosnia şi 

Herţegovina 

Da Da  Da Da  

Bulgaria Da Da Da Da Da Da 

Croaţia Da Da  Da Da  

Cipru Da Da  Da Da  

Cehia Da Da  Da Da  

Danemarca Da Da  Da Da  

Estonia Da Da Da Da Da Da 

Finlanda Da Da  Da Da  

Franţa Da Da Da Da Da Da 

Georgia Da Da Da    

Germania Da Da Da Da Da Da 

Grecia Da Da Da Da   

Ungaria Da Da  Da Da  

Islanda  Da  Da Da  

Irlanda Da Da  Da Da  
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Italia Da  Da Da   

Letonia Da Da Da Da Da Da 

Lituania Da Da  Da Da  

Luxemburg Da Da  Da Da  

Malta Da Da  Da Da  

Moldova Da   Da   

Monaco Da   Da  Da 

Muntenegru Da Da Da Da Da Da 

Ţările de Jos Da Da  Da Da Da 

Norvegia Da Da  Da Da  

Polonia  Da  Da Da  Da 

Portugalia Da Da Da Da Da Da 

România Da   Da  Da 

Federaţia Rusă Da Da  Da Da  

Serbia Da   Da   

Slovacia Da Da  Da Da  

Slovenia Da Da Da Da Da Da 

Spania Da Da Da Da Da Da 

Suedia Da  Da Da Da Da 

Elveţia Da  Da Da  Da 

FRYMacedonia Da Da  Da Da  

Turcia Da   Da  Da 
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Ucraina Da Da  Da Da  

MB-Irlanda de 

Nord 

Da Da  Da Da  

MB-Scoţia Da Da  Da Da  

MB-Anglia & 

Ţara Galilor 

Da Da  Da Da  

 

Comentariu: Armenia – Codul de Procedură Civilă garantează asistenţa juridică 

gratuită în anumite cauze civile.  

   

Alte forme de asistenţă juridică (pe lângă reprezentarea legală şi consultanţa 

juridică) care pot fi acordate de statele membre sunt: pregătirea şi întocmirea de 

documente legale (inclusiv contracte, testamente, acte individuale, etc), 

suportarea onorariului detectivilor particulari (Italia), medierea (Franţa şi Ţările de 

Jos), scutirea de taxe judiciare sau amânarea plăţii acestora (Polonia, România, 

Suedia), suportarea costului executării silite (Suedia) sau plata onorariului 

experţilor (Slovenia, România).  

  

37 de ţări au răspuns că există asistenţa juridică în forma suportării taxelor 

judiciare sau a scutirii de la plata acestora (Q22). Numai în 10 ţări nu se petrece 

acest lucru: Azerbaidjan, Cipru, Georgia, Letonia, Moldova, Ţările de Jos, 

România, Federaţia Rusă, Serbia şi Ucraina.   
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3.3  Bugetul pentru asistenţa juridică  

  

În capitolul 2, sunt prezentate date bugetare privind bugetul asistenţei juridice în 

statele membre în valori absolute, pe cap de locuitor şi ca procent din PIB pe cap 

de locuitor. Pe lângă aceste informaţii, este important să se identifice numărul 

cauzelor (penale şi non-penale) în care s-a acordat asistenţă juridică. Pe această 

bază, se poate calcula valoarea medie a asistenţei juridice acordate per cauză.   

  

Numai 26 de ţări au putut furniza date cu privire la numărul cauzelor în care s-a 

acordat asistenţă juridică. Pentru ţările care au furnizat informaţiile pertinente, 

valoarea medie a asistenţei juridice poate fi calculată.  

  

Câteva ţări au comunicat statistici parţiale cu privire la numărul cauzelor în care 

s-a acordat asistenţă juridică. În Turcia este cunoscut numai numărul cauzelor în 

care o persoană care beneficiază de asistenţă juridică este reprezentată de un 

avocat (29.753 în materie penală şi 9.703 în materie civilă). În Croaţia sunt 

aproximativ 70.000 de cauze pe an cu asistenţă juridică finanţată din fonduri ale 

ONG-urilor şi din donaţii. Pentru moment, formele de asistenţă juridică finanţate 

din fondurile operaţionale ale instanţelor nu sunt înregistrate sau monitorizate 

separat şi sistematic. Totuşi, pot fi indicate unele date aproximative: 

reprezentarea obligatorie a părţilor a fost dispusă în 1.324 de cauze (inclusiv 420 

de cauze civile). În 3.148 de cauze părţile au fost scutite de la plata cheltuielilor 

de judecată. În 1.879 de cauze penale au fost numiţi avocaţi din oficiu. În Spania, 
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pe lângă numărul total de 615.465 de cauze în care s-a acordat asistenţa juridică, 

au existat 1.495.000 de cauze în care s-a acordat asistenţă persoanelor arestate, 

ceea ce implică asistenţa asigurată de un avocat atunci când se ia declaraţia 

persoanei arestate, însă nu include asigurarea apărării pe toată durata 

procesului. Trebuie menţionat că datele prezentate de Cehia se referă la 

asistenţa juridică asigurată din bugetul de stat. Există de asemenea asistenţă 

juridică asigurată de asociaţia barourilor sau de avocaţii înşişi. Acest buget nu 

este cuprins în datele bugetare furnizate.   
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Tabelul 6 . Numărul cauzelor în care s-a acordat asistenţă juridică per 10.000 de locuitori şi suma medie a 

asistenţei juridice acordate per cauză în 2006, exprimată în € (Q24)  

  

Ţara  Numărul total al 

cauzelor în care  

s-a acordat 

asistenţă juridică 

per 10.000 de 

locuitori 

Numărul cauzelor 

penale în care s-a 

acordat asistenţă 

juridică per 10.000 

de locuitori 

Numărul cauzelor 

non-penale în care 

s-a acordat 

asistenţă juridică 

per 10.000 de 

locuitori 

Media sumei 

asistenţei 

juridice alocate 

per cauză 

Media sumei 

asistenţei juridice 

alocate per cauză 

penală 

Media sumei 

asistenţei 

juridice alocate 

per cauză non-

penală 

Austria 14  

Belgia 116 352 €  

Bulgaria 21 113 €  

Estonia 225 223 2 85 € 77 € 842 € 

Finlanda 160 70 90 657 €  

Franţa 143 62 82 335 € 254 € 396 € 
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Georgia 1 1 180 € 180 €  

Germania 72  

Ungaria 44 0 44 5 €  

Irlanda 120 98 22 1 245 € 1 003 € 2 305 € 

Italia 21 14 7 700 € 840 € 402 € 

Letonia 3 0 3 1 604 €  

Lituania 118 105 13 80 €  

Luxemburg 85 735 €  

Moldova 37 37 10 € 9 €  

Ţările de Jos 254 94 160 831 € 1 024 € 718 € 

Portugalia 155 219 €  

România 125 121 4 22 € 23 € 0 € 

Federaţia Rusă 4 1 491 €  

Slovacia 1  

Slovenia 101 92 € 
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Spania 141 272 €  

Suedia 7  

FRYMacedonia 13 13 0 337 €  

MB-Anglia & 

Ţara Galilor 

495 297 198 1 136 € 977 € 760 € 

MB-Irlanda de 

Nord 

445 189 255 1 237 €  
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Figura 19. Numărul de cazuri de asistenţă juridică la 10.000 locuitori şi 

suma medie a asistenţei juridice garantate pe caz în 2006, în euro 

[ ] Numărul total de cazuri cărora li s-a oferit consultanţă juridică la 10.000 

locuitori 

[ ] Suma medie pentru consultanţa juridică alocată pe caz  

 

 

Astfel este posibil să se identifice trei categorii de ţări sau organizaţii. 

Acelea care alocă o sumă semnificativă asistenţei juridice, între 800 € şi 1700 € 

pe caz (Letonia, Federaţia Rusă, Irlanda, UK- Irlanda de Nord, UK – Anglia şi 
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Ţara Galilor, Olanda), aceia care alocă între 200 € şi 700 € pe caz (Luxemburg, 

Italia, Finlanda, Belgia, „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Franţa, 

Spania, Portugalia) şi ţări care au început recent să dezvolte un sistem de 

asistenţă juridică (Georgia, Bulgaria, Estonia, România, Moldova, Ungaria). 

Pentru ultima categorie, s-au observat eforturi semnificative în acest domeniu de 

la ciclul anterior de evaluare, cu excepţia Ungariei (totuşi datele de 4 € pe caz 

alocaţi pentru asistenţa juridică în 2004 era o cifră estimativă, care poate să fi 

fost greşită la acel moment). 

Unele ţări au ales să definească un număr strict limitat de cazuri care pot 

beneficia de asistenţă juridică însă cărora să li se aloce sume mari pe caz (de 

exemplu, Federaţia Rusă, Letonia, Italia), în timp ce alte state, din contră, au 

ales să limiteze sumele alocate pe caz însă având condiţii mai largi pentru 

primirea acestei asistenţe juridice (de exemplu Belgia, Franţa, Portugalia, 

Spania). Alte state sunt generoase atât în ceea ce priveşte sumele alocate pe 

caz cât şi numărul de cazuri ce pot beneficia de asistenţă juridică (UK – Irlanda 

de Nord, UK – Anglia şi Ţara Galilor, Olanda). 

3.4. Condiţii pentru a garanta sau refuza asistenţa juridică 

Asistenţa juridică, în majoritatea cazurilor, este dată doar dacă sunt 

îndeplinite anumite condiţii. Acest lucru ar putea ţine de situaţia financiară a 

aplicantului sau de temeinicia unui caz. 

Numai în 7 ţări nu se poate refuza asistenţa juridică cu excepţia cazurilor 

de natură penală din cauza lipsei de temei (Andorra, Belgia, Bosnia şi 

Herţegovina, „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Norvegia, România, 
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Federaţia Rusă). În Albania, Azerbaijan şi Georgia asistenta juridică este dată 

doar în cazuri de natură penală. În celelalte ţări, există întotdeauna posibilitatea 

ca o cerere de asistenţă juridică în cazuri care nu sunt de natură penală să fie 

refuzată. Decizia de refuzare a asistenţei juridice se ia mai ales de instanţe (13 

ţări) sau de o autoritate externă (15 ţări). De exempu, în Olanda, există un 

Consiliu de Asistenţă Juridică responsabil pentru acceptarea sau refuzarea 

asistenţei juridice. În Bulgaria, Cipru, Finlanda, Irlanda, Italia, Monaco, 

Suedia, Turcia şi Ucraina, există o autoritate mixtă de luare a deciziilor 

(reprezentanţi ai instanţelor sau externi) care este responsabilă de luarea acestei 

decizii (vezi tabelul). 

Pentru statele membre ale Uniunii Europene, în principiu, este posibilă 

refuzarea asistenţei juridice în alte cazuri decât cele penale din cauza lipsei de 

temei a unui caz (Directiva UE 2003/8/CE) – Belgia nu a menţionat 

imposibilitatea de a refuza asistenţa juridică în cazurile de drept civil. 

Tabel 7. Posibilitatea de a refuza o cerere de asistenţă juridică în alte 

cazuri decât în cele penale şi organismul responsabil de acceptarea sau 

refuzarea asistenţei juridice (Q27 şi Q28) 

Refuzul asistenţei juridice 

în alte cazuri decât în cele 

penale din lipsă de temei 

Posibilitatea de refuz şi decizia de a refuza este garantata 

Imposibilitatea refuzului De instanţă De o autoritate 

externă judecătoriei 

De o autoritate mixtă de 

luare a deciziilor 
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(judecătorie şi organism 

extern) 

Andorra Armenia  Croaţia  Bulgaria  

Belgia  Austria  Danemarca  Cipru  

Bosnia şi Herţegovina Republica Cehă Franţa  Finlanda  

Norvegia* Estonia  Islanda  Irlanda  

România* Germania  Letonia  Italia  

Federaţia Rusă Grecia  Lituania  Monaco  

FYROMacedonia Ungaria  Luxemburg  Suedia  

 Moldova  Malta  Turcia* 

 Montenegru  Olanda  Ucraina  

 Polonia  Portugalia   

 Serbia  Slovacia   

 Slovenia  Spania   

 Elveţia  UK – Irlanda de 

Nord 

 

  UK – Scoţia  

  UK – Anglia şi Ţara 

Galilor 

 

7 13 15 9
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Comentarii: 

Norvegia: garantează asistenţa juridică indiferent de venit şi proprietăţi în cazuri 

penale serioase şi alte tipuri de cazuri specifice care au un impact serios asupra 

integrităţii indivizilor. 

România: asistenţa juridică se poate refuza în situaţii de abuz sau în situaţii 

unde costurile sunt disproporţionate comparativ cu valoarea disputei. 

Turcia: decizia de refuz a asistenţei juridice este dată de instanţa care primeşte 

cererea de asistenţă juridică: judecătoria sau asistenţa juridică a Baroului. 

3.5. Taxe judiciare şi rambursări 

În majoritatea ţărilor, părţile trebuie să plătească o taxă judiciară pentru a începe 

proceduri ce nu sunt de natură penală (40 de ţări). Pentru anumite proceduri 

penale în Austria, Belgia, Cipru, Germania, Portugalia, Eleveţia şi Ucraina, 

părţile trebuie să plătească şi o taxă judiciară. 

 

Tabel 8. Necesitatea de a plăti o taxă judiciară sau o taxă pentru a începe o 

procedură judiciară (Q10) şi asigurarea pentru cheltuieli judiciare (Q29) 

Ţara Li se cere 
justiţiabililor să 
plătească o taxă 

judiciară pentru a 
începe 

procedurile 
pentru cazurile 

penale? 

Li se cere justiţiabililor 
să plătească o taxă 
judiciară pentru a 
începe procedurile 
pentru alte cazuri 

decât cele penale? 

Există vreun sistem privat 
de asigurare împotriva 

cheltuielilor judiciare there 
a care să permită indivizilor 

să finanţeze procedurile 
judiciare? 

Andorra Nu Da Nu 
Armenia Nu Da Nu 
Austria Da Da Da 
Azerbaijan Nu Da Da 
Belgia Da Da Da 



 107

Bosnia şi Nu Da Nu 

Bulgaria Nu Da Nu 
Croatia Nu Da Nu 
Cipru Da Da Nu 
Republica Cehă Nu Da Nu 
Danemarca  Nu Da Da 
Estonia Nu Da Da 
Finlanda Nu Da Da 
Franţa Nu Nu Da 
Georgia Nu Da Nu 
Germania Da Da Da 
Grecia Nu Da Nu 
Ungaria  Nu Da Da 
Islanda Nu Da Da 
Irlanda Nu Da Da 
Italia Nu Da Da 
Letonia Nu Da Nu 
Lituania Nu Da Da 
Luxemburg Nu Nu Da 
Malta Nu Da Nu 
Moldova Nu Da Nu 
Monaco Nu Nu Da 
Muntenegru Nu Nu Nu 
Olanda Nu Da Da 
Norvegia Nu Da Da 
Polonia Nu Da Nu 
Portugalia Da Da Da 
Romania Nu Da Nu 
Federaţia Rusă Nu Da Nu 
Serbia Nu Da Nu 
Slovacia Nu Da Nu 
Slovenia Nu Da Da 
Spania Nu Nu Da 
Suedia Nu Da Da 
Elveţia Da Da Da 

În următoarea figură, distribuţia geografică este prezentată pentru ţările 

unde trebuie plătită: (1) doar o taxă judiciară pentru începerea unui proces civil 

(culoarea portocalie), (2) doar o taxă judiciară pentru a începe o anumită 

procedură penală (culoarea galbenă), (3) taxe judiciare pentru cazuri civile şi 

anumite categorii de cazuri penale (culoarea albastră). În gri sunt prezentate 

ţările unde procedurile juridice sunt gratuite (este cazul Franţei, Luxemburgului, 
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Monaco, Muntenegrului şi Spaniei). În Spania există taxe judiciare în 

proceduri civile şi administrative care nu se aplică persoanelor fizice şi a celor 

juridice care sunt total sau parţial scutite de taxe. 

Figura 20. Plata taxelor judiciare în Europa (Q10) 

[ ] civil 

[ ] penal 

[ ] civil şi penal 

[ ] nici o taxă judiciară 
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O dezvoltare care facilitează accesul la justiţie în ţările europene se 

relaţionează cu creşterea asigurării private pentru cheltuieli juridice. Cetăţenii se 

pot asigura împotriva costurilor relaţionate cu procedurile judecătoreşti, asistenţa 

juridică sau consilierea juridică. În 25 de ţări, cetăţenii au posibilitatea de a se 

asigura împotriva costurilor care sunt conectate cu procedurile (judecătoreşti), 

asistenţa juridică şi reprezentarea. În 21 de ţări europene, acest lucru nu se 

aplică. 

În următoarea diagramă este dat numărul de ţări unde părţile trebuie să 

plătească o taxă judiciară dar unde este disponibilă schema de asigurare privată 

împotriva cheltuielilor judiciare pentru acoperirea cheltuielilor. 

Figura 21. Numărul de răspunsuri pozitive în legătură cu existenţa 

unei scheme de asigurări pentru cheltuieli judiciare (Q10 şi Q29) 

[ ] Fără sistem de asigurare 

[ ] Sistem de asigurare 
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Costurile procedurilor judiciare nu se relaţionează doar cu costurile pentru 

reprezentare juridică, consiliere juridică, taxele judiciare, ci pot include şi costurile 

ce trebuiesc plătite de partea care a pierdut. Acestea pot include compensaţiilr, 

costurile relaţionate cu daunele cauzate sau cu toate consturile judiciare care au 

fost cheltuite de partea câştigătoare. În general, în toate ţările care au răspuns, 

deciziile judiciare au un impact asupra celui care suportă costurile judiciare în 

alte cazuri decât cele penale (Q30). Nu există impact pentru costurile din cazurile 

penale în: Armenia, Georgia, Irlanda, Lituania, Moldova, Monaco, Olanda, 

Norvegia, Serbia şi Slovacia. 

 

3.6. Taxe judiciare 
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Suma taxelor judiciare poate varia, în funcţie de tipul, complexitatea unui 

caz şi valoarea monetară din cazul respectiv. În anumite ţări, taxele judiciare sunt 

folosite pentru a acoperi costurile operaţionale ale tribunalelor. Aceste ţări au 

ales să genereze un anumit nivel de venit pentru justiţie (sau tribunale). Ca 

rezultat, tribunalele pot fi „suficiente pentru ele însele” (Austria). Când venitul 

anual din taxele judiciare primit de ţări este comparat cu bugetul alocat 

tribunalelor, există ţări unde venitul este aproape la acelaşi nivel al costurilor 

pentru tribunale sau furnizează o sumă substanţială pentru bugetul judiciar. 

Totuşi, în majoritatea ţărilor, unde taxele judiciare sunt aplicate, venitul nu este 

„însemnat” pentru plata costurilor relaţionate cu activitatea tribunalelor ci este 

definit ca venit general pentru bugetul statului sau al regiunii. 

 

În următorul tabel, venitul din taxele judiciare este arătat lângă coloana 

care conţine bugetele alocate tribunalelor (Q6). Ţările care primesc o sumă 

substanţială din taxe judiciare ca sursă de venit sunt: Austria, Germania, Italia, 

Olanda, Polonia, România, Turcia şi UK- Anglia şi Ţara Galilor. Pentru o 

mare parte, nivelul ridicat al taxelor judiciare pentru Austria, Germania, Polonia, 

Turcia şi UK – Anglia şi Ţara Galilor se poate explica deoarece tribunalele sunt 

responsabile de cărţile funciare. Achiziţionarea de informaţii de la aceste registre 

sau pentru modificarea lor necesită plata unor taxe. În trei dintre aceste ţări 

(Austria, Germania şi Polonia) veniturile sunt generate şi prin registre ale 

comerţului. Pentru Italia, Olanda şi România, nu există relaţii clare între taxele 

juridicare şi registre. O posibilitate ar fi că în aceste ţări – şi în alte ţări 
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deasemenea – taxele juridicare sunt doar conectate cu procedurile judiciare (şi 

nu cu taxe de înregistrare). 

 

În Austria, în general, cei care apelează la tribunale trebuie să plătească 

o anumită taxă pentru majoritatea serviciilor juridice. Nivelul taxei judiciare 

depinde de tipul, complexitatea unui caz şi de suma financiară relaţionată cu 

cazul respectiv. Dacă părţile nu pot plăti, atunci este disponibilă asistenţa 

judiciară. 

 

Un grad înalt de standardizare şi infromatizare a judecătorilor şi folosirea 

grefierilor sau „Rechtspfleger” în special în sucursale cu număr mare de cazuri 

(carte funciară, registrul comerţului, dreptul familiei, cazuri de sancţionare, şi 

ordinde de plată) permit tribunalelor să ţină costurile scăzute. În consecinţă este 

posibilă finanţarea sistemului judiciar, incluzând procesele penale (care nu 

acoperă niciodată costurile), prin taxele plătite de utilizatori. 

 

Tabelul 9. Suma anuală a taxelor judiciare remise de stat (Q11) în €, 

şi bugetul aprobat alocat pentru tribunale (Q6). 

 

Ţara Bugetul anual total 

aprobat alocat 

instanţelor 

Venitul anual pentru 

taxele judiciare 

incasat de stat

Partea de taxe judicare 

din bugetul instanţei 

în % 
Andorra 5 941 464 na
Armenia 4 189 496 na
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Austria 572 013 000 614 000 000 107,3%
Azerbaijan 11 339 059 231 000 2,0%
Belgia 823 600 000 31 249 127 3,8%
Bosni 66 899 635 24 261 154 36,3%

Bulgaria 64 532 705 22 241 197 34,5%
Croatia 206 261 500 23 586 403 11,4%
Cipru 25 778 787 5 200 662 20,2%
Republica 308 769 378 3 125 972 1,0%
Danemarca 183 000 000 51 699 166 28,3%
Estonia 24 220 267 3 433 269 14,2%
Finlanda 221 971 000 33 000 000 14,9%
Franţa 3 350 000 000 nap
Georgia 11 760 558 1 580 572 13,4%
Germania 8 731 000 000 3 977 000 000 45,6%

Grecia 332 875 000 na
Ungaria 277 750 000 na
Islanda 12 300 000 671 176 5,5%
Irlanda 111 841 000 12 686 000 11,3%
Italia 2 751 910 175 229 284 156 8,3%
Latvia 32 416 128 9 238 216 28,5%
Lituania 58 150 487 4 084 743 7,0%
Luxemburg 57 334 448 na
Malta 8 716 000 na
Moldova 3 002 838 2 091 212 69,6%
Monaco 4 331 500 na
Muntenegru 8 664 682 6 027 791 69,6%
Olanda 774 368 000 170 237 000 22,0%
Norvegia 175 013 040 19 741 970 11,3%
Polonia 1 211 751 000 363 099 000 30,0%
Portugalia 506 493 713 88 647 943 17,5%
Romania 267 977 585 180 000 000 67,2%
Federaţia 2 486 680 213 na
Serbia 156 098 339 73 462 953 47,1%
Slovacia 111 477 334 37 967 321 34,1%
Slovenia 133 840 315 34 581 038 25,8%
Spain 2 983 492 000 na
Suedia  452 000 000 3 500 000 0,8%
Elveţia  673 348 943 88 811 872 13,2%
FYROMaced 22 241 278 8 912 212 40,1%
Turcia  522 486 876 279 094 188 53,4%
Ucraina 276 961 140 na
UK-Anglia şi 1 504 095 309 671 000 000 44,6%
UK-Irlanda 185 002 000 15 033 000 8,1%
UK-Scoţia 120 852 210 23 988 950 19,8%
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3.7. Tendinţe şi concluzii 

În toate statele membre, ca parte a garantării accesului la justiţie, este 

pusă la dispoziţie asistenţa juridică. Totuşi, tipurile de asistenţă juridică pot varia. 

În anumite ţări, doar reprezentarea legală sau consultanţa juridică este dată în 

cazuri care nu sunt de natură penală, în timp ce în alte ţări ajutorul este dat 

pentru probleme penale cât şi pentru finanţarea medierii sau altor costuri 

specifice relaţionate cu procedurile judiciare (de exemplu costurile pentru experţi, 

investigatori, etc.). 

 

Una dintre soluţiile de minimalizare a costurilor pentru utilizatori pentru 

reprezentare juridică, asistenţă juridică sau alte costuri ar fi introducerea unui 

sistem de asigurări private pentru cheltuieli juridice. În 25 de state membre există 

posibilitatea ca cetăţeanul să se asigure împotriva costurilor juridice. În 21 de ţări 

nu este cazul. 

 

Accesul la justiţie poate fi influenţat de existenţa taxelor judiciare. Totuşi, 

referitor la taxe, este important să se facă o distincţie între taxele relaţionate cu 

cererea de informaţii, modificări la registru, societăţi sau alte registre şi taxele 

juridice care sunt relaţionate cu procedurile judiciare. Mai ales pentru ultimul 

element, este necesar – pentru o garantare corespunzătoare a accesului la 

justiţie- ca taxele să nu fie un ostacol pentru ca cetăţenii să înceapă procedurile 

judiciare. În anumite ţări, nu este nevoie să se plătească taxe judiciare pentru a 
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se începe procedurile (de exemplu Franţa sau Spania) în timp ce în alte ţări 

nivelul taxelor poate fi relaţionat în mod direct cu costurile totale ale unei 

proceduri judiciare sau tipului de cazuri (de exemplu în Regatul Unit, 

determinarea nivelului taxelor juridice este conectat cu costurile operaţionale ale 

unor proceduri judiciare). 

 

Registrele funciare şi registrele comerţului pot fi parte din serviciile publice 

prestate de tribunale. În unele ţări acest lucru va rezulta în venituri pentru 

tribunale. Aşa cum este cazul cu taxele judiciare pentru începerea procedurilor 

judicare, nivelul taxelor pentru o cerere legată de cartea funciară – sau registrul 

comerţului nu trebuie să devină un obstacol. Este necesar un nivel suficient de 

acces la justiţie în subiecte legate de cartea funciară şi registrul comerţului. 

Acelaşi lucru este valabil pentru taxele direcţionate procedurilor judiciare. În 

unele ţări, cum ar fi Olanda şi Italia, o sumă substanţială de venit este primită 

din taxele plătite pentru a iniţia procedurile în faţa tribunalului. Pentru a se evita 

reducerea (financiară) accesului la justiţie taxa nu trebuie să fie prea mare. 

 

Unele state (Georgia, Bulgaria, Estonia, România, Moldova) dezvoltă 

sau îşi îmbunătăţesc în mod semnificativ sistemul de asistenţă juridică, lucru 

care este unul pozitiv de la ultima evaluare. 

Pentru a îmbunătăţi accesul la justiţie, este important ca statele membre 

ale Consiliului Europei să poată să dea date precise despre cantitatea bugetului 

alocat pentru asistenţa juridică cât şi despre numărul de cazuri acoperite de acea 
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sumă. Unele ţări ar trebui să-şi îmbunătăţească sistemul statistic din acest 

domeniu. 

 

4. Justiţiabili (drepturi şi încredere publică) 

4.1. Introducere 

Sistemul juridic are o misiune legată de serviciile publice pentru protecţia 

cetăţenilor. Drepturile justiţiabililor trebuiesc protejate. Aceste drepturi pot fi 

protejate şi îmbunătăţite în mai multe feluri. 

 

Unul dintre ele este să li se ofere informaţii (practice) despre textele legale 

corespunzătoare,  despre jurisprudenţa instanţelor superioare, prin formate 

electronice şi site-uri web ale instanţelor.  

Pentru anumite categorii de cetăţeni, persoanele vulnerabile cum ar fi 

victimele, minorii, minorităţile, oamenii cu dizabilităţi, etc., se pot crea prevederi 

speciale la înaintarea procedurilor judiciare. Când cetăţenii sunt victimele unei 

infracţiuni, se va oferi şi o despăgubire specifică acesteia. 

 

Pot apărea şi anumite disfuncţiuni ale instanţelor. De aceea justiţiabililor 

trebuie să li se poată garanta redresarea (de exempu posibilitatea de a face o 

cerere sau o plângere şi/sau să iniţieze o procedură pentru compensaţii). 

În plus, instanţele trebuie să fi introdus deja un sistem de control al calităţii 

în organizarea lor. Ca parte din acest sistem, se pot face sondaje printre 

justiţiabili. 



 117

Acest capitol descrie mijloacele şi procedurile implementate de serviciile 

publice de justiţie pentru a proteja şi îmbunătăţi drepturile justiţiabililor. 

 

4.2. Prevederi referitoare la informarea justiţiabililor 

Cu posibilităţile în continuă expansiune date de internet, este mai uşor să 

punem la dispoziţie informaţii despre legi, proceduri, formulare, documente şi 

instanţe comparativ cu era „dinaintea internetului”. 45 din 47 de ţări sau 

organisme au răspuns că textele legale şi jurisprudenţa instanţelor superioare 

sunt disponibile pentru consultări gratuit. Doar în Grecia şi Monaco există 

cetăţeni care nu au posibilitatea de a căuta pe internet pentru a retrage infromaţii 

despre jurisprudenţele relevante ale instanţelor superioare. Referitor la 

retragerea online a documentelor (electronice) şi completarea formularelor sau 

dosarelor, majoritatea statelor membre au răspuns că aceste servicii sunt 

disponibile. Excepţii fac: Andorra, Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Cipru, 

Georgia şi Monaco. 

 

Nu este doar importantă oferirea de informaţii generale pe site-urile web ci 

pentru a satisface aşteptările justiţiabililor, este de asemenea important ca 

utilizatorii să poată primi informaţii despre „viitorul” procedurilor, de exemplu 

durata estimată a unui proces. Un număr mic de ţări (8) au menţionat că au 

obligaţia de a oferi informaţii despre durata estimată a procedurilor (Albania, 

Finlanda, Franţa, „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Georgia, 

Letonia, Moldova şi Norvegia) (vezi tabelul). În anumite ţări obligaţia de a oferi 
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informaţii nu există, totuşi prezintă uneori informaţii despre timpul estimat sau 

despre mecanismele specifice de prevenire a unei durate excesive a procedurilor. 

De exemplu în Serbia, părţile pot face plângeri împotriva procedurilor excesiv de 

lungi; preşedintele instanţei are obligaţia de a rezolva aceste pretenţii în 15 zile. 

Ca parte din programul pentru cele mai bune practici în Turcia, informaţiile se 

referă la durata procedurilor judiciare. Organismele din UK nu au o durată de 

timp specifică pentru anumite proceduri judicare, însă se pot găsi informaţii 

despre programele şi paşii necesari ce trebuiesc făcuţi în documentele scrise 

sau în grafice (ale cetăţenilor). În Spania pevederile de procedură stabilesc 

durate specifice de timp pentru proceduri. 

 

Tabelul 10. Obligaţia de a oferi informaţii părţilor referitor la durata 

prevăzută pentru proceduri (Q32) 

Există obligaţia de a oferi informaţii părţilor despre durata prevăzută 
pentru proceduri? 

DA NU
Albania Andorra 
Finlanda Armenia
Franţa Austria
Georgia Azerbaijan 
Letonia Belgia
Moldova Bosnia şi Herţegovina
Norvegia Bulgaria
FYROMacedonia Croatia

 Cipru 
 Republica Cejă
 Danemarca
 Estonia
 Germania
 Grecia
 Ungaria 
 Islanda
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 Irlanda
 Italia
 Lituania
 Luxemburg
 Malta
 Monaco
 Muntenegru
 Olanda
 Polonia
 Portugalia
 Romania
 Federaţia Rusă
 Serbia
 Slovacia
 Slovenia
 Spania
 Suedia
 Elveţia 
 Turcia
 Ucraina
 UK-Scoţia
 UK-Irlanda de Nord
 UK-Anglia şi Ţara Galilor

8 39
O categorie de cetăţeni care necesită o atenţie specială este cea a 

victimelor infracţiunilor. Mai ales pentru acest grup este important ca informaţiile 

(practice) despre drepturile lor legale să se poată găsi uşor. În Andorra, 

Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Republica Slovacă, UK- Irlanda de 

Nord şi Ucraina o astfel de facilitate nu este disponibilă (vezi tabelul). Cu 

ajutorul ONG-urilor, programelor de sprijin ale Uniunii Europene sau a altor 

proiecte ale altor ţări, Croaţia şi „fost Republică Iugoslavă a Macedoniei” se 

îmbunătăţeşte oferirea de informaţii victimelor infracţiunilor. În Republica 

Slovacă ONG-urile îndeplinesc un rol important în această zonă. 

 

Tabelul 11. Un sistem gratuit specific pentru informaţii pentru a informa 

victimele infracţiunilor (Q33) 
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Există   un sistem gratuit specific pentru informaţii pentru a informa 

victimele infracţiunilor? 
DA NU 
Albania Andorra
Austria Armenia 
Azerbaijan Bosnia şi Herţegovina 
Belgia Croatia 
Bulgaria Italia 
Cipru Malta 
Republica Cehă Monaco 
Danemarca Serbia 
Estonia Slovacia 
Finlanda FYROMacedonia 
Franţa UK-Irlanda de Nord
Georgia Ucraina 
Germania  
Grecia  
Ungaria   
Islanda  
Irlanda  
Letonia  
Lituania  
Luxemburg  
Moldova  
Montenegro  
Netherlands  
Norway  
Poland 
Portugal  
Romania  
Russian Federation  
Slovenia 
Spain  
Sweden  
Switzerland  
Turkey 
UK-Scotland  
UK-England & Wales  
35 12 

 

4.3. Protecţia persoanelor vulnerabile 
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Pentru persoanele vulnerabile (victimele violurilor, terorismului, violenţei 

domestice, martori/victime/ copii, minorităţi etnice, persoane cu dizabilităţi, 

infractori minori) trebuiesc folosite mecanisme speciale pentru a le proteja şi 

accentua drepturile legale pe durata acţiunilor juridice. Există mai multe căi prin 

care să se facă acest lucru, de exemplu, prin introducerea mecanismelor 

specifice de informare (linii gratuite de telefonie, site-uri de internet, fluturaşi, etc.) 

pentru diverse categorii vulnerabile. O altă posibilitate este folosirea unor 

proceduri speciale de audiere. De exemplu, infractorii minori pot fi protejaţi prin 

şedinţe cu uşile închise. Victimele anumitor infracţiuni pot fi protejate pe durata 

audierii folosindu-se un ecran cu o singură faţă. Anumite drepturi juridice pot 

contribui la protejarea persoanelor vulnerabile. Pentru minorităţile etnice acest 

lucru poate fi relaţionat cu folosirea de interpreţi şi libertatea de a se exprima în 

limba lor maternă. 

 

Aşa cum a fost cazul în Ediţia din 2006, cea mai mare parte a protecţiei 

speciale este dată victimelor şi infractorilor minori. Protecţia altor grupuri 

vulnerabile pare a fi asigurată mai puţin. 

 

Tabelul 12. Numărul de răspunsuri pozitive privind arangajamentele 

speciale care să se aplică pe parcursul acţiunilor juridice unor categorii de 

persoane vulnerabile (Q34) 
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Categoria de persoane 

vulnerabile 

Mecanismul de 

informare 

Modelităţi de 

audiere 

Drepturi 

juridice 

Altele

Victimele violului 22 35 26 10 

Victimele terorismului 14 23 19 5 

Copii/martori/victime 28 45 39 10 

Victimele violenţei domestice 23 30 27 13 

Minorităţi etnice 16 20 14 5 

Persoane cu dizabilităţi 15 32 20 10 

Infractori minori 22 36 41 10 

Altele 4 6 7 3 

 

Comentariu: Datele nu sunt disponibile pentru Albania şi UK – Irlanda 

de Nord. 45 de ţări sau organisme au răspuns la această întrebare. 

Aceleaşi infromaţii sunt prezentate în următorul grafic-radar. Aşa cum se 

poate vedea în acest grafic, la nivel european, măsura care se foloseşte cel mai 

mult pentru grupurile vulnerabile este aplicarea modalităţilor de audiere, urmate 

de drepturile juridice. Mecanismele de informare sunt adesea folosite 

(comparativ cu alte categorii). 
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Figura 22. Aranjamente speciale pentru categoriile vulnerabile şi 

victimele după tipul de mecanism (Q34) 

[ ] Mecanism de informare 

[ ] Modalităţi de audiere 

[ ] Drepturi juridice 

[ ] Altele 
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- victimele violurilor 

- victimele terorismului 

- copii/ martorii/ victimele 

- victimele violenţei domestice 

- minorităţi etnice 

- persoane cu dizabilităţi 

- infractori minori 

- altele 

Tabel 13. Numărul categoriilor de persoane vulnerabile după aranjamente 

şi mecanisme speciale 

Ţara Mecanisme de 

informare 

Modalităţi 

speciale de 

audiere 

Drepturi 

procedurale 

speciale 

Alte 

aranjamente 

speciale 

Total

Austria 8 8 8 8 32
UK-Scoţia 7 7 7 7 28
Norvegia 8 3 6 8 25
Bulgaria 8 8 8 0 24
Islanda 7 7 7 3 24
Romania 5 7 7 5 24
Cipru 7 7 7 0 21
Portugalia 0 7 7 7 21
FYRO Macedonia 7 7 7 0 21
UK-Anglia & Ţara 7 7 7 0 21
Franţa 5 5 4 6 20
Azerbaijan 6 6 6 0 18
Finlanda 5 6 7 0 18
Germania 5 7 3 2 17
Spania 4 6 5 1 16
Olanda 4 6 5 0 15
Federaţia Rusă 0 7 7 1 15
Elveţia 5 5 5 0 15
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Bosnia şi 0 6 6 2 14

Muntenegru 0 7 7 0 14
Suedia  0 7 7 0 14
Luxemburg 2 3 4 4 13
Croatia 7 2 2 1 12
Danemarca 4 4 4 0 12
Irlanda 6 4 2 0 12

Malta 0 6 4 2 12
Polonia 4 3 2 3 12
Slovenia 1 6 3 2 12
Ucraina 5 3 4 0 12
Belgia 0 4 5 2 11
Letonia 6 1 4 0 11
Andorra 3 4 2 0 9
Armenia 0 8 1 0 9
Estonia 0 7 2 0 9
Ungaria 1 4 3 1 9
Georgia 0 5 3 0 8
Lituania 0 6 2 0 8
Moldova 0 4 3 0 7
Turcia 0 3 3 1 7
Republica Cehă 2 2 2 0 6
Grecia 3 3 0 0 6
Italia 0 4 1 0 5
Serbia 1 2 2 0 5
Slovacia 1 1 2 0 4
Monaco 0 2 0 0 2

 

Tările unde este disponibil cel mai mare număr de modalităţi speciale 

pentru majoritatea categoriilor de persoane vulnerabile sunt: Austria, Azerbaijan, 

Bulgaria, Cipru, Franţa, Finlanda, Islanda, Norvegia, Portugalia, România, 

„fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, UK – Anglia şi Ţara Galilor şi UK 

– Scoţia. Şapte dintre aceste ţări au menţionat că folosesc şi alte tipuri de 

modalităţi speciale pentru persoanele vulnerabile (Austria, Franţa, Islanda, 

Norvegia, Portugalia, România şi UK- Scoţia). 
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Modalităţi de audiere şi drepturi speciale de procedură pentru aproape 

toate categoriile de persoane vulnerabile şi victime se pot găsi în: Bosnia şi 

Herţegovina, Malta, Muntenegru, Federaţia Rusă şi Suedia. 

Mecanismele de informare şi alte aranjamente speciale sunt practic absente. 

 

Un alt grup este compus din ţările care dau majoritatea şi pentru aproape 

toate categoriile de victime modalităţi speciale de audiere: Armenia, Estonia, 

Georgia, Lituania şi Slovenia. Foarte puţine categorii au grijă de alte 

aranjamente în aceste 5 ţări. 

Se poate identifica un grup care dezvoltă majoritatea mecanismelor de 

informare. Alte tipuri de aranjamente se bazează pe un număr mai mic de 

categorii de persoane vulnerabile şi victime. Acesta este cazul Croaţiei, Irlandei, 

Letoniei şi Poloniei. 

 

În Andorra, Danemarca, Germania, Luxemburg, Olanda, Spania şi 

Elveţia, se desfăşoară mecanisme speciale de informare, modalităţi de audiere 

şi drepturi de procedură în medie pentru 4 categorii de persoane vulnerabile şi 

victime ale fiecărui aranjament. Alte mecanisme speciale sunt aproape 

inexistente. 

 

Ca ultim grup de ţări cu puţine aranjamente şi pentru foarte puţine 

categorii de persoane vulnrabile şi victime sunt: Republica Cehă, Grecia, 

Ungaria, Italia, Moldova, Monaco, Serbia, Slovacia şi Turcia. 
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4.4. Rolul procurorului în protejarea drepturilor sau asistarea 

victimelor infracţiunilor 

În 29 de ţări procurorul poate juca un rol specific în acţiunile penale pentru 

protecţia şi asistenţa victimelor (vezi tabelul 14). 

 

Un astfel de rol specific este deseori legat de oferirea de informaţii 

victimelor despre drepturile lor, mai ales la primirea de despăgubiri (de exemplu 

Portugalia, Spania). Uneori cuprinde de asemenea prevederi de informare 

despre situaţia de dezvoltare a procedurii cum ar fi decizia finală sau momentul 

în care acuzatul este eliberat (de exempu Norvegia). În Luxemburg, majoritatea 

asistenţei dată victimelor este organizată la nivelul biroului procurorului general. 

În multe cazuri, rolul procurorului include şi sprijin sau introducerea unei plângeri 

civile din partea victimelor (de exemplu Andorra, Franţa, Spania) sau să aibă 

grijă ca victima să primească compensaţiile (de exemplu Olanda). 

 

Tabelul 14. Rolul specific al procurorului referitor la victime (Q38) 

 

Rolul specific al procurorului referitor la (protecţia poziţiei şi 

asistării) victimelor 

DA NU
Albania Armenia
Andorra Austria
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Belgia Azerbaijan 

Bulgaria Bosnia şi Herţegovina 

Cipru Croatia 
Danemarca Republica Cehă 

Finlanda Estonia 

Franţa Irlanda
FYRO Macedonia Italia
Georgia Letonia
Germania Malta
Grecia Monaco
Ungaria Muntenegru
Islanda Slovacia
Lituania Slovenia
Luxemburg Elveţia 
Moldova Turcia
Olanda UK-Anglia şi Ţara Galilor 

Norvegia 
Polonia 
Portugalia 
Romania 
Federaţia Rusă
Serbia 
Spania 
Suedia 
Ucraina 
UK-Irlanda de Nord  

UK-Scoţia 
29 18 

 

Uneori un procuror poate decide să nu continue un caz penal şi să 

oprească procedura de urmărire penală. Pentru ţările unde procurorii sunt liberi 

să acţioneze aşa cum s-a stipulat, poate exista posibilitatea ca victima unei 

infracţiuni să conteste decizia procurorului. 40 de ţări au răspuns că există 

posibilitatea de a contesta decizia procurorului de a opri cazul. În ţările unde nu 
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există o astfel de posibilitate, dreptul victimelor de a face auzit cazul lor este 

deseori garantat prin diverse moduri. De exemplu Bosnia şi Herţegovina au 

raportat posibilitatea de a face o plângere împotriva unui procuror (în multe alte 

ţări acest lucru este de asemenea posibil). Uneori victimele pot deveni ele însele 

o parte formală, introducând plângeri civile şi/sau penale chiar şi atunci când 

procurorul a decis să nu deschidă o acţiune judecătorească. Serbia descrie 

posibilitatea (după încheierea procedurii) unei cereri private de chemare în 

judecată. În Belgia victimele infracţiunilor sunt sfătuite să înceapă o procedură 

civilă împotriva unui infractor dacă procurorul decide să nu continue cazul. Ultima 

metodă este comună în Europa. În final, în ţările unde procurorii nu au puterea 

de a termina un caz abandonându-l fără a fi judecat, victima are deseori dreptul 

de a contesta decizia juridică de a încheia cazul (de exemplu în Spania). 

 

4.5. Proceduri de despăgubire 

În procedurile penale, o procedură de despăgubire poate permite unei 

victime a unei infracţiuni sau rudelor sale să primească despăgubiri. Uneori 

există un fond public special pentru care intervenţia unui judecător nu este 

necesară. În alte cazuri, o decizie juridică este necesară pentru a beneficia din 

acest fond public. Într-un număr limitat de ţări, există fonduri private pentru 

victimele infracţiunilor (Grecia şi Luxemburg). În Grecia astfel de fond privat 

(asigurare privată) pentru infracţiuni este relaţionat cu daunele asupra proprietăţii. 

În Luxemburg, Germania şi alte state, este posibilă începerea procedurilor 

civile împotriva unui acuzat. 
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43 de ţări sau organisme au răspuns că dispun de o procedură de 

despăgubire pentru victime. Excepţiile sunt: Andorra, Irlanda şi Moldova. În 

următorul tabel există o distribuire a diverselor modalităţi prin care victimele por fi 

despăgubite (sau nu). Bulgaria, Lituania şi Serbia indică faptul că au introdus 

aceste proceduri de despăgubire de curând. 

 

 

Tabelul 15. Proceduri de despăgubiri pentru victimele infracţiunilor 

penale (Q36) 

Fără proceduri 

de despăgubire 

Fond public Decizia instanţei Fond public şi 

decizia 

instanţei 

Andorra Azerbaijan Armenia Austria 

Irlanda Republica Cehă Bosnia şi Herţegovina Belgia 

Moldova Estonia FYRO Macedonia Bulgaria 

 Finlanda Georgia Croatia 

 Germania Malta Cipru 

 Ungaria Muntenegru Danemarca 

 Islanda Federaţia Rusă Franţa 

 Italia Serbia Letonia 

 Portugalia Ucraina Lituania 

 Slovenia  Luxemburg 

 Elveţia   Monaco 

 Turcia  Olanda 
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 UK-Irlanda de  Norvegia 

 UK-Scoţia  Polonia  

 Grecia   Romania 

   Slovacia  

   Spania 

   Suedia 

   UK-Anglia şi Ţara 

Galilor 
3 15 9 19 

 

Comentarii 

Albania: există rapoarte cum că ar exista proceduri de despăgubire însă 

nu specifică tipul procedurii de despăgubire. 

Grecia: fondul public şi privat 

Luxemburg: fondul public, deciziile instanţelor şi fondul privat 

 

S-au realizat studii în 10 ţări pentru a evalua rata recuperării daunelor. 

Majoritatea studiilor nu specifică nivelul exact de recuperare. Un studiu Francez 

a arătat că 16% din victime şi-au recuperat în întregime despăgubirile şi 12% au 

primit parţial despăgubirile pentru daune. În conformitat cu un studiu realizat în 

Polonia, doar 11% din daune sunt acoperite. Acestea vin în contrast cu 

Norvegia unde rata recuperării despăgubirilor este de 90%. 

 

4.6. Despăgubirea acordată utilizatorilor pentru disfuncţionalităţi şi 

plângeri  
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Toate ţările respondente (45), cu excepţia Maltei, au un mecanism de 

despăgubiri pentru arestare sau condamnare nejustificată. Această situaţie poate 

diferi atunci când vine vorba despre despăgubiri pentru proceduri excesiv de 

lungi sau neexecutare ex. Executarea târzie a unei decizii luate de instanţă. 

 

27 de ţări raportează că au proceduri de despăgubire pentru proceduri 

excesiv de lungi şi 18 pentru neexecutarea unei decizii judiciare (tabel 16). 

 

Analizând răspunsurile ţărilor despre tipul despăgubirii, 4 cazuri pot fi 

subliniate: 

- în 14 de ţări există un mecanism de despăgubire pentru proceduri 

excesiv de lungi; 

- în 5 ţări despăgubirea este dată doar pentru deciziile judiciare 

neexecutate; 

- în 13 ţări este posibilă despăgubirea atât pentru proceduri excesiv de 

lungi cât şi pentru executarea deciziilor judiciare; 

- în 14 ţări victimele nu pot fi despăgubite (vezi tabelul 17). 

 

Tabel 16. Numărul de răspunsuri pozitive referitor la despăgubirea 

utilizatorilor pentru disfuncţionalitate (Q40) 

 

Sistemul pentru despăgubirea utilizatorilor în caz de: Numărul de ţări 
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Proceduri excesiv de lungi 27 

Neexecutarea deciziilor judiciare 18 

Arestare nejustificată 45 

Condamnare nejustificată 45 

 

 

Încă din Ediţia din 2006, încă 6 ţări au implementat despăgubirile pentru 

proceduri excesiv de lungi: Republica Cehă, Germania, Lituania, Monaco, 

Muntenegru, Federaţia Rusă. 

Tabelul 17. Despăgubiri pentru proceduri excesiv de lungi şi neexecutarea 

deciziilor judiciare (Q40). 

 

Nicio despăgubire 

pentru proceduri 

excesiv de lungi şi 

neexecutarea deciziilor 

judecătoreşti 

Despăgubire 

doar pentru 

proceduri 

excesiv de 

lungi 

Despăgubire 

doar pentru 

neexecutarea 

deciziilor 

judecătoreşti 

Despăgubiri atât pentru 

lungimea excesivă a 

procedurilor şi  pentru 

neexecutarea deciziilor 

nejudecătoreşti 

Armenia Austria Grecia Andorra 

Azerbaijan Croatia Moldova Bulgaria 

Belgia Republică Cehă Romania Lituania 

Bosnia şi 

Herţegovina 

Danemarca Serbia Luxemburg 

Cipru Franţa Turcia Monaco 
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Estonia Germania  Norvegia  

Finlanda Ungaria   Polonia 

Georgia Islanda  Portugalia 

Irlanda Italia  Federaţia Rusă 

Letonia Muntenegru  Spania 

Malta Slovacia  Suedia  

Olanda  Slovenia  UK-Scoţia 

UK-Irlanda de Nord Elveţia   UK-Anglia şi Ţara Galilor 

Ucraina FYROMacedonia   

14 14 5 13 

 

In plus pentru posibilitatea unei proceduri de despăgubire, în aproape 

toate ţările respondente (43) există un remediu (naţional sau local) care le 

permite utilizatorilor să facă o plângere referitor la acţiunea sau funcţionarea 

sistemului judiciar (Q43). Doar în Armenia, Irlanda şi Monaco o astfel de 

facilitate nu există. 

 

Diverse organisme sau autorităţi se ocupă de analiza şi procesarea 

plângerii. Acestea pot fi Curtea Supremă, Ministerul de Justiţie, un Consiliu 

Juridic sau alt organism extern (cum ar fi Ombudsman – Avocatul Poporului). 

 

Din cele 43 de ţări care au stabilit un sistem naţional pentru a permite 

plângerile împotriva sistemului lor judiciar, 31 raportează că organismului care se 

ocupă de aceste plângeri are un timp limită pentru a răspunde reclamantului 
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(Bulgaria, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Luxemburg, 

Slovenia, Suedia, Elveţia, Turcia). Totuşi, în aceste ţări, sunt posibile şi 

apelurile împotriva disfuncţionalităţilor instanţelor. 

 

Ţările care au răspuns pozitiv la existenţa unei anumite durate de timp 

pentru a trata o plângere pentru performanţele instanţelor au menţionat şi 

autorităţile care se ocupă de aceste plângeri. În ansamblu, o Instanţă superioară 

(25 de ţări) este responsabilă, Instanţele (20 de ţări), Ministerul Justiţiei (18 ţări) 

sau consilii ale justiţiei (19 ţări) se pot ocupa de aceste plângeri. Configuraţia 

menţionată, studiul comun al reclamaţiei este o trăsătură periodică (o 

configuraţie mixtă între 2 şi 5 autorităţi se poate găsi în 21 de ţări). Un singur 

organism desemnat pentru a rezolva plângerile se găseşte în doar 4 ţări (Curtea 

de Apel în Italia şi Curtea Superioară în Olanda, Consiliul justiţiei în România şi 

Ombudsman în Malta). Situaţia opusă, unde 5 organisme se ocupă de aceste 

cereri se poate găsi în Azerbaijan, Islanda, Serbia şi „fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei”. Într-o măsură mai mică, plângerile sunt rezolvate de 

organisme externe (14 ţări). În majoritatea ţărilor, diferit de existenţa unui timp 

cadru pentru a răspunde plângerilor, există şi o durată maximă de a rezolva 

plângerile. 

 

Tabelul 18. Numărul de răspunsuri pozitive la întrebarea referitoare la 

autoritatea responsabilă cu răspunsul şi rezolvarea plângerilor despre 

funcţionarea sistemului judiciar (Q44) 
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Autoritatea 

competentă 

Termenul limita de răspuns Termenul limita pentru a rezolva 

plângerile 

Instanţa 20 16 

Instanţa superioară 25 22 

Ministerul Justiţiei 18 14 

Înaltul Consiliu al 

Justiţiei 

19 18 

Alte organisme externe 

(ex. Ombudsman) 

14 8 

  

4.7. Evaluarea satisfacţiei utilizatorilor 

Ca parte a politicilor de control a calităţii instanţelor sau ca sursă de 

informare pentru instanţe sau alte organisme judiciare, pentru informaţii despre 

utilizatorii instanţelor şi angajaţii instanţelor (judecători şi personal) nivelele de 

satisfacţie (şi încrederea în instanţe), se pot realiza sondaje pentru a vedea 

nivelul de satisfacţie. În ţările unde sunt folosite sondajele, este obişnuit să se 

facă o distincţie între publicul general, vizitatorii instanţelor (cetăţeni, justiţiari), 

profesionişi judiciari (avocaţi, interpreţi, procurori) şi angajaţi ai instanţelor 

(judecători şi personalul instanţei). 

 

28 de ţări au indicat faptul că folosesc sondajele pentru justiţiabili sau 

profesionişti judiciari. În 18 ţări nu este cazul. 
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Tabelul 19. Sondaje realizate printre justiţiabili sau profesionişti 

judiciari pentru a măsura încrederea şi satisfacţia publică (Q41) 

Sondaje legate de satisfacţie 

DA NU 

Austria Andorra 

Azerbaijan Armenia 

Belgia Bosnia şi Herţegovina 

Bulgaria Croatia 

Danemarca Cipru 

Finlanda Repubica Cehă 

Franţa Estonia 

Germania Georgia 

Ungaria  Grecia 

Islanda  Luxemburg 

Irlanda  Malta 

Italia Moldova 

Letonia Monaco 

Lituania Polonia 

Muntenegru Federaţia Rusă 

Olanda  Slovacia 

Norvegia Turcia 

Portugalia Ucraina 

Romania  

Serbia  
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Pentru a ilustra atenţia în creştere care este dată folosirii sondajelor, 

trebuie să menţionăm că sondajele sunt organizate printre justiţiabili/ vizitatori ai 

instanţelor în cel puţin 23 de ţări europene. Acest lucru reflectă faptul să 

sondajele pentru măsurarea nivelului de satisfacţie nu ţintesc doar profesioniştii 

juridici ci şi cetăţenii (vizitatori ai instanţelor), care este la acelaşi nivel cu 

considerarea justiţiei ca serviciu public. 16 ţări au răspuns că ele realizează 

sondaje judecătorilor (Austria, Azebaijan, Danemarca, Ungaria, Islanda, 

Lituania, Olanda, Norvegia, Portugalia, România, Spania, Suedia, Elveţia, 

„fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, UK – Irlanda de Nord şi UK – 

Anglia şi tara Galilor). Aproape acelaşi număr de ţări a răspuns că realizează 

sondaje printre angajaţii instanţelor (Austria, Azerbaijan, Danemarca, 

Germania, Ungaria, Islanda, irlanda, Italia, Olanda, Norvegia, Portugalia, 

Suedia, Elveţia, UK- Irlanda de Nord, UK – Scoţia şi UK- Anglia şi Ţara 

Galilor). În cel puţin 23 de ţări se fac sondaje printre justiţiabili/ vizitatorii 

instanţelor. 

 

Tabelul 20. Grupurile ţintă de profesionişti juridice sau utilizatori ai 

instanţelor pentru sondaje de măsurare a nivelului de satisfacţie (Q41) 

 

Sondaj de satisfacţie al: Numărul de ţări: 

Judecători 16 

Personalul instanţelor 17 
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Procurori 14 

Avocaţi 13 

Cetăţeni (vizitatori ai instanţelor) 23 

Alţi utilizatori 13 

 

 

În următorul tabel, se prezintă frecvenţa şi nivelul sondajelor. Doar ţările 

care realizează sondajul sunt menţionate în tabel (28 de ţări). Dintre acestea, 10 

ţări aplică sondaje la interval regulat la nivel naţional. 9 ţări realizează sondaje în 

mod regulat la nivelul instanţei. Majoritatea ţărilor care folosesc sondaje le 

realizează ocazional la nivel naţional (18 ţări) sau la nivelul instanţelor (13 ţări). 

 

Tabelul 21. Frecvenţa şi nivelul sondajelor (Q42) 

Ţara Sondaj la interval 

regulat la nivel 

naţional 

Sondaje la 

interval regulat  

la nivel de 

instanţă 

Sondaje 

incidentale 

la nivel 

naţiona 

Sondaje 

incidentale 

la nivel de 

instanţă 

Austria Da Da Da Da 

Spania Da Da Da  

Belgia Da  Da Da 

Danemarca Da Da   

Olanda  Da Da   

Azerbaijan Da  Da  
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Slovenia Da   Da 

UK-Irlanda de 

Nord 

 Da Da  

Romania  Da Da  

Italia  Da  Da 

UK-Anglia şi 

Ţara Galilor 

 Da  Da 

Bulgaria   Da Da 

Finlanda   Da Da 

Ungaria    Da Da 

Norvegia   Da Da 

Suedia   Da Da 

FYROMacedonia   Da Da 

UK-Scoţia   Da Da 

Islanda Da    

Lituania Da    

Serbia Da    

Elveţia   Da   

Franţa   Da  

Ireland   Da  

Letonia   Da  

Muntenegru   Da  

Portugalia   Da  

Germania    Da 

Total 10 9 18 13 
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Acest tabel include doar cele 28 de ţări care realizează sondaje de 

măsurare a nivelului satisfacţiei la instanţe (Q41). 

 

Pentru a avea o idee mai clară despre ce ţări folosesc sondaje pentru ce 

tip de utilizatori profesionali şi/sau vizitatori ai instanţelor, se poate face o 

clasificare. În următorul tabel sunt prezentate 6 categorii dintre acele ţări care 

ţintesc în sondajele lor aceleaşi grupuri de utilizatori sau profesionişti. 

 

Tabel 22. Grupuri de ţări care folosesc sondaje la nivel de instanţă în 

funcţie de diferite grupuri ţintă 

 

Sondaje de satisfacţie la: Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup 4 Grup 5 

Judecători:   X X X 

Personal instanţă  X  X X 

Procurori   X** X*  X 

Avocaţi   X**   X 

Cetăţeni (vizitatori ai instanţelor) X  X* X X 

Alţi clienţi X*   X X* 

 

X- toate ţările din grup indică modalitatea 

X* - nu mai mult de 70% din grup indică modalitatea 

X**- nu mai mult de 50% din grup indică modalitatea 
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Primul grup conţine ţările care conduc sondaje printre cetăţeni/ justiţiabili 

şi/sau alţi clienţi. Cel de-al doilea grup este format din aceia care realizează 

sondaje printre personalul instanţei, procurori şi/sau avocaţi. În grupul 3, 

judecătorii, procurorii şi cetăţenii sunt chestionaţi. În cel de-al cincilea grup, se 

realizează un sondaj pentru toate grupurile ţintă. În următorul tabel, ţările sunt 

grupate în funcţie de diferite criterii. 

 

Tabelul 23. Grupuri de ţări în funcţie de sondajele folosite pentru 

diferite grupuri ţintă 

Grup 1 Grup 2 Grup 3 Grup  4 Grup 5 

Belgia Irlanda Lituania* Danemarca Austria* 
Bulgaria Italia* Romania Suedia  Azerbaijan 
Finlanda* UK-Scoţia** Spania** Norvegia Germania 
Franţa*    Ungaria  
Letonia*    Islanda* 
Muntenegru    Olanda* 
Serbia*    Portugalia 
Slovenia    Elveţia  

    FYROMacedonia 
    UK-Irlanda de Nord* 
    UK-Anglia şi Ţara 
* sondaje ţinţite şi 

către alţi clienţi 

*sondaje ţintite 

şi către avocaţi 

*nu se implică şi 

cetăţeii 

 *alţi clienţi ai 

instanţelor care sunt 

ţintiţi de sondaje 
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 **sondaje ce 

privesc şi 

cetăţenii 

**nu se implică 

procurorii 

  

 

 

 

 

 

Tabelul 24. Informaţii adiţionale despre sondajele realizate în unele 

ţări (Q41) 

Ţara Detalii ale sondajelor 
Austria "Image der Justiz in Osterreich 2006" ("Imaginea Sistemului Juridic 

al Austriei 2006"). Vezi: 

www.bka.gv.at/DesktopDefault.aspx?TabID=3758&Alias=BKA&cob

=4654, http://www.bka.gv.at/2004/4/22/mystery-shopping_Teil1.pdf 

si http://www.bka.gv.at/2004/4/22/mystery-shopping_Teil1.pdf 

Belgia Aceste rapoarte ale Înaltei Curţi de Justiţie se pot consult ape următorul 

website: www.csj.be . 

Danemarca  Sondaje despre www.domstol.dk (sondajul utilizatorului 2005). 
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Finlanda Marjukka Litmala (ed.): Oikeusolot 2004, Insitutul Naţional de Cercetare 

a Politicii Juridice publicaţie, 210/2004. Marjukka Litmala (ed.) Lege şi 

Cetăţeni (rezumat), Insitutul Naţional de Cercetare a Politicii Juridice 

publicaţie, 173/2000 Tapio Lappi-Seppala şi Jyrki Tala şi Marjukka 

Litmala şi Risto Jaakkola: Luottamus tuomioistuimiin, Insitutul Naţional 

de Cercetare a Politicii Juridice publicaţie 160/1999. Hannu Niskanen şi 

Timo Ahonen şi Ahti Laitinen: Suomalaisten luottamus 

tuomioistuimiinUniversitatea Turku 1999. 

Franţa Un sondaj de măsurare a satisfacerii publicului s-a realizat în 2006 

pentru 5000 de victime ale infracţiunilor cărora li s-a emis o decizie 

de judiciar în 2005: 

http://intranet.justice.gouv.fr/dage/sdsed/EtudesStat/accompvictim01

07.pdf 

Germania În Westphalia la Nord de Rhin, s-au realizat opt sondaje care au 

inclus intervievarea membrilor personalului, cetăţenii, avocaţii şi 

notarii http://www.fhr.nrw.de/fachbereiche/Forschung/index.php. 

rezultatele sondajului sunt  parţial online pe 

http://www.fhr.nrw.de/publikationen/Schriftenreihe/index.php 

Letonia Sondajele sunt disponibile pe site-ul web al Instanţei Administraţiei: 

www.ta.gov.lv. 
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Olanda  Există un sondaj regulat naţional care conţine indicatori de încredere 

naţională şi satisfacerea referitor la judiciar. (SCP - Sociaal Cultureel 

Planbureau). Sondaje regulate pentru satisfacerea clienţilor în 

conformitate cu modelul pentru un management al calitătii realizat de 

PRISMA: www.prismaweb.nl 

Portugalia http://opj.ces.uc.pt/portugues/estudos/index.html 

Romania http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/20 12 2006   7233 ro.doc 

Slovenia http://www.cjm.si 

Spania Consiliul General al Judiciarului a elabotar în 2006 raportul annual 

despre situaţia sistemului juridic: "Panoramica de la Justicia en 2006". 

 

4.8. Curente şi concluzii 

Există un curent în Europa prin care cetăţenii şi profesioniştii judiciari pot 

retrage uşor şi gratuit de pe internet informaţii despre legile, instanţele şi 

procedurile judiciare relevante. Doar un număr limitat de ţări au aranjamente 

specifice pentru a informa justiţiabilii (potenţiali) despre abilităţile procedurilor ex. 

Timpul aşteptat pentru o procedură. 

 

Referitor la persoanele vulnerabile, victimele violurilor, copiii şi infractorii 

minori sunt categoriile cel mai bine protejate prin procedurile judiciare. Acest 

lucru se realizează oferind acestor categorii aranjamente de audiere speciale, 

drepturi speciale de procedură sau sprijin în termeni de informaţii specifice 
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adaptate necesităţilor acestora. În 30 de ţări, procurorii au un rol în asistarea 

victimelor infracţiunilor. Majoritatea ţărilor au şi o procedură de despăgubire 

pentru victimele infracţiunilor. Deseori este stabilit un fond public. O decizie 

judiciară este de obicei necesară pentru a se obţine despăgubirea. 

 

Ca parte din protecţia justiţiabililor împotriva disfuncţionalităţilor instanţelor, 

sistemele judiciare pot avea implementate proceduri de despăgubire. În 27 de 

ţări, există un mecanism de despăgubire pentru proceduri excesiv de lungi şi/sau 

neexecutarea unei decizii judiciare. Aproape toate ţările au o prevedere pentru 

despăgubirea unei persoane în caz de arestare injustă sau condamnare injustă. 

 

Datorită atenţiei crescute dată nevoilor şi aşteptărilor justiţiabililor, există 

un curent în continuă creştere în Europa pentru introducerea şi folosirea 

diverselor unelte, sondaje, pentru a evalua nivelul de satisfacţie a justiţiabililor 

sau a încrederii publică în instanţe. În majoritatea ţărilor europene, nu este un 

lucru comun realizarea în mod regulat de sondaje la nivel naţional sau la nivelul 

instanţelor. Dacă sondajele sunt folosite, ele sunt deseori aplicate ocazional. 

Excepţii se pot găsi în ţări unde au fost introduse sisteme de control al calităţii 

pentru instanţe sau unde evaluarea justiţiabililor este un lucru comun: Austria, 

Finlanda, Olanda, Spania şi Elveţia. 

 

5. Instanţele 

5.1. Introducere 
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În această parte sunt descrise principalele dezvoltări ale organizării 

instanţelor în Europa. Se face diferenţa între o instanţă (curţi de primă instanţă 

cu jurisdicţie generală), locaţia geografică a instanţei şi curţi de primă instanţă 

specializate. În nota explicativă a chestionarului de evaluare, o instanţă este 

definită ca fiind un organism stabilit de lege şi numit pentru a rezolva anumite 

tipuri de dispute juridice într-o anumită structură administrativă unde temporar 

există unul sau mai mulţi judecători. O curte de primă instanţă de jurisdicţie 

generală este descrisă ca fiind acea instanţă care tratează toate acele subiecte 

care nu sunt atribuite instanţelor specializate în conformitate cu natura cazului. 

Locaţiile geografice ale instanţelor sunt locaţiile sau clădirea unei instanţe unde 

au loc audierile judiciare. Cifrele oferite ar trebui să includă locaţiile pentru curţile 

de primă instanţă de jurisdicţii generale şi curţile specializate de primă instanţă. 

Dacă există mai multe clădiri ale instanţelor în acelaşi oraş al unei ţări, ar trebui 

să se includă şi acestea. 

 

În acest capitol se găsesc factorii de bază relevanţi ai instanţelor. Vă 

rugăm să luaţi la cunoştinţă că acest raport/ capitol prezintă fapte, cifre şi 

curentele acestora. Ele pot avea cauze diferite (economice, politice sau altele). 

Pentru analiza cifrelor s-a luat în considerare răspunsul naţional dat de fiecare 

ţară. 

 

5.2. Organizarea instanţelor 
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Instanţele au diferite sarcini în conformitate cu competenţele care le sunt 

atribuite în conformitate cu legea. În majoritatea cazurilor, instanţele sunt 

responsabile pentru rezolvarea cazurilor civile şi penale  - şi posibil şi de drept 

administrativ: cazurile de drept administrativ sunt adresate instanţelor cu 

jurisdicţie generală (de exemplu în Olanda) sau unei instanţe administrative 

specializate (în Franţa, de exemplu). În plus, instanţele pot avea răspunderea de 

a menţine registrele: instanţele pot avea departamente speciale pentru cartea 

funciară, registrul comerţului şi chiar registre de stare civilă (naştere, căsătorie, 

etc.). Această varietate poate influenţa cantitatea de muncă a instanţelor în mod 

diferit.  În consecinţă o comparaţie între instanţe şi ţări trebuie să se adreseze cu 

grijă. În următorul tabel este vizualizat numărul absolut de instanţe (generale, 

specializate) şi locaţiile instanţelor. 

 

Când se compară datele din 2006 cu cele din 2004, se pare că într-un 

număr limitat de ţări a avut loc o reducere sau o creştere a numărului curţilor de 

primă instanţă de jurisdicţie generală. Ţările în care numărul curţilor de primă 

instanţă au fost reduse considerabil sunt: Albania, Danemarca, Estonia, 

Norvegia, Serbia şi Suedia. Acest lucru a avut loc mai ales din cauza 

reformelor reţelei instanţelor. O creştere substanţială a numărului de curţi de 

primă instanţă de jurisdicţie generală se poate găsi în Cipru şi Turcia. Pentru 

Turcia, schimbarea se relaţionează cu reforma justiţiei care a fost implementată. 

În total, în 15 ţări numărul curţilor de primă instanţă de jurisdicţie generală s-a 

redus. 8 ţări au raportat o creştere. 
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Tabelul 25. Curente în numărul curţilor de primă instanţă 2004-2006 

 

Curente în numărul curţilor de primă instanţă 2004-2006 

Neschimbate  Creştere  Reducere  

Andorra Azerbaijan Albania 

Armenia Cipru Bosnia şi 

Herţegovina 

Austria Georgia Bulgaria 

Belgia Polonia Danemarca 

Croatia Portugalia Estonia 

Republica Cehă Federaţia Rusă Finlanda 

Ungaria  Spania Franţa 

Islanda Turcia Germania 

Irlanda  Grecia 

Italia  Norvegia 

Letonia  Serbia 

Lituania  Sweden 
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Luxemburg  FYROMacedonia 

Malta  Ucraina  

Moldova  UK-Anglia şi Ţara Galilor 

Monaco   

Muntenegru   

Olanda    

Romania   

Slovacia   

Slovenia   

UK-Scoţia   

UK-Irlanda de Nord   

23 8 15 

 

Referitor la numărul de instanţe, multe ţări au raportat o schimbare. În 

unele ţări instanţele au fost închise în timp ce într-un număr limitat de ţări, noi 

instanţe au fost create. Aria întrebării creşte când sunt luate în considerare 

instanţele specializate. Comparând datele din 2006 şi pe cele din 2004 se poate 

observa un trend mixt. În majoritatea ţărilor (25), numărul de instanţe specializate 
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este neschimbat. Doar în 7 ţări a avut loc o creştere. Pentru 8 ţări, a fost 

raportată o reducere a numărului de instanţe specializate. 

 

 

 

 

Tabelul 26. Curente în numărul de instanţe specializate 2004-2006 

 

Curente în numărul de instanţe specializate 2004-2006 

Neschimbate  Creştere  Reducere  Date 

di ibilAlbania Azerbaijan Estonia Andorra 

Armenia Cipru Germania Bosnia şi 

Austria Franţa Irlanda Bulgaria 

Belgia Federaţia Rusă Norvegia Republica Cehă 

Croatia Slovakia Polonia Georgia 

Danemarca  Spania Serbia FYROMacedonia 

Finlanda UK-Anglia şi Ţara Suedia  
Grecia  Turcia  

Ungaria     
Islanda    

Italia    
Letonia     

Lituania    
Luxemburg    

Malta    
Monaco    

Moldova    



 152

Muntenegru    

Olanda     
Portugalia    

Romania    

Slovenia    

Ucraina    
UK-Scoţia    

UK-Irlanda de 

Nord 

   

25 7 8 6 

 

Ţările care au un număr relativ ridicat de instanţe specializate sunt: Belgia 

(majoritatea acestor instanţe se relaţionează cu judecătorii de pace), Croaţia 

(mai ales datorită numărului mare de instanţe contravenţionale), Cipru (instanţe 

penale specializate, instanţe ale familiei, instanţe militare, tribunale de control ale 

impozitelor şi tribunale pentru dispute industriale), Finlanda (Instanţe 

Administrative, Instanţă Comercială, Instanţe ale muncii şi instanţă de asigurări), 

Franţa (conseils des prud’hommes (cazuri de muncă), instanţe comerciale, 

instanţe pentru minori, instanţe sociale, tribunaux paritaires des baux ruraux), 

Luxemburg (judecători de pace, instanţe ale muncii, conseils supérieur et 

arbitral des assurances sociales (consilii superioare şi arbitrare a asigurărilor 

sociale), instanţe administrative), Germania (instanţe specializate la nivelul de 

Lander în domenii administrative, fiscale, de muncă şi sociale), Monaco (instanţe 

ale muncii, judecător pentru accidente de muncă, commission arbitrale du loyer 
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commercial, commission arbitrale des loyers, commission administrative de la 

caisse des retraites), Spania (instanţe ale muncii, instanţe administrative, 

instanţe de justiţie pentru minori, instanţe comerciale, instanţe ale familiei, 

instanţe de ipotecă, instanţe navale, instanţe pentru violenţă împotriva femeilor21), 

Elveţia (tribunal des baux et loyer, tribunal de prud’hommes, instanţe 

administrative, instanţe sociale, instanţe de justiţie pentru minori, instanţe 

economice, instanţe federale penale specializate, instanţe federale administrative 

specializate) şi Turcia (instanţe penale de pace, instanţe de carte funciară, 

instanţe de executare, instanţe ale muncii, instanţe ale familiei, instanţe 

comerciale, instanţe ale consumatorilor, instanţe civile de proprietate intelectuală, 

instanţe penale superioare, instanţe superioare pentru minori). 

 

În 3 ţări: Andorra, Bosnia şi Herţegovina şi Republic Cehă, nu există 

instanţe specializate de primă instanţă. 

 

Când se ia în consdierare, la nivel general, tipul de dispută, majoritatea 

instanţelor specializate se pot găsi în zona: disputelor legate de muncă, legate 

de casele închiriate, afaceri sociale sau dispute despre asistenţa socială, dispute 

comerciale şi de drept administrativ. Anumite „grupuri ţintă” pentru instanţele 

                                                 
21 Pentru Spania ar trebui să se observe că instanţele sunt definite într-un mod 

specific. Un judecător, un complet de judecători sau departament al instanţelor 

se poate defini ca şi o instantă. Acelaşi lucru este valabil pentru Turcia. 
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specializate sunt: copiii, minorii, societăţile, ofiţerii militari, clienţi ai asistenţei 

sociale, victimele violenţei domestice (Spania), cetăţenii (pentru a începe 

proceduri de drept administrativ) şi cetăţenii care au comis infracţiuni (penale) 

minore (legate de maşini sau alte infracţiuni penale minore). 

Specializarea în instanţe este un trend în creştere în ţările europene. 

CEPEJ cunoaşte importanţa faptului că instanţele specializate pot juca un rol în 

îmbunătăţirea eficienţei justiţiei de asemenea adaptarea sa la evoluţia societăţii 

însă în acelaşi timp acest proces nu ar trebui să genereze confuzie, conflicte de 

jurisdicţie sau chiar să aibă consecinţe asupra costului procesului pentru 

utilizatori. 

 

Locaţiile instanţelor 

 

În 13 ţări, există o reducere a numărului de locaţii ale instanţelor pe 

100.000 de locuitori, când se compară datele din 2006 şi cele din 2004. Pentru 

10 ţări, există o creştere. În 18 ţări se pare că nu există schimbări în numărul de 

locaţii ale instanţelor pe 100.000 de locuitori. 

 

Tabelul 27. Curente în numărul de locaţii geografice ale instanţelor (datele 

din 2006 comparate cu cele din 2004) 

 

               Curente în numărul de locaţii geografice în 2004 
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Neschimbate  Creştere  Reducere  Date nedisponibile 

sau neaplicabile 

Andorra Azerbaijan Danemarca  Albania 

Armenia Bosnia şi 

Herţegovi

Germania Serbia 

Austria Cipru Grecia Turcia 

Belgia Croatia Irlanda Ucraina 

Bulgaria Finlanda Malta UK-Scoţia 

Republica Georgia Norvegia  

Estonia Polonia Olanda   

Franţa Spania Portugalia  

Ungaria  Suedia Romania  

Islanda FYROMacedo Federaţia Rusă  

Italia  Slovacia  

Latvia  UK-England and  
Lithuania  UK-Northern  
Luxembourg    

Moldova    

Monaco    

Montenegro    

Slovenia    

1

8 

10 13 

5 
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În următorul tabel, cifrele generale sunt prezentate pentru numărul de 

instanţe, locaţii ale instanţelor şi instanţe specializate. Cifrele absolute sunt date 

şi pentru anul 2004, aşa că o comparaţie cu 2006 se poate face. 

 

Tabelul 28. Numărul de instanţe considerate organisme juridice 

(structuri administrative) şi locaţiile geografice (Q45) – comparaţie 2004 – 

2006  

Ţara Curţi de primă 

instanţă de jurisdicţie 

generală 

Curţi specializate 

de primă instanţă

Numărul total de 

instanţe (locaţii 

geografice) 

 2004 2006 2004 2006 2004 2006

Albania 29 21 1 1 39 nr

Andorra 1 1 0 0 1 1

Armenia 17 17 1 1 21 21

Austria 153 153 7 7 149 149

Azerbaijan 85 85 16 19 106 112

Belgia 27 27 262 262 320 320

Bosnia şi 

Herţegovina

66 65 0 0 72 93

Bulgaria 145 140 na 28 153 153

Croatia 108 108 123 123 252 256

Cipru 4 7 10 11 14 18

Republica Cehă 86 86 0 0 98 98

Danemarca 82 24 1 1 86 30

Estonia 16 4 4 2 22 22
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Finlanda 63 58 11 11 130 132

Franţa 1143 1138 1207 1246 773 773

Georgia 60 66 na na 65 69

Germania 791 782 262 261 1147 1136

Grecia 455 435 4 4 460 435

Ungaria  131 131 20 20 157 157

Islanda  8 8 2 2 9 9

Irlanda  3 3 3 1 187 180

Italia 1013 1014 58 58 1291 1292

Letonia 34 34 1 1 41 41

Lituania 59 59 5 5 67 67

Luxemburg 5 5 5 5 8 8

Malta 1 1 1 1 3 2

Moldova 46 46 2 2 55 55

Monaco 18 18 6 6 1 1

Muntenegru 17 17 3 3 22 22

Olanda  19 19 2 2 61 52

Norvegia 79 68 7 6 93 71

Polonia 353 360 29 27 301 326

Portugalia 229 231 116 116 333 326

Romania 188 188 4 4 250 249

Federaţia Rusă 9170 9846 82 119 2812 2696

Serbia 169 138 18 17 na 199

Slovacia 45 45 3 4 58 51

Slovenia 55 55 5 5 66 66

Spania 1976 2016 572 760 683 703

Suedia  91 76 15 11 132 135

Elveţia  na 302 na 93 na 394 

FYROMacedonia 27 25 na 3 31 33 
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Turcia  2502 4723 1135 868 na 5767 

Ucraina 722 679 54 54 790 na 

UK-Irlanda de 

Nord 

22 22 2 2 21 19 

UK-Scoţia 22 22 22 22 na 50 

UK-Anglia şi 

Ţara Galilor 

710 660 18 25 711 595 

 

 * Următoarele ţări: Croaţia, Estonia, Lituania, Irlanda, Italia, Monaco şi 

Moldova şi-au actualizat cifrele comunicate pentru numărul de instanţe din 2004 

pentru a menţine coerenţa cu datele din 2004 obţinute cu o metodă a clasificării 

diferită de cea aplicată pentru anul 2006. Pentru Spania, variaţia între numărul 

de instanţe specializate în 2004 şi 2006 se datorează faptului că anumite 

instanţe civile numărate ca instanţe generale în 2004, au fost acum transformate 

în instanţe specializate, în linie cu conceptul dat în nota explicativa. 

 

În următoarele cifre numărul curţilor de primă instanţă de jurisdicţie 

generată şi locaţiile instanţelor la 100.000 de locuitori este prezentat pe o hartă 

geografică. 
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Figura 23. Numărul de instanţe de jurisdicţie generală la 100.000 de 

locuitori în 2006 
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Ţările cu cel mai mare număr de instante sunt prezentate cu portocaliu: 

Grecia, Islanda, Lituania, Muntenegru, Spania, Federaţia Rusă şi Turcia. Cel 

mai scăzut număr de instanţe pe 100.000 locuitori (în albastru deschis) se poate 

găsi în: Albania, Armenia, Belgia, Bulgaria, Republic Cehă, Cipru, 

Danemarca, Estonia, Germania, Irlanda, Polonia, România, Republica 

Slovacă, Suedia, Olanda şi UK – Scoţia. 

 

În următoarea figură se arată numărul de locaţii ale instanţelor. Ţările cu 

cel mai mare număr de locaţii geografice ale insatnţelor pe 100.000 locuitori (în 

portocaliu) sunt: Belgia, Croaţia, Grecia, Islanda, Irlanda, Monaco, 

Muntenegru, Portugalia, Serbia, Slovenia, Elveţia şi Turcia. 
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Figura 24. Locaţii ale instanţelor 100.000 de locuitori în 2006 

 

5.3. Solicitări minore, cazuri de concediere şi cazuri de furt 

 

În următorul tabel cifrele sunt prezentate referitor la numărul de instanţe 

care sunt competente să colecteze datoria pentru solicitări minore, cazuri de 

concedieri şi/sau furt. Cifrele din tabel sunt relaţionate cu instanţele de jurisdicţie 

generală sau specializată. Datorită felului în care au fost colectate informaţiile, nu 
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este posibilă distincţia între cele două tipuri de instanţe (aceste infromaţii ar 

putea ajuta la identificarea trendurilor în creşterea numărului de instanţe 

specializate pentru solicitări minore, cazuri de concediere sau furt). 

 

Aşa cum se poate observa din tabel, un număr semnificativ de instanţe 

(cifre absolute) competente să trateze solicitările minore se poate găsi în: 

Albania, Belgia, Croaţia, Franţa, Germania, italia, Polonia, Portugalia, 

România, Federaţia Rusă, Serbia, Spania, Elveţia, Turcia şi UK- Anglia şi 

Ţara Galilor. Există un număr mare de instanţe care să se ocupe de cazurile de 

concedieri (mai ales instanţele specializate) în: Franţa (conceils des 

prud’hommes), Germania (instanţe ale muncii), Italia, Polonia, Federaţia Rusă, 

Serbia, Spania (instanţe ale muncii), Elveţia, Ucraina şi Turcia (instanţe ale 

muncii). Ca exemplu de infracţiuni penale sunt identificate instanţele ce 

corespund cazurilor de furt. Un număr mare se poate găsi în: Bulgaria, Croaţia, 

Franţa, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Portugalia, România, Federaţia 

Rusă, Spania22, Elveţia, Turcia, Ucraina şi UK- Anglia şi Ţara Galilor. Aceste 

numere mari se pot explica parţial prin faptul că în aceste ţări există instante 

specializate pentru infracţiuni penale minore. 

  

                                                 
22  În Spania, toate cazurile penale, cu excepţia infracţiunilor minorilor sau 

violenţei împotriva femeilor sunt tratate de instanţele penale de jurisdicţie 

generală. 
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Tabelul 29. Numărul de curţi de primă instanţă pentru un caz legat de: 

colectarea despăgubirilor pentru solicitări minore, concedieri sau furt (Q48) 

 

Ţara Colectarea despăgubirilor 

pentru solicitări minore 

Concedieri Furt 

 Număr  la 100.000 

locuitori 

Număr  la 100.000 

locuitori 

Număr  la 100.000 

locuitori     

Andorra 1 1,23 1 1,23 1 1,23 

Armenia 17 0,53 17 0,53 17 0,53 

Austria 140 1,69 16 0,19 16 0,19 

Azerbaijan 90 1,05 85 1,00 3 0,04 

Belgia 187 1,78 21 0,20 27 0,26 

Bosnia şi 

Herţegovina 

48 1,25 48 1,25 48 1,25 

Bulgaria na na 112 1,46 112 1,46 

Croatia 120 2,70 65 1,46 172 3,87 

Cipru 6 0,78 1 0,13 9 1,16 

Republica 

Cehă23 

86 0,84 86 0,84 86 0,84 

Danemarca  24 0,44 24 0,44 24 0,44 

Estonia 4 0,30 4 0,30 4 0,30 

Finlanda 58 1,10 58 1,10 58 1,10 

                                                 
23 În Republica Cehă toate tipurile de dispute sunt rezolvate de instanţe cu 

jurisdicţie generală. 
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Franţa 476 0,75 276 0,44 186 0,29 

Georgia 66 1,50 66 1,50 66 1,50 

Germania 666 0,81 121 0,15 666 0,81 

Ungaria  111 1,10 20 0,20 131 1,30 

Islanda 8 2,67 8 2,67 8 2,67 

Irlanda 1 0,02 1 0,02 2 0,05 

Italia 849 1,45 165 0,28 165 0,28 

Letonia 34 1,48 34 1,48 39 1,70 

Lituania 54 1,59 59 1,73 54 1,59 

Luxemburg 3 0,63 3 0,63 3 0,63 

Malta 1 0,25 1 0,25 1 0,25 

Moldova 47 1,31 46 1,28 47 1,31 

Monaco 1 3,03 1 3,03 2 6,06 

Muntenegru 15 2,42 18 2,90 15 2,42 

Olanda  52 0,32 52 0,32 19 0,12 

Norvegia 71 1,52 71 1,52 71 1,52 

Polonia 315 0,83 275 0,72 360 0,94 

Portugalia 231 2,19 59 0,56 233 2,20 

Romania 178 0,82 41 0,19 178 0,82 

Federaţia 

Rusă 

7367 5,19 2479 1,75 2479 1,75 

Serbia 146 1,97 136 1,83 na na 

Slovacia 45 0,84 45 0,84 45 0,84 

Slovenia 44 2,20 4 0,20 11 0,55 

Spania 1722 3,94 316 0,72 1471 3,36 
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Suedia 53 0,58 53 0,58 53 0,58 

Elveţia  233 3,12 131 1,76 126 1,69 

FYROMacedonia 26 1,28 26 1,28 26 1,28 

Turcia  824 1,12 1116 1,52 1152 1,57 

Ucraina na na 706 1,51 679 1,46 

UK-Anglia şi 

Ţara Galilor 

220 0,41 na na 440 0,82 

 

Pentru solicitări financiare minore, există o largă varietate între ţări 

referitor la mărimea sumei financiare a disputei. Acest lucru este cauzat parţial 

de variaţia situaţiei economice a ţărilor, de regulile de procedură civilă care sunt 

aplicate şi de nivelul de instanţe de specializare din acest domeniu. În următorul 

tabel sunt date valorile monetare pentru solicitări minore. 

 

Tabel 30. Valori monetare pentru solicitări minore în 2006 (Q48) 

 

Ţara  Valoarea financiară a 

solicitărilor 

Ţara Valoarea financiară a 

solicitărilor 

Albania NA Luxemburg < 10 000€ 

Andorra < 1 200€ Malta < 3 488€ 
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Armenia Suma nu trebuie să 

depăşească 5000 de 

ori salariul minim 

Moldova Nici o definiţie 

Austria < 10 000€ Monaco < 1 800€ 

Azerbaijan Nici o definiţie Muntenegru < 500€ 

Belgia < 1 860€ Olanda  < 5 000€ 

Bosnia şi 

Herţegovina 

< 1 500€ Norvegia  < 2 500€ 

Bulgaria Nici o definiţie Polonia < 2 578€ 

Croatia < 683€ Portugalia < 14 963€ 

Cipru < 50 000£ Romania Nu se aplică 

Republica Cehă < 63€ Federaţia 

Rusă

< 1 470€ 

Danemarca  < 50 000DKK Serbia < 100 000 DINARS 

Estonia Nici o definiţie Slovacia Nici o definiţie 

Finlanda Categoria de solicitări 

minore nu există 

Slovenia < 845€ 

Franţa < 4 000€ Spania < 3 000€ 

Georgia < 2 000GEL Suedia  < 2 235€ 
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Germania < 600€ Elveţia  De la 310€ to nu mai 

mult de 21 400€ - în 

funcţie de canton 

Grecia < 800€ FYROMacedo

nia

< 980€ 

Ungaria  < 20 000€ Turcia < 2 959€ 

Islanda Nici o definiţie Ucraina Nici o definiţie 

Irlanda < 2 000€ UK-Irlanda de 

Nord

Nici o definiţie 

Italia < 2 582€ UK-Scoţia < 750£ 

Letonia Nici o definiţie Regatul Unit < 7 297€ 

Lituania < 290€   

 

Comentariu: unele valori monetare sunt prezentate în monedă locală. 

 

5.4. Atribuţii bugetare la nivelul instanţelor 

 

Organizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor pentru bugete poate diferi de 

la o ţară la alta. Poate fi răspunderea principală a preşedintelui instanţei. Alte 

opţiuni sunt acelea că un director de instanţă administrativă este responsabil de 

buget sau chiar un consiliu de administraţie unde unul dintre membri are sarcina 

de a administra bugetul. În următorul tabel numărul de ţări este arătat, luând în 
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considerare diverşi paşi ai procesului din pregătirea, arbitrajul administraţiei 

bugetului şi evaluarea ciclului bugetar. În majoritatea ţărilor, preşedintele 

instanţei este implicat în toţi paşii procesului bugetar, urmat de un director al unei 

instanţe administrative sau de o altă persoană, ex. autoritate. Într-o măsură mai 

mică, instanţele pot avea un consiliu de administraţie sau un şef al biroului 

grefierilor pentru administrarea bugetului. 

 

Tabelul 31. Instanţele responsabile de bugetul individual al curţilor 

(Q60) – numărul de răspunsuri pozitive (Q60). 

 

Instanţele responsabile de 

bugetul individual al curţii 

Pregătire Arbitraj Management Evaluare 

Consiliul de administraţie 6 2 3 5 

Preşedintele instanţei 29 22 23 22 

Directorul instanţei 

administrative 

15 13 17 13 

Şeful biroului grefierilor 8 5 8 8 

Altele  18 15 15 17 

 

Comentariu: 46 de ţări au oferit un răspuns la întrebarea legată de 

atribuţiile bugetare la nivelul instanţelor. În Spania nu există o persoană 

responsabilă sau atribuţie pentru bugetul individual al curţii. În Elveţia instantele 
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responsabile cu bugetul instanţei individuale variază în conformitate cu 

organismele (cantoane). În Turcia nu există un buget individual pentru instanţă. 

În consecinţă tabelul prezintă datele din 43 de ţări sau organisme. 

 

În figura radar distribuţia atribuţiilor este vizualizată în manieră diferită. 

 

Figura 25. Distribuţia atribuţiilor bugetare la nivel de instanţă 

pregătire 

arbitraj 

management 

evaluare 

 

Consiliul de administraţie 

Preşedintele instanţei 

Directorul curţii administrative 

Şeful biroului de grefieri 

altele 
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Referitor la categoria „altele”, multe răspunsuri diferite au fost date. Au 

fost menţionaţi mai ales Ministerul Justiţiei, preşedinţii înaltelor curţi, grupul 

colectiv de preşedinţi ai înaltelor curţi (curtea constituţională, Curtea Supremă, şi 

curţile de apel), un serviciu naţional administrativ al instanţei, contabilii instanţelor. 

Este clar că în majoritatea ţărilor procesul bugetar al instanţei este aranjat la 

nivele diferite (de la nivel naţional la cel regional (apel) sau local (instanţele)). La 

fiecare nivel diverşi actori sunt implicaţi în proces. 
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5.5. Dotarea informatică şi tehnologia comunicării în instanţe (e-

justiţie şi e-instanţe) 

 

Aplicaţii pentru asistenţa directă a unui judecător sau personal al 

instanţei24 

  

Instanţele pot folosi informaţiile şi tehnologia comunicaţiilor pentru scopuri 

diferite. Cel mai utilizat domeniu de aplicaţie se relaţionează cu asistenţa directă 

a unui judecător sau personal al instanţei. Una dintre aplicaţiile de „bază” legate 

de procesarea cuvintelor/ facilităţi de birou unde un judecător sau membru al 

personalului îşi poate proiecta deciziile sau pregăti un caz într-un „fişier 

electronic”. Răspândirea tehnologiei de bază pentru birou a început în anii 1980; 

totuşi doar în anii 1990 multe guverne au început procesul de furnizare a 

echipamentului computerizat de birou instanţelor. Aşa cum se poate stabili din 

tabel, în aproape toate instanţele din Europa, procesările în word sau alte 

aplicaţii au fost realizate. Trebuie să se observe că numerele mari nu pot indica 

faptul că echipamentul ar fi o „stare de artă”. Unele instanţe pot avea 

echipamente de birou cu computere foarte vechi. 

 

                                                 
24  Informaţii detaliate sunt descrise în: Velicogna M. (2007), Folosirea 

Informaţiilor şi Tehnologiei comunicaţiilor în sistemele judiciare europene, Studiu 

CEPEJ nr. 7 (Strasburg)  
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În plus faţă de implementarea aplicaţiilor de bază una dintre zonele unde 

ICT pentru asistenţă directă unui judecător se poate găsi este în domeniul 

cercetării juridice. Diverse aplicaţii, de la CD-ROMs la Intanet şi software de 

Internet, fac posibil pentru un judecător să câştige accesul la legislaţie, să 

apeleze deciziile, regulile, metodele instanţelor etc. Cercetările juridice online 

sunt un domeniu în dezvoltare, în conformitate cu folosirea intensificată a 

website-urilor specializate. În majoritatea ţărilor este posibil să se retragă 

informaţii legale folosind baza de date electronică a jurisprudenţei. Exemple 

concrete de aplicare se pot găsi în Irlanda („Electronic Benchbook), UK- Anglia 

şi Ţara Galilor (eLis: biblioteca economică şi serviciile informative care oferă 

infromaţii legale pentru judiciar) şi Italia unde Centrul de Documentare al Curţii 

Supreme oferă acces gratuit online la baza de date a jurispridenţei Curţii 

Supreme şi a altor instanţe. 

 

Aplicaţiile de birou, împreună cu uneltele pentru jurisprudenţă, se pot 

combina cu facilităţile din domeniul modelelor sau template-urilor „deciziilor 

standar” care se pot folosi de judecători pentru a-şi reduce cantitatea de lucrări 

atunci când iau o decizie. În Finlanda sistemul de management al cazurilor 

numit Tuomas le permite judecătorilor să ia informaţii din cazurile judiciare şi să 

le folosească pentru a lua noi decizii. 65% din toate cazurile judiciare înregistrate 

sunt documente electronice depozitate în baze de date care se pot folosi pentru 

scopuri viitoare. 
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Facilităţi de e-mail se pot folosi în aproape toate ţările membre. În 

majoritatea cazurilor, e-mailul este folosit ca mijloc de informare de comunicare 

între instanţe, judecători sau personal al instanţelor. În interiorul instanţelor, 

folosirea e-mail-urilor poate fi limitată, deoarece în anumite ţări legea cere un e-

mail certificat şi o semnătură digitală pe documentele oficiale ale instanţelor (de 

exemplu în Belgia, Franţa, Grecia, Elveţia şi Italia). 

 

Conexiunile de internet sunt din ce în ce mai comune instanţelor din 

Europa. În special cu o utilizare intensă a aplicaţiilor web şi se aşteaptă ca 

aceasta să crească în viitor. În 32 de ţări, toate instanţele au conexiuni la internet. 

 

Sisteme pentru întregistrarea cazurilor şi administrarea 

 

Cea de-a doua arie generală de aplicare a informaţiilor tehnologice ale 

instanţelor se relaţionează cu înregistrarea şi administrarea cazurilor, şi 

monitorizarea problemelor financiare ale instanţei. Automatizarea instanţelor în 

acest domeniu începe mai ales cu automatizarea sarcinilor repetitive şi executive. 

Registrele tradiţionale ale instanţei şi alte registre sunt înlocuite cu baze de date 

computerizare cu dosare ale instanţelor. Avantajul acestor aplicaţii constă în 

faptul că înregistrarea datelor similare se poate reduce iar datele înregistrate 

manual pot fi înlocuite prin înregistrarea economică a informaţiilor (de exemplu 

prin folosirea documentelor scanate). Majoritatea ţărilor au răspuns menţionând 

că ele folosesc sisteme de înregistrare electronică pentru cazuri. În plus faţă de 
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acestea pare a fi o tendinţă de a instala sisteme de informaţii despre 

administrarea cazurilor la instanţe. Aceste sisteme nu se limitează la înregistraea 

informaţiilor unui caz ci introduc funcţionalităţi în zona administrării cazurilor. 

Domeniile de aplicaţie sunt: generarea de informaţii referitoare la activitatea 

instanţelor, administrarea financiară a instanţelor şi sistemele de suport ale 

administrării cazurilor (ne)-juridice (pentru urmărirea cazurilor, planificarea 

cazurilor şi administrarea documentelor). Datorită complexităţii acestui tip de 

informaţie ne-am putea aştepta la un grad mai scăzut de instalare în instanţele 

din Europa. Totuşi, în 20 de ţări o implementare de 100% s-a reuşit pentru 

sistemele de informaţie pentru administrarea cazurilor. 26 de ţări au răspuns că 

un astfel de nivel este realizat şi în domeniul managementului financiar. Exemple 

de aplicare se pot găsi în Irlanda şi Finlanda. În Irlanda, Serviciul Instanţei a 

implementat un număr de sisteme strategice care pot genera administrarea şi 

executarea informaţiilor. Sistemele de mangement al cazurilor şi de decizii ale 

instanţelor produc în Finlanda, în mod automat, informaţii şi rapoarte pentru a fi 

folosite de instanţe şi de ministerul justiţiei. Ar trebui menţionat că în Croaţia, ca 

parte din Sistemul Integrat de Administrare a Cazurilor, se va dezvolta un sistem 

pentru a detecta şi emite informaţii siatistice referitor la cazurile de rezervă a 

instanţelor. O altă aplicaţie este E-Statistici în Croaţia: cu acest software web 

este posibilă colectarea, procesarea şi publicarea datelor de funcţionare a 

instanţelor. 
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Comunicare electronică şi schimbul de informaţii dintre instanţe şi 

mediu 

 

Pentru a facilita comunicarea cu utilizatorii profesionali şi (potenţialii) 

justiţiabili, alte domenii se aplicare se pot instala în instanţe. Una dintre aplicaţiile 

de „bază” este folosirea site-ului web al instanţei. În conformitate cu datele din 

2006 în doar 14 ţări 100% din instanţe au site-uri web. Referitor la organizarea 

informaţiilor pe web există diferite strategii folosite de ţări. În unele cazuri, 

organizarea şi prezentarea informaţiilor pe web sunt centralizate (instanţe 

supreme, ministere de justiţie sau consilii ale judiciarului determină „modele web” 

pentru instanţe şi modalitatea în care informaţia este prezentată pe un site web). 

În alte ţări, acest lucru este lăsat la latitudinea instanţelor. De exemplu în Austria, 

ministerul justiţiei determină ce informaţii şi cum sunt acestea prezentate pe site-

urile web ale instanţelor. O regulă similară se găseşte în Olanda unde consiliul 

juridic are responsabilităţi cheie în publicarea infromaţiilor pe site-ul web. În 

Belgia şi Franţa instanţele îşi pot dezvolta propriile site-uri web, urmărind 

îndrumările stabilite de Ministerul Justiţiei25. 

 

                                                 
25 Vezi Velicogna (2007), p. 22. 
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Informaţiile de pe site-urile web ale instanţelor se pot împărţi în 4 tipuri26: 

informaţii generale, informaţii despre activitatea şi organizarea instanţelor, 

informaţii juridice şi informaţii despre cazuri. 

 

Informaţiile generale se relaţionează cu obiectivul instanţei, locaţia 

instanţei şi orele de funcţionare. Uneori este posibil să se descarce formulare 

sau să se trimită e-mail-uri unei instanţe (de exemplu pentru a cere informaţii). În 

UK – Anglia şi Ţara Galilor, CSJ-online face posibilă vizitarea virtuală a Curţii 

Coroanei. 

 

Informaţiile despre activitatea instanţelor se relaţionează în special cu 

statisticile despre performanţele instanţei, politicile de control al calităţii şi 

publicarea sentinţelor. Acest tip de informaţii poate fi găsit doar pe câteva site-uri 

web ale unor ţări. În majoritatea cazurilor, informaţiile generale sunt cele 

disponibile pe site-urile web ale ministerelor de justiţie, consiliilor pentru juridic 

sau instanţelor superioare. 

 

Informaţiile juridice de pe site-urile web ale instanţei se pot împărţi între 

informaţiile juridice generale şi informaţii specifice despre legi (cazuri juridice). 

Exemple de informaţii generale juridice sunt oferirea de informaţii despre cum să 

se înceapă procedurile juridice, practicile generale ale unei instanţe şi uneori 

                                                 
26 Idd., p. 23 
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formulare specifice (pentru a prezenta un caz instanţei). De pe multe site-uri web 

ale instanţelor se pot descărca formulare. Totuşi, în majoritatea cazurilor, 

formularele completate nu pot fi trimise direct instanţelor prin intermediul 

aplicaţiilor web, însă trebuiesc printate şi prezentate în format de hârtie. Datele 

despre cazuri se conectează cu accesul online la baza de date a deciziilor 

judecătoreşti. Unele ţări oferă acces la cazurile legale gratuit (de exemplu 

Finlanda, Irlanda, Norvegia şi Regatul Unit), în timp ce în alte ţări cazurile 

legale sunt disponibile doar printr-o zonă cu acces restricţionat (deschis doar 

pentru anumiţi utilizatori, cum ar fi în Italia). Elveţia oferă utilizatorilor o bază de 

date online multilingvistă (denumită „ATF online”) cu unelte avansate de căutare, 

în plus faţă de căutarea dintr-un text integral, căutarea prin meta-date cum ar fi 

normele legale sau cuvinte cheie; această bază de date include atât deciziile 

Curţii Federale Elveţiene şi o selecţie de decizii ale Curţii Europene a Drepturilor 

Omului. 

 

Informaţii despre cazuri conţinând registrele, dosarele cazurilor şi alte 

documente relevante ale instanţei sunt disponibile doar într-un număr limitat de 

ţări. Excepţie de la această regulă este informaţia relaţionată cu registrele 

electronice cum ar fi registrele comerţului şi cele de carte funciară. De exemplu, 

în Austria cetăţenii pot obţine (în general după ce plătesc o taxă) accesul la 

Cartea Funciară a Austriei, la Registrul Comerţului al Austriei, la Registrul de 

Informaţii Legale, Baza de date a dispoziţiilor şi baza de date pentru licitaţii 
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imobiliare. Avocaţii au şi ei posibilitatea de a căuta în baza de date a cazurilor 

executabile. 

Un exemplu al altor zone (de succes) de comunicări electronice este 

procesarea de plângeri minore şi rceuperări de datorii nedisputate. Exemple de 

succes de e-justiţie din acest domeniu se pot găsi în Austria (Sistemul Electronic 

de Comunicări Juridice din Austria), Germania, Finlanda (Tuomas şi sistemele 

Santra) sau în Regatul Unit (MoneyClaimOnline). 

 

Există ţări unde tehnicile videoconferinţei sunt folosite de instanţe. În 

special în cazurile penale, acest lucru ar putea reduce timpul şi costurile pentru 

judecători şi instanţe. De exemplu, transportul reţinuţilor se poate reduce, când în 

loc să se transporte prizonierii din închisoare la instanţă, aceştia pot fi audiaţi de 

judecători folosind video-conferinţa. Exemple de ţări care folosesc video-

conferinţa sunt: Austria, Germania, Italia şi Olanda. 

 

O abordare integrată a computerizării instanţei se poate găsi în Turcia. 

Ca parte din proiectul Reţelei Naţionale Juridice din Turcia, toate cazurile 

instanţelor se găsesc online şi sunt accesibile judecătorilor. Cazierele penale şi 

dosarele sunt accesibile online iar conexiunile se pot face cu ale registre (de 

exemplu cu registrul stării civile, a cărţii funciare şi pentru permisele de 

conducere). Printr-un portal de internet, avocaţii pot să analizeze cazurile şi să 

prezinte o cerere online. Taxele judiciare pot fi plătite în mod electronic folosind 

facilităţi financiare on-line. Justiţiabilii au posibilitatea de a face o plângere la o 
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instanţă prin intermediul aplicaţiei de internet. Ei pot găsi şi cazurile online. 

Proiecte pilot au fost începute pentru a informa părţile despre starea cazurilor 

folosind mesajele SMS pe telefoanele mobile. 

  

Dezvoltări europene (UE) a portalurilor e-justiţie 

 

O altă abordare care se dezvoltă la momentul curent se referă la crearea 

de portale europene e-justiţie pentru statele membre ale Uniunii Europene27. 

Această iniţiativă caută să creeze portaluri care să permită utilizatorilor să 

retragă informaţii de la alte ţări şi instanţe localizate în alte ţări. Conţinutul 

portalului ar trebui să facă posibilă comunicarea între instanţe, cu alte autorităţi 

publice şi părţi interesate. De asemenea ar trebui să faciliteze accesul la baza de 

date legală publicului general (folosind paginile curente de internet, disponibile ca 

parte a Reţelei Juridice Europene în probleme civile şi comerciale şi Reţeaua 

Europeană în probleme penale). În principiu, una dintre zonele în care portalul e-

justiţie va fi de folos este cea a registrelor electronice (registre de insolvenţă, 

registre ale comerţului, cărţi funciare şi caziere penale). Un proiect pilot a fost 

lansat printr-un număr limitat de state membre  ale Uniunii Europene pentru a 

lega registrele de insolvenţă. În plus s-a dezvoltat şu un portal prototip de e-

justiţie. 

                                                 
27 La data de 20 de mai 2008 Comisia Europeană a comunicat un document 

întitulat “spre o strategie europeană de e-justiţie” 
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Fapte 

 

În următorul tabel, răspunsurile ţărilor sunt oferite pentru trei zone 

generale de utilizare. În majoritatea ţărilor, facilităţile informatice pentru 

asistenţaq directă a judecătorilor şi personalului se pot găsi în instanţe. Mai puţin 

aplicate sunt sistemele de înregistrare a cazurilor, sisteme de informaţie a 

administraţiei instanţelor şi sisteme de informaţii financiare. Ultimul domeniu este 

comunicarea între instanţe, profesionişti juridice şi justiţabili (potenţiali). În 14 ţări 

toate instanţele au un site web special. În 11 ţări formularele electronice se pot 

descărca şi încărca la toate instanţele. Un scor identic (14 ţări) se poate găsi 

pentru „alte” schimburi de informare. 

 

Tabelul 32. ICT în instanţe pentru trei zone de utilizare (Q62, Q63 şi Q64) 

 

Funcţia Facilităţi 

informatice 

100% din 

instanţe 

+50% din 

instanţe 

-50% din 

instanţe 

-10% din 

instanţe 

Număr de 

răspunsuri

Facilităţi informatice 

folosite în instanţe 

pentru asistarea 

directă a judecătorului 

Procesări în Word 42 4 0 0 46 

Baza de date 

electronică a 

jurisprudenţei 

33 7 2 1 43 

Dosare electronice 18 12 4 7 41 

e-mail 33 9 2 1 45 

Conexiune la 

internet 

33 6 6 1 45 
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Facilităţi 

informatice folosite 

în instanţe pentru 

administrare 

Sistem de 

înregistrare a 

cazurilor 

26 10 5 3 44 

Sistem de informare 

despre administraţia 

instanţelor 

20 12 4 6 42 

Sistem de informaţii 

financiare 

26 8 2 6 42 

Facilităţi 

informatice folosite 

în instanţe pentru 

comunicarea între 

instanţe şi părţi 

Formulare web 

electronice 

11 3 5 20 39 

Web site-uri 

speciale 

14 7 9 11 41 

Alte facilităţi de 

comunicare 

electronică 

15 3 6 11 34 

  

Comentariu: 46 de ţări au răspuns la întrebările puse despre 

echipamentele de IT. 

 

Folosind metodologia clasificării, este posibil să se grupeze ţările în 

funcţie de nivelul de implementare a diverselor aplicaţii informatice. În 

următoarele tabele ţările sunt grupate în conformitate cu nivelul lor de 

computerizare (toate dintre cele trei funcţii) (nivel foarte bun, nivel bun, nivel 

moderat şi nivel scăzut de informatizare). Calculul scorurilor se bazează pe o 

înregistrare a întrebărilor relevante 62, 63 şi 64. 
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Tabelul 33. Clasificarea ţărilor în funcţie de nivelul de informatizare a 

instanţelor pentru cele trei zone de aplicare. 

 

Nivel foarte înalt 

de informatizare 

>39 puncte 

Nivel înalt de 

informatizare 

(32-38) 

Nivel moderat de 

informatizare  

(26-31) 

Nivel scăzut de 

informatizare (mai 

puţin decât 25) 

Austria Republica Cehă Belgia Cipru  

Danemarca  Romania Italia Ucraina 

Estonia Slovenia Georgia FYROMacedonia 

Finlanda Islanda Luxemburg Serbia 

Ungaria  UK-Irlanda de Polonia Armenia 

Malta Germania Andorra Monaco 

UK Anglia şi Ţara 

Galilor 

Lituania Irlanda Federaţia Rusă 

Elveţia  Franţa Azerbaijan Bosnia şi 

Herţego inaPortugalia Letonia Croatia Muntenegru 

Slovacia Olanda  Grecia Moldova 

UK-Scoţia Suedia   

Norvegia Bulgaria   

Spania    

Turcia    

14 12 10 10 

 

Comentarii: 

Un răspuns de 100% a fost atribuit scorul de: 4; un răspuns > 50%: 3; un 

răspuns <50%: 2; un răspuns <10%: 1. Scorurile pot varia de la 44 de puncte 
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(maxim) la 11 puncte unde rapoartele unei ţări are mai puţin de 10% din instanţe 

echipate cu noi tehnologii. Răspunsurile au fost împărţite în 4 clase. Putem 

vedea un nivel foarte bun de informatizare (mai mult de 39 de puncte), un nivel 

bun de informatizare (între 28 şi 38 de puncte), un nivel moderat (între 26 şi 31 

de puncte) şi un nivel scăzut cu mai puţin de 25 de puncte la scor. 

 

Clasificarea bazată pe scor nu este o imagine perfectă a echipării 

instanţelor. Aceasta este o imagine globală a nivelului lor de informatizare. În 

interiorul claselor mai puţin echipate, se pot găsi şi răspunsuri cu un scor de 4. 

Totuşi, numărul mediu de scoruri scăzute a influenţat scorul final al clasificării 

unei ţări. 

 

Folosind aceeaşi metodologie de atribuire a unui scor ţărilor se poate 

arăta nivelul de implementare a tehnologiei informatizate pentru asistarea directă 

a unui judecător sau a personalului ce nu ţine de judecători. Ţarile cu un nivel 

înalt şi foarte înalt de implementare sunt colorate în portocaliu (patru simboluri 

informatice) sau în galben (trei simboluri informatice). 
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Figura 26. Nivelul de implementare a echipamentului informatic 

pentru asistarea directă a personalului juridicar sau nejuridicar. (Q62) 

 

 

 

Un nivel moderat de informatizare a judecătorilor şi personalului 

instanţelor se poate găsi în Azerbaijan, Croaţia, Serbia, Armenia şi Cipru 

(albastru: doi simboluri infromatice). In conformitate cu metoda scorului în 
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Muntenegru, Bosnia şi Herţegovina, Federaţia Rusă, „fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei” şi Moldova există un nivel scăzut de implementare a 

computerelor pentru asistarea directă a judecătorilor şi personalului din instanţe 

(culoarea gri; 1 simbol informatic). 

 

O descriere diferită se poate da la nivel de implementare informatică, 

folosite pentru a facilita comunicarea între instanţe şi mediul acestora. Ţările cu 

un nivel înalt de implementare sunt: Austria, Republica Cehă, Danemarca, 

Finlanda, Ungaria, Malta, Slovacia, România, Slovenia, Elveţia, UK – Scoţia 

şi UK – Anglia şi Ţara Galilor (culoarea portocalie; patru simboluri informatice). 

Un nivel bun de facilităţi informatice pentru comunicare se găseşte în: Islanda, 

Portugalia, UK – Irlanda de Nord, Croaţia, Germania, Norvegia, Spania şi 

Estonia. Ţările cu un nivel moderat sau cu un nivel scăzut sunt prezentate în 

culoare bleu (două simboluri informatice) respectiv în culoarea gri (un sistem 

informatic). 
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Figura 27. Nivelul de implementare a unui echipament informatic 

pentru comunicarea între instanţe şi mediul acestora (Q64) 

 

5.6. Evaluare şi monitorizare 

 

Monitorizare 

Ca parte din administraţia instanţelor, este recomandată o evaluare 

periodică şi o monitorizare a performanţelor instanţelor şi a calităţii justiţiei. De 
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asemenea, pentru orientarea externă a juridicului, rapoarte (publice) anuale ar 

trebui emise şi prezentate publicului. Acesta este cazul marii majorităţi a ţărilor 

(43 de ţări) care au răspuns. 46 de ţări sau organisme au răspuns că, în mod 

regulat, realizează activităţi de monitorizare referitoare la numărul de cazuri. Un 

număr aproape identic de ţări (45 de ţări) au răspuns că numărul deciziilor este 

de asemenea monitorizat. În 38 de ţări se monitorizează şi numărul de cazuri 

amânate şi lungimea procedurilor. 

 

Tabelul 34. Numărul de răspunsuri pozitive pentru modalităţile 

sistemelor de monitorizare (Q66, Q67). 

 

Sistem de monitorizare a activităţilor instanţei Numărul de ţări care au răspuns pozitiv 

Li se cere instanţelor să pregătească un raport anual 

de activitate? 

43 

Sistemul de monitorizare regulată a activităţilor 

instanţelor ia în considerare şi numărul de cazuri? 

46 

Sistemul de monitorizare regulată a activităţilor 

instanţelor ia în considerare şi numărul de decizii 

luate? 

45 

Sistemul de monitorizare regulată a activităţilor 

instanţelor ia în considerare şi numărul de cazuri 

amânate? 

38 
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Sistemul de monitorizare regulată a activităţilor 

instanţelor ia în considerare şi lungimea procedurilor 

(timpul)? 

38 

Sistemul de monitorizare regulată a activităţilor 

instanţelor ia în considerare şi alte elemente? 

20 

 

Un exemplu de raport anual al instanţei la nivel naţional se poate găsi în 

Olanda. În fiecare am Consiliul Olandez pentru Juridic publică un Raport Anual 

cu date referitoare la productivitatea globală a instanţelor, cazurile apărute, 

cazurile încheiate, productivitatea în relaţie cu cazurile apărute şi costurile 

sistemului juridic, calitatea şi finanţele sale. Rapoarte anuale similare se găsesc 

şi în alte ţări (de exemplu în Finlanda). 

 

Evaluarea 

36 de ţări au răspuns că folosesc un sistem regulat de evaluare a 

performanţei instanţei. În 10 tări nu există un astfel de sistem (vezi tabelul cu 

ţările). 

 

Tabelul 35. Aveţi un sistem regulat de evaluare a performanţelor fiecărei 

instanţe? (Q68) 
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 Aveţi un sistem regulat de evaluare a performanţelor fiecărei instanţe? 

DA NU 

Andorra Monaco Armenia 

Austria Muntenegru Belgia 

Azerbaijan Olanda  Bosnia şi Herţegovina 

Bulgaria Norvegia Republica Cehă 

Croatia Polonia Islanda 

Cipru Portugalia Irlanda 

Danemarca Romania Luxemburg 

Estonia Serbia Malta 

Finlanda Slovacia Federaţia Rusă 

Franţa Slovenia Ucraina 

Georgia Spania  

Germania Suedia  

Grecia Elveţia   

Ungaria  FYROMacedonia  

Italia Turcia  

Letonia UK-Irlanda de Nord  

Lituania UK-Scoţia  

Moldova UK-Anglia şi Ţara Galilor  

36 10  

 

Majoritatea evaluărilor performanţelor instanţelor se bazează pe folosirea 

statisticilor instanţelor (numărul de cazuri, stocuri, cazuri în aşteptare, decizii, 

volumul de muncă al judecătorilor şi al instanţei, productivitatea, etc.). În anumite 
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instanţe rezultatele sunt comparate cu ţintele ce trebuiesc îndeplinite (de 

exemplu în Noevegia şi UK- Anglia şi Ţara Galilor). 

 

În majoritatea ţărilor (36) sunt folosiţi indicatori de performanţă pentru a 

măsura performanţa instanţei. În 10 ţări nu se aplică indicatori de performanţă. 

 

Tabelul 36. Referitor la activitatea instanţelor, aveţi indicatori de 

performanţă bine definiţi? (Q69) 

 

Referitor la activitatea instanţelor, aveţi indicatori de 

DA NU 

Armenia Muntenegru Andorra 

Austria Olanda  Azerbaijan 

Bosnia şi Herţegovina Norvegia Belgia 

Bulgaria Polonia Republica Cehă 

Croatia Portugalia Germania 

Cipru  Romania Islanda 

Danemarca Federaţia Rusă Luxemburg 

Estonia Serbia Malta 

Finlanda Slovacia Moldova 

Franţa Slovenia Ucraina 

Georgia Spania  

Grecia Suedia   

Ungaria  Elveţia   

Irlanda FYROMacedonia  
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Italia Turcia   

Letonia UK-Irlanda de Nord  

Lituania UK-Scoţia  

Monaco UK-Anglia şi Ţara  

36 10 

 

În schema de evaluare ţările au fost rugate să facă o listă a primilor patru 

indicatori de performanţă care trebuiesc definiţi (sau care sunt deja folosiţi) 

pentru a genera informaţii adecvate despre funcţionarea corespunzătoare a 

instanţelor. În funcţie de rezultate, primii patru indicatori de top pentru instanţele 

care folosesc deja indicatori de performanţă sunt: lungimea procedurilor (29 de 

ţări), cazuri în asteptare şi stocurile (28 de ţări), cazuri încheiate (27 de ţări) şi 

cazuri intrate (22 de ţări). 

 

Un scor similar se poate găsi la ţările unde, la momentul prezent, nu se 

folosesc indicatori de performanţă. Dacă ar avea indicatori de performanţă primii 

patru indicatori folosiţi ar fi: cazurile încheiate (9 ţări), lungimea procedurilor (8 

ţări), cazurile intrate (8 ţări) şi cazurile în aşteptare/ stocul (6 ţări). 

 

Obiective pentru judecători şi instanţe 

 

Din cele 46 de ţări care au răspuns la întrebările 71 şi 72, 18 ţări au spus 

că ele au definit şi folosit obiective pentru judecători iar 24 pentru instanţe. 17 ţări 

au răspuns că nu au obiective pentru judecători sau instanţe. 
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În Letonia, stabilirea obiectivelor generale este răspunderea Ministerului 

de Justiţie. În Norvegia, sunt stabilite obiective generale ale instanţelor în 

termeni de timpul de procesare în cazurile civile şi penale. Pentru ultima 

categorie de cazuri sunt implicate şi Ministerul de Justiţie Norvegian şi poliţia. 

Elveţia a răspuns menţionând că obiectivele de performanţă pentru judecători 

sunt folosite în doar patru Cantoane – pentru performanţa instanţelor se folosesc 

indicatorii în 12 Cantoane. 

O ilustrare a evaluării performanţei instanţei şi a judecătorilor se poate 

găsi şi în Slovenia. În această ţară, Consiliul Juridic are competenţa de a adopta 

criteriile pentru cantitatea minimă de lucru aşteptată pentru judecători şi criteriile 

pentru calitatea performanţelor judecătorilor având în vedere tipul şi 

complexitatea cazurilor, metoda de rezolvare a cazurilor, cooperarea cu 

consultanţii juridici, asistenţii şi alt personal judiciar. Consiliul are dreptul de a 

monitoriza şi de a analiza eficienţa judecătorilor individuali (lucru raportat anual). 

 

Tabelul 37. Obiectivele definite pentru judecători şi la nivel de 

instanţă – configuraţii posibile (Q71, Q72) 

Nici un obiectiv 

pentru judecători 

sau la nivel de 

instanţă 

Obiective definite 

doar pentru 

judecători 

Obiective definite 

doar la nivel de 

instanţă 

Obiective definite 

pentru judecători şi la 

nivel de instanţă 

Andorra Croatia Danemarca  Armenia 



 193

Austria Grecia Franţa Azerbaijan 

Belgia Muntenegru Islanda Bosnia şi Herţegovina 

Cipru  Romania Italia Bulgaria 

Republica Cehă Spania Monaco Finlanda 

Estonia  Olanda  Georgia 

Germania  Slovacia Ungaria  

Irlanda  Suedia Polonia 

Letonia  Ucraina Serbia 

Lituania  UK-Irlanda de Nord Slovenia 

Luxemburg  UK-Anglia şi Ţara 

G lil

FYROMacedonia 

Malta   Turcia 

Moldova   UK-Scoţia 

Norway    

Portugalia    

Federaţia Rusă    

Elveţia     

17 5 11 13 
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Autorităţile responsabile pentru stabilirea obiectivelor 

 

În majoritarea ţărilor, performanţele instanţelor sunt evaluate regulat. 

Totuşi, în 6 ţări, evaluarea se realizează ocazional: Armenia, Bosnia şi 

Herţegovina, Republica Cehă, Islanda, Malta şi Ucraina. 

Autoritatea responsabilă cu evaluarea este diferită în funcţie de 

aranjamentele instituţionale într-o anumită ţară. Poate fi responsabilitatea 

Ministerului de Justiţie, Un Consiliu Juridic, o autoritatea pentru inspectare, o 

Curte Supremă, o organizaţie externă sau altă autoritate. Combinaţii ale 

organizaţiilor responsabile cu evaluarea performanţelor instanţei sunt de 

asemenea posibile. Multe ţări au răspuns că există un rol puternic al unui 

Consiliu (suprem) al Judiciarului (18 ţări), urmat de „alte” instanţe (19 ţări), un 

Minister al Justiţiei (15 ţări) sau Curte Supremă (12 ţări). 

 

Tabelul 38. Numerele totale de răspunsuri pozitive referitor la autoritatea 

responsabilă pentru evaluarea performanţelor instanţei (Q75) 

 

Autoritatea 

responsabilă cu 

evaluarea 

performanţelor 

instanţelor 

Consiliul 

judiciarului 

Ministerul 

Justiţiei 

Autoritatea 

pentru 

inspecţie 

Curtea 

supremă 

Organism 

extern de 

audit 

altele 
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Da  18 15 8 12 2 19 

Nu  28 31 38 34 44 27 

Fără răspuns 3 3 3 3 3 3 

 

Această „altă” categorie de organisme responsabile cu evaluarea cuprinde 

un număr diferit de posibilităţi. De exemplu în Armenia, există un Consiliu al 

Preşedinţilor Instanţelor. În Franţa şeful instanţelor, Directorul bugetului şi 

Parlamentul joacă un rol important în evaluarea performanţelor instanţelor. 

Datorită structurii sale federale Germania are diferite autorităţi implicate. La nivel 

federal (pentru curţile federale de justiţie), este Ministerul Federal de Justiţie, 

Curtea Federală Administrativă, Curtea Federală de Finanţe, Curtea Federală 

pentru Brevete, Ministerul Federal al Muncii şi Afacerilor Sociale şi Ministerul 

Federal al Apărării (pentru curtea marţială). La nivel regional (Lander), este mai 

ales un Ministru de Justiţie al Funciarului, totuşi este posibil ca şi alte ministere 

să fie responsabile. În Malta, o Comisie pentru Administrarea Justiţiei face 

evaluarea în timp ce în UK- Irlanda de Nord Lordul şef al Justiţiei organizează 

evaluarea. 

 

5.7. Calitatea instanţelor şi judiciarul 

Pentru a sublinia importanţa în creştere a dezvoltării unei politici de 

calitate pentru instanţe şi judiciar, CEPEJ a creat un grup special de lucru şi a 

adoptat o Listă de verificare pentru promovarea calităţii justiţiei şi instanţelor: o 

unealtă practică se poate folosi de instanţe pentru a introduce măsuri specifice 
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de calitate28. O altă zonă importantă este folosirea sondajelor (de satisfacţie a) 

justiţiabilului. Se aşteaptă ca liniile de ghidare pentru crearea şi implementarea 

unui astfel de sondaj să fie disponibile în următoarele luni. 

 

În Schema de Evaluare, li s-a cerut ţărilor să ofere informaţii despre 

folosirea satndardelor de calitate şi despre posibilitatea ca personalul specializat 

al instanţei (de exemplu un ofiţer pentru calitate sau un administrator al calităţii) 

să fie numiţi pentru a adresa subiectul controlului calităţii. 19 ţări au răspuns că 

au definit standardele de calitate pentru instanţe. În 10 ţări (Bulgaria, Croaţia, 

Germania, Letonia, Muntenegru, Norvegia, România, Slovacia, UK- Irlanda 

de Nord şi UK – Scoţia), există membrii specializaţi ai personalului în zona 

politicilor de calitate. 

 

Tabelul 39. Lista ţărilor care au stabilit standardele de calitate şi au 

personal specializat pentru politica de calitate (Q76 şi Q77) 

 

Standarde de calitate (calitate 

organizaţională şi/sau politica 

judiciară de calitate) formulate pentru 

instanţe 

Personal specializat pentru instanţe 

căruia i se încredinţează politica de 

calitate şi/sau sistemele de calitate 

pentru judiciar 

Armenia Bulgaria 

                                                 
28 CEPEJ (2008)2 
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Azerbaijan Croatia 

Bulgaria Germania 

Croatia Letonia 

Finlanda Muntenegru 

Georgia Norvegia 

Germania Romania 

Grecia Slovacia 

Ungaria  UK-Irlanda de Nord 

Letonia UK-Scoţia 

Muntenegru  

Olanda   

Polonia  

Romania  

Serbia  

Spain  

UK-Northern Ireland  

UK-Scotland  

UK-England and Wales  

19 10 

 

În majoritatea ţărilor, o politică generală de calitate este creată prin lege 

sau se referă la prezenţa unui sistem de apel. Un număr limitat de ţări au făcut 

referiri explicite la criteriile de calitate sau sistemele de calitate care au fost 
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introduse. De exemplu în Finlanda un proiect de calitate a fost implementat în 

jurisdicţia Curţii de Apel din Rovaniemi. Principala metodă de lucru din acest 

proiect se referă la o colectare sistematică de date relevante, discuţii între 

judecători şi organizarea de întâlniri cu beneficiarii. În fiecare an patru grupuri de 

lucru sunt stabilite pentru a lucra cu anumite probleme de calitate. Rezultatul 

grupurilor este prezentat la o conferinţă despre calitate şi publicat în Raportul 

Anual despre Calitate. 

 

În Germania, diverse strategii sunt folosite pentru asigurarea calităţii. 

Exemple sunt aplicarea: contabilizării costurilor, controlarea şi bugetul costurilor 

pentru personal, benchmarks, principiul Balanced Scorecard, modelul EFQM 

(Fundaţia Europeană pentru Managementul Calităţii), munca şi modelele de 

lucru, sondaje printre avocaţi, cetăţeni şi personal. O altă parte a politicii calităţii 

se referă la optimizarea pregătorii bazate pe nevoile judecătorilor. 

 

Grecia a raportat cum, ca o parte a legii, inspectorii schiţează rapoarte 

detaliate despre funcţionarea instanţelor şi judecătorilor luând în considerare 

următoarele criterii de calitate: comportamentul şi caracterul moral, cunoştinţe 

ştiinţifice, perceperea şi judecata sănătoasă, diligenţa, munca depusă şi 

performanţa profesională, capacitatea de a lua decizii clare şi comportamentul 

juridic în general şi în special pe durata cazurilor audiate. 
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Un sistem comprehensiv al calităţii se poate găsi în Olanda, definit ca 

„RechtspraaQ”. Acesta include un amestec de instrumente pentru evaluarea 

calităţii instanţelor la nivel individual şi naţional. Exemple de măsurări sunt: 

sondajele instanţelor, analiza judecătorilor, o analiză periodică a calităţii 

judiciarului la nivel naţional, etc. 

 

5.8.  Măsurarea stocurilor de caz 

 

41 de ţări au răspuns că este folosit un sistem pentru măsurarea stocurilor 

de caz în probleme civile şi penale. În 36 de ţări stocurile de caz sunt de 

asemenea măsurate pentru disputele administrative. În Republica Cehă, Irlanda, 

Portugalia, Ucraina şi UK – Scoţia nu există nici un sistem pentru măsurarea 

stocurilor de caz. În cinci ţări, stocurile sunt măsurate în cazurile civile şi penale 

(Austria, Grecia, Italia, Malta şi Norvegia). În majoritatea ţărilor rămase care 

aplică un sistem de măsurare al stocurilor de caz în toate cele trei domenii 

juridice (drept civil, penal şi administrativ), informaţiile sunt colectare despre 

durata procedurilor judiciare. 
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Tabelul 40. Combinaţii posibile ale sistemelor de măsurare a stocurilor de 

caz (Q78) 

 

Nu există  un sistem de 

măsurare a stocurilor 

Sistem ce permite 

măsurarea 

stocurilor în 

Sistem ce permite măsurarea 

stocurilor în cazurile civile, penale şi 

administrative 

Republica Cehă Austria Andorra Moldova 

Irlanda Grecia Armenia Monaco 
Portugalia Italia Azerbaijan Muntenegru 

Ucraina  Malta Belgia Olanda  

UK-Scoţia Norvegia Bosnia şi 

Herţegovina 

Polonia 

  Bulgaria Romania 

  Croatia Federaţia Rusă 

  Cipru Serbia 

  Danemarca  Slovacia 

  Estonia Slovenia 

  Finlanda Spania 

  Franţa Suedia 

  Georgia Elveţia  

  Germania FYROMacedonia 

  Ungaria  Turcia  
  Islanda UK-Irlanda de Nord 

  Letonia UK-Anglia şi Ţara 

  Lituania  

  Luxemburg  

5 5 36 
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Referitor la analiza „timpului de aşteptare” (timpul dintr-o procedură 

judiciară în care nu se întâmplă nimic cu un caz), majoritatea ţărilor (25) au 

răspuns că nu au o metodologie specifică. În 21 de ţări există căi de analizare a 

duratei de aşteptare a cazurilor. 

 

În următorul tabel este dată o listă a ţărilor care au răspuns la întrebarea 

despre timpul de aşteptare al procedurilor judiciare (Q79). 

 

Tabelul 41. Lista ţărilor care au răspuns în legătură cu modul de analiză a 

timpului de aşteptare pe durata procedurilor judiciare. 

 

Aveţi o cale de a analiza durata de aşteptare în timpul 

procedurilor judiciare? 

DA NU 
Armenia Andorra 
Azerbaijan Austria 
Finlanda Belgia 
Georgia Bulgaria 
Ungaria  Bosnia şi Herţegovina 
Irlanda  Croatia
Letonia Cipru  
Lituania Republica Cehă 
Luxemburg Danemarca 
Malta Estonia 
Muntenegru Franţa 
Norvegia Germania 
Polonia Grecia 
Romania Islanda  
Serbia Italia 
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Slovenia Moldova 
Spania Monaco 
Elveţia  Olanda  
Turcia Portugalia 

UK-Irlanda de Nord Federaţia Rusă 
UK-Scoţia Slovacia 
 Suedia  
 FYROMacedonia 
 Ucraina  
 UK-Anglia şi Ţara Galilor 

21 25 
 

În majoritatea cazurilor unde este posibilă analiza cazurilor rămase şi a 

duratei de aşteptare, sunt folosite sisteme de informaţii despre administrarea 

cazurilor. Exemple concrete sunt: Finlanda (un sistem computerizat de 

administrare a cazurilor oferă informaţii despre durata procedurilor, dacă este 

necesar pentru un singur caz), Ungaria (un sistem de bază de date special de 

administrare este folosit pentru a permite instanţelor să măsoare durata 

procedurilor instanţelor), Luxemburg (pentru procedura civilă, o aplicaţie 

informatică a fost implementată – JU – MEE – o aplicaţie informatică se 

pregăşteşte pentru domeniul dreptului penal – proiectul JU-CHA). Malta are un 

sistem de analiză a perioadei de inactivitate. Spania a răspuns că fiecare 

instanţă poate folosi sistemul lor electronic de administrare a cazului. În Turcia 

ca parte a proiectului UYAP, inspectorii instanţelor au acces la un mediu 

electronic ce conţine toate informaţiile relevante. Ca parte din acest mediu, 

inspectorii pot retrage informaţii despre:audierile care nu au avut loc la momentul 

programat, programul de lucru, lista dosarelor instanţei unde nu au fost date 



 203

decizii în perioada stipulată de lege, etc. În UK- Irlanda de Nord, durata de 

aşteptare este analizată de staticieni folosind mai mult de 70 de date statistice. În 

UK- Anglia şi Ţara Galilor, este folosit un sistem jurnal de administrare în 

probleme civile. 

 

În Slovenia, o abordare puţin diferită este urmată: stocurile de cazuri ale 

instanţei sunt definite precis de Regulile Instanţei. Pentru fiecare tip de caz 

normele pentru durată sunt definite. 

 

5.9. Reformele instanţelor 

 

Într-o perioadă de doi ani (între 2004 şi 2006), relieful hărţii judiciare se 

poate schimba drastic datorită proiectelor de reformă juridică. 29 de ţări au 

răspuns că există o schimbare prevăzută în structura instanţelor. 

 

Tabel 42. Lista ţărilor care  au răspuns la schimbările prevăzute în 

structura instanţelor (Q47) 

 

Există vreo schimbare în structura instanţelor (de exemplu o 

reducere a numărului de instanţe (locaţii geografice) sau o schimbare a 

atribuţiilor instanţelor) 

DA NU
Albania Andorra
Armenia Austria
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Azerbaijan Bosnia şi Herţegovina
Belgia Bulgaria
Croatia Cipru
Danemarca Republica Cehă 

Estonia Germania
Finlanda Grecia
Franţa Ungaria 
Georgia Islanda
Irlanda Letonia
Italia Lituania
Malta Luxemburg
Muntenegru Moldova
Norvegia Monaco
Polonia Olanda 
Portugalia Slovenia
Romania Suedia
Federaţia Rusă 
Serbia 
Slovacia 
Spania 
Elveţia  
FYROMacedonia
Turcia  
Ucraina 
UK-Irlanda de Nord 
UK-Scoţia 
UK-Anglia şi Ţara Galilor 

29 18
 

În majoritatea ţărilor, reformele ţintesc la o reducere a numărului de 

instanţe sau locaţii ale instanţelor (25 de ţări). Totuşi, într-un număr limitat de ţări, 

noi instanţe (specializate) sunt introduse. În 10 ţări, propunerile de reforme sunt 

îndreptate spre schimbări în atribuţiile instanţelor, în timp ce într-un număr limitat 

de ţări măsuri specifice sunt introduse pentru a mări eficienţa şi eficacitatea 

instanţelor prin introducerea de noi metode de lucru în instanţe sau în 



 205

administaţia instanţelor. În următorul tabel sunt rezumate principalele obiective 

ale reformelor instanţelor. 

 

Tabelul 43. Obiective ale unor reforme ale instanţelor 

Caracterul reformei Ţara şi descrierea 

Schimbarea atribuţiilor instanţelor Finlanda: transferul cazurilor registrului funciar de la 

instanţele districtelor la Sondajul Naţional Funciar 

Franţa: schimbări pe harta juridică (din 2007). Ca parte a 

acestor schimbări, anumite jurisdicţii ale instanţelor se vor 

modifica şi se vor introduce proceduri judiciare noi (de 

exemplu o creştere în posibilitatea de a începe procedurile 

fără un reprezentant legal) 

Georgia: schimbarea jurisdicţiei instanţelor 

Portugalia: program de reformare a instanţei ce ţineşte la 

schimbarea hărţii juridice, jurisdicţia instanţelor şi 

administrarea instanţelor. 

România: propuneri referitoare la schimbarea jurisdicţiei 

instanţelor. 

Serbia: modificări în jurisdicţia instanţelor 

Eleveţia: introducerea a două nivele de instanţă înainte de 

a trece la Curtea federală supremă; unificarea procedurii 

penale la nivel naţional; unificarea procedurii de drept civil la 
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nivel naţional; schimbări în procedurile legale ale 

Cantoanelor 

FYROMacedonia: noi instanţe administrative, schimbări în 

jurisdicţia instanţei de bază de la Skopje între cazurile 

penale şi civile 

Turcia: sistemul dublu existent va fi înlocuit cu trei sisteme 

cu operare în instanţele regionale de apel – ele vor avea cel 

puţin 3 divizii civile şi 2 penale şi un Biroul al Procurorului 

Şef. 

UK – Anglia şi Ţara Galilor: crearea Serviciilor Tribunalor 

ca agenţie executivă a Ministerului de Justiţie 

Schimbări a numărului de 

instanţe (locaţii) 

Azerbaijan: creşterea numărului de instanţe (şi judecători) 

Croaţia: propuneri pentru reducerea numărului de instanţe 

Danemarca: numărul de instante districtuale de la 82 la 24, 

pentru a moderniza sistemul judiciar pentru a asigura cel 

mai mare nivel posibil de eficienţă profesională, flexibilitate 

şi servicii şi de asemenea o administrare eficientă a 

cazurilor 

Estonia: două din cele trei curţi de apel existente se vor 

combina din motive de eficienţă 

Georgia: reducerea numărului de prime instanţe 

Germania: majoritatea Lander nu au planificate schimbări în 
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structurile instanţelor; schimbările în noul Lander care au 

planificat sau implementat deja schimbări ce ţintesc mai ales 

reducerea numărului de instanţe locale (Amtsgerichte). 

Finlanda: reducerea numărului in curţile de primă instanţă 

pentru 2010 de la 54 la 27 

Franţa: ca parte a programului de reformă se prevede 

reducerea numărului de instanţe (şi locaţii) 

Irlanda: introducerea a două noi instanţe de district 

Italia: (propunere) pentru reducerea numărului de birouri ale 

judecătorilor de pace şi instanţelor mici. 

Norvegia: reducerea numărului de curţi de primă instanţă 

Polonia: împărţirea instanţelor suprapopulate şi 

supraîncărcate (pentru a îmbunătăţi accesul la justiţie şi a 

produce o mai bună administrare a stocurilor de cazuri) 

Federaţia Rusă: schimbări (minore) în numărul de instanţe 

(47 de instanţe mici se vor anula). 

Portugalia: un mare proiect de reformă doreşte a 

restructura numărul locaţiilor instanţelor (reducere) şi 

introducerea unor instanţe mai specializate. 

Serbia: introducerea de noi instanţe ca parte a schimbării în 

jurisdicţie; unele instante se vor închide. 

Slovacia: 7 noi instanţe de district operează la acest 
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moment (2007) 

Suedia: o propunere de a reduce numărul de instanţe 

administrative 

Elveţia: propunerea de a crea noi instanţe de apel în 

anumite cantoane  

Introducerea de noi (instanţe 

specializate) 

Azerbaijan: creşterea numărului de instanţe economice. 

Belgia: introducerea noilor instanţe executive 

Ucraina: crearea a 27 de instanţe locale administrative şi 7 

curţi administrative de apel 

Măsuri pentru a îmbunătăţi 

eficienţa şi eficacitatea costurilor 

Muntenegru: reţeaua de analiză a instanţelor intenţionează 

a introduce propuneri pentru scurtarea mărimii procedurilor, 

desemnarea cazurilor, etc. 

Portugalia: un nou model de administrare al instanţelor se 

va introduce ca parte din programul de reformă 

Spania: mai multe schimbări sunt realizate pentru 

modernizarea administraţiei juridice din punct de vedere a 

două aspecte relaţionate îndeaproape: noua organizare a 

Biroului Juridic şi folosirii ICT. 

 

5.10. Curente şi concluzii 

Există un curent prin care – ca parte a programelor de reformă ale 

instanţei – numărul de instanţe (locaţii) în multe ţări este redus: mai ales 

instanţele mici sunt închise şi fuzionate cu alte instanţe. Acesta este un aspect al 
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măsurilor de eficientizare care sunt introduse. Pe de altă parte, într-un număr 

limitat de ţări se stabilesc noi instanţe specializate. 

 

„Distanţa” dintre justiţiabili şi instanţe se poate reduce prin tehnologia 

informatică şi proceduri de eficientizare a instanţelor pentru anumite dispute. 

Site-uri web interactive, formularele online, proceduri speciale pentru plângeri 

minore şi chiar video-conferinţe pot ajuta la garantarea sau îmbunătăţirea 

accesului la justiţie. Multe ţări analizează sau folosesc tehnicile de video-

conferinţă ca parte a „e-justiţiei”. Ca rezultat al acesteia transportul persoanelor 

reţinute din închisoare la instanţe se poate reduce şi de asemenea este un 

avantaj pentru protejarea persoanelor vulnerabile (victimelor) datorită faptului că 

aceste persoane nu trebuie să se prezintă la instanţă ci se pot interoga dintr-o 

locaţie sigură de către acestea. Chiar şi în disputele peste graniţe, există un 

curent în folosirea din  ce în ce mai des a video-conferinţei. Părţile nu trebuie să 

călătorească în ţara unde are loc şedinţa de instanţă, ci se pot audia în ţara lor 

de reşedinţă. 

 

Îmbunătăţiri în registre (registrul comerţului, registre funciare, registre de 

insolvenţă) sunt o problemă primară pentru majoritatea ţărilor în care aceste 

registre sunt de atribuţia instanţelor. Ca parte a programului „e-justiţie” iniţiat de 

Consiliul Uniunii Europene, un proiect pilot este realizat pentru a face acest lucru 

posibil – printr-un „portal web de e-justiţie”- pentru ca o ţară din Uniunea 

Europeană să aibă acces la registrele altor state ale Uniunii Europene. Chiar şi 



 210

pentru cazierele penale, se aşteaptă ca, în viitor, agenţii de poliţie, procuraturile 

şi instanţele să aibă acces la cazierele din diferite ţări ce aparţin teritoriului 

Uniunii Europene. 

 

Referitor la operarea instanţelor, există un curent spre raţionalizare şi o 

creştere a folosirii indicatorilor de performanţă. Datorită nevoii în creştere de 

contabilizare şi creşterii posibilităţilor oferite de noile tehnologii informatice (mai 

ales sistemele informatice de administrare a instanţelor), din ce în ce mai multă 

atenţie se dă colectării datelor de performaţă. Ceea ce nu este clar este calitatea 

datelor şi în ce măsură se colectează sistematic informaţiile despre 

performanţele instanţelor. Mai multă contabilizare şi raţionalizare a instanţelor 

funcţionale poate fi subiectul „politicilor de calitate”. Majoritatea ţărilor au răspuns 

că au definit şi aplicat indicatorii de calitate. Doar foarte puţine ţări au introdus 

sisteme integrate de control al calităţii pentru instanţe. 

 

6. Rezolvarea altenativă a disputelor (ADR) 

6.1. Introducere 

 

Cum importanţa ADR este în creştere în diverse ţări europene, CEPEJ a 

decis să prezinte acest topic într-un capitol separat. Folosirea Rezolvării 

Alternative a Disputerlor (ADR) poate contribui la îmbunătăţirea eficienţei 

judicare oferind cetăţenilor alternative .la procedurile judiciare normale sau să 

facă parte din procesul juridic. 
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Comitetul de Miniştrii al Consiliului Europei a adoptat mai multe 

Recomandări despre mediere. Recomandarea 98(1) se referă la medierea în 

probleme de familie, mai ales în zona divorţurilor (şi cazurilor de custodie a 

copiilor). Scopul acestei Decizii nu este doar de la reduce munca instantelor ci 

înseamnă şi crearea unei soluţii  mai bune şi acceptabile pentru părţi şi (în cazul 

copiilor) să protejeze mai bine bunăstarea copiilor. Recomandarea 99(19) pentru 

medierea în problemele penale are scopul de a mări participarea activă a victimei 

şi a infractorului la procedurile penale. Recomandarea caută, pe de o parte, să 

recunoască interesul legitim al victimelor de a avea o voce puternică în a face 

faţă consecinţelor infracţiunii şi de a comunica cu infractorul, şi pe de altă parte, 

de a încuraja sentimentul răspunderii infractorului oferindu-i posibilitatea de a se 

reintegra şi de a se reabilita. Medierea în probleme civile se stipulează în 

Recomandarea 2002(10), unde este dată şi o definiţie: „un proces de rezolvare a 

disputei unde părţile negociază asupra obiectului disputat pentru a ajunge la o 

înţelegere cu asistenţa unuia sau mai multor mediatori”. Această definiţie se 

foloseşte în acest Raport. Linii de ghidare au fost adoptate de CEPEJ în 2007 

pentru a ajuta la implementarea corespunzătoare a acestor recomandări în 

statele membre29. 

 

Alte exemple ale ADR sunt arbitrajul şi concilierea. Medierea este un 

proces voluntar de rezolvare a disputelor private care nu emite decizii obligatorii 

                                                 
29 Vezi www.coe.int/cepej 
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pentru părţi în care un element neutru, de exemplu o persoană independentă 

asistă părţile ajutându-le să ajungă la o înţelegere într-o dispută. În cazul 

arbitrajului părţile aleg un terţ, imparţial, cunoscut ca arbitru. Părţile pot prezenta 

dovezi şi declaraţii în faţa arbitrului care ia decizia (finală). Un conciliator are mai 

multe puteri, comparativ cu un mediator. De exemplu, un conciliator poate 

sugera părţilor anumite propuneri pentru rezolvarea unei dispute. Un conciliator 

are un rol mai proactiv decât un mediator, care facilitează procesul rezolvării 

disputei. 

 

6.2. Mediere judiciară 

 

În acest capitol se vorbeşte de mediere judiciară. În acest tip de mediere 

există întotdeauna intervenţia unui judecător sau procuror pentru a sfătui, decide 

sau/şi aproba procedura. De exemplu în disputele civile sau cazurile de divorţ, 

judecătorii pot recomanda părţilor un mediator dacă aceştia cred că se poate 

primi un rezultat mai satisfăcător pentru ambele părţi. În cazuri penale, un 

procuror poate propune să medieze un caz între infractor şi victimă (de exemplu 

pentru a stabili o înţelegere pentru despăgubire). 

 

În termeni de mediere judiciară, 38 de ţări au răspuns că există o 

procedură specifică. Doar în 8 ţări acesta nu este cazul. 

 

Tabelul 44. Existanţa unei proceduri de mediere judicară (Q142) 
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Există o procedură de mediere judiciară? 

DA NU 

Austria Monaco Andorra 

Belgia Muntenegru Armenia 

Bosnia şi Herţegovina Olanda  Azerbaijan 

Bulgaria Norvegia Cipru  

Croatia Polonia Estonia 

Republica Cehă Portugalia Georgia 

Danemarca Romania Moldova 

Finlanda Federaţia Rusă Ucraina 

Franţa Serbia  

Germania Slovacia  

Grecia Spania  

Ungaria  Suedia   

Islanda  Elveţia   

Irlanda  FYROMacedonia  

Italia  Turcia   

Letonia  UK- Irlanda de Nord  

Lituania UK- Scoţia  

Luxemburg UK- Anglia şi Ţara Galilor  

Malta   

 38  8 
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Organizarea medierii judiciare 

 

Medierea poate face parte din procedurile judiciare. De exemplu pe durata 

procedurilor, un judecător poate recomanda ca părţile să viziteze un mediator. 

Ca exemplu acesta ar fi cazul anumitor dispute în Olanda. Mediatorii pot fi 

profesionişti formaţi, avocaţi autorizaţi sau alţi profesionişti privaţi (juridic) 

angajaţi de părţi. În alte situaţii, instanţele pot oferi chiar şi servicii „private” – 

„principiul instanţelor cu mai multe uşi” . Judecătorii sau alt personal al instanţei 

poate fi numit ca mediator şi ajuta părţile să rezolve disputa. În cazurile de natură 

penală, un procuror poate adesea să aibă rol de mediator, de exemplu, de a 

aranja despăgubirile (financiare) pentru victima unei infracţiuni. 

 

Majoritatea medierilor aprobate judiciar şi a medierilor anexate instanţelor 

au loc în dispute care sunt relaţionate cu cazurile civile şi comerciale, cazuri de 

concedieri şi cazuri de ţin de dreptul familiei (ex. cazuri de divorţ). Într-o măsură 

mai scăzută, un judecător sau o autoritate publică pot fi implicaţi în rezolvarea 

disputelor din această zonă. 

 

Chiar dacă medierea este folosită în cazuri administrative, în majoritatea 

cazurilor, se va folosi un mediator particular sau o procedură de mediere anexată 

unei instanţe. 

Un procuror în rolul de mediator este comun în diverse ţări în procedurile 

penale. De exemplu în Germania există – ca parte din procedurile de drept 
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penal – o procedură de mediere între victimă şi infractor (TOA). Mediatorii din 

aceste proceduri pot fi servicii private, un centru specializat sau o organizaţie de 

ajutorare a victimelor. Cazurile de mediere victime/ infractor se găsesc şi în 

Irlanda, unde oricare din părţile implicate în caz poate solicita medierea. 

Abordări similare se găsesc în Luxemburg, Suedia, Slovenia, Croaţia şi 

Turcia. În Franţa medierea în probleme penale se foloseşte pentru infracţiuni 

minore (şi/sau cu infractori minori); o parte din proceduri poate consta în 

contactul cu victima sau în aplicarea sancţiunilor alternative (în loc de amenzi 

sau închisoare, de exemplu, muncă în folosul comunităţii). 

 

Tabelul 45. Organizarea medierii judiciare în funcţie de tipul de caz (Q142) 

 

Organizarea medierii judiciare Tipul de cazuri Numărul de răspunsuri 

pozitive 

Medierea privată sau medierea 

anexată instanţei aprobată 

Cazuri de natură civilă şi 

comercială 

22 

Cazuri legate de dreptul familiei 

(ex. cazuri de divorţ) 

24 

Cazuri administrative 8 

Concedieri 20 

Cazuri penale 12 

Mediator privat aprobat de Cazuri de natură civilă şi 24 
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instanţă comercială 

Cazuri legate de dreptul familiei 

(ex. cazuri de divorţ) 

20 

Cazuri administrative 8 

Concedieri 18 

Cazuri penale 9 

Autoritate publică Cazuri de natură civilă şi 

comercială 

7 

Cazuri legate de dreptul familiei 

(ex. cazuri de divorţ) 

10 

Cazuri administrative 3 

Concedieri 11 

Cazuri penale 8 

Judecător Cazuri de natură civilă şi 

comercială 

8 

Cazuri legate de dreptul familiei 

(ex. cazuri de divorţ) 

8 

Cazuri administrative 3 

Concedieri 9 

Cazuri penale 5 

Procuror Cazuri de natură civilă şi 

comercială 

2 
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Cazuri legate de dreptul familiei 

(ex. cazuri de divorţ) 

2 

Cazuri administrative 1 

Concedieri 1 

Cazuri penale 7 

 

  Comentariu: Danemarca şi UK- Irlanda de Nord răspund că ele oferă 

mediere. Totuşi, nu au putut să ne dea detalii despre tipul de cazuri la care se 

aplică şi despre autorităţile implicate în mediere. 

 

Când ţările care au răspuns au spus că au proceduri de mediere juridică 

sunt analizate în continuare, este posibilă crearea unei priviri de ansamblu pe 

ţară a domeniilor de drept sau tipurilor de caz unde se folseşte medierea. În 

Turcia, medierea juridică este disponibilă doar în cazuri de natură penală. 

Medierea în toate tipurile de dispute este oferită în: Austria, Croaţia, Republica 

Cehă, Ungaria, Islanda, Muntenegru, Polonia, Serbia şi Slovenia. Diverse 

configuraţii intermediare de mediere pe tip de caz sunt de asemenea posibile iar 

detaliile sunt prezentate în tabelul de mai jos. 
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Tabelul 46. Tipul de cazuri legate de mediere judiciară (Q142) 

Ţara Caz civil şi 

comercial 

Cazuri de drept 

al familiei 

Cazuri 

administrative 

Concedieri Cazuri 

penale 

Turcia      Da 
Luxemburg     Da 
FYRO Da   Da  
Grecia Da Da    
Malta Da Da    
UK-Scoţia Da Da    
UK-Anglia şi 

Ţara Galilor 

Da Da    

Federaţia Rusă Da Da   Da 
Monaco Da Da  Da  
Norvegia Da Da  Da  
Portugalia Da Da  Da  
Slovacia Da Da  Da  
Spania Da Da  Da  
Suedia  Da Da  Da  
Elveţia  Da Da  Da  
Belgia Da Da  Da Da 
Bosnia şi 

Herţegovina 

Da Da  Da Da 

Finlanda Da Da  Da Da 
Franţa Da Da  Da Da 
Irlanda Da Da  Da Da 
Italia Da Da  Da Da 
Letonia Da Da  Da Da 
Romania Da Da  Da Da 
Bulgaria Da Da Da Da  
Germania Da Da Da Da  
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Olanda  Da Da Da Da  
Lituania Da Da Da Da  
Austria Da Da Da Da Da 
Croatia Da Da Da Da Da 
Republica Cehă Da Da Da Da Da 
Ungaria  Da Da Da Da Da 
Islanda  Da Da Da Da Da 
Muntenegru Da Da Da Da Da 
Polonia Da Da Da Da Da 
Serbia Da Da Da Da Da 
Slovenia Da Da Da Da Da 

 

Comentariu: Luxemburg – Medierea în cazuri de natură penală şi de 

natură administrativă se dă prin lege. Totuşi doar medierea în cazurile de natură 

penală se poate vedea ca o mediere judiciară deoarece este realizată de o 

autoritate judicară, ex. Procurorul General, care o poate cere înainte de a lua 

decizia urmăririi penale. 

 

6.3. Tipuri de mediatori: mediatori privaţi, judecători sau procurori, 

(alţi) mediatori publici 

Mai multe persoane pot fi numite mediatori (mediator privat, autoritate 

publică, judecător, procuror sau persoane nominalizate ca parte din procedura 

de mediere judiciară). În următorul tabel, persoanele/ autorităţile responsabile 

pentru mediere sunt listate pentru fiecare ţară. 
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Tabelul 47. Autorităţile responsabile cu procedurile de mediere (Q142) 

Ţara Mediere 

privată sau 

mediere 

Mediator 

privat 

Autoritate 

publică 

Judecător  Procuror

Austria Da Da Da   
Belgia Da Da    
Bosnia şi 

Herţegovina 

Da Da    

Bulgaria Da Da    
Croatia Da Da Da Da Da 
Republica Cehă Da Da Da   
Finlanda Da Da Da Da  
Franţa Da Da Da  Da 
Germania Da Da    
Grecia  Da    
Ungaria  Da Da Da   
Islanda    Da  
Irlanda Da Da Da   
Italia Da Da Da Da  
Letonia Da Da Da   
Lituania Da Da Da Da  
Luxemburg Da Da Da   
Malta Da Da Da   
Monaco Da  Da Da Da 
Muntenegru Da   Da Da 
Olanda  Da     
Norvegia  Da Da Da  
Polonia  Da    
Portugalia Da Da Da   
Romania Da Da Da   
Federaţia Rusă Da  Da  Da 
Serbia    Da Da 
Slovacia  Da    
Slovenia Da  Da  Da 
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Spania   Da Da  
Suedia Da Da  Da  
Elveţia  Da     
FYRO Macedonia  Da    
Turcia  Da Da  Da Da 
UK-Scoţia  Da Da    
UK-Anglia şi Ţara 

Galilor 

Da Da    

 

Comentariu: doar ţările care oferă mediere sunt menţionate în tabel (cu 

excepţia Danemarcii şi UK- Irlanda de Nord care nu au răspuns la întrebarea 

142). 

 

6.4. Asistenţă juridică pentru mediere 

 

Dând o atenţie mărită şi folosirii medierii şi garantării accesului suficient la 

justiţie, unele ţări au decis să dea asistenţă juridică acestei forme de rezolvare a 

disputelor. 22 de ţări care au declarat că au o procedură de mediere au răspuns 

că asistenţa juridică este posibilă pentru această procedură. 

 

Tabelul 48. Asistenţa juridică pentru procedura de mediere(Q143) 

Asistenţă juridică pentru proceduri de mediere 

DA NU 
Belgia Austria 

Croatia Bosnia şi Herţegovina 

Danemarca Bulgaria 
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Finlanda Republica Cehă 

Franţa Germania 

Grecia Ungaria  

Luxemburg Islanda 

Malta Irlanda  

Monaco Italia 

Muntenegru Letonia 

Olanda  Lituania 

Norvegia Polonia 

Federaţia Rusă Portugalia 

Serbia Romania 

Slovenia Slovacia 

Spania Elveţia  

Suedia  
Turcia  

FYRO Macedonia  

UK-Irlanda de Nord  

UK-Scoţia  

UK-Anglia şi Ţara 

Galilor 

 

22 16 
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Doar acele ţări care au o procedură de mediere sunt incluse în acest tabel. 

 

6.5. Mediatori acreditaţi şi numărul de cazuri 

Pentru a avea o imagine de ansamblu asupra numărului de cazuri şi de 

mediatori implicaţi în mediere, ţările au fost invitate să dea detalii despre acest 

subiect. Doar un număr limitat de ţări a putut prezenta cifrele despre numărul de 

mediatori acreditaţi (19 ţări). Înformaţiile sunt disponibile în legătură cu numărul 

şi tipul de cazuri implicate în procedurile de mediere. În Olanda, există un număr 

mare de cazuri de mediere relaţionate cu dreptul familiei (divorţuri) şi 

concedierile. În Austria, Franţa, Ungaria, Polonia şi Slovenia medierea este 

deseori folosită în cazuri de natură penală. 
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Tabelul 49. Numărul de mediatori acreditaţi şi procedurile de mediere 

(Q144, Q145) 

Ţara Mediatori acreditaţi Numărul total de medieri judiciare în: 

 

 

Număr La  100 000 

locuitori 

Cazuri 

civile 

Cazuri 

de 

familie 

Cazuri 

administrative 

Cazuri de 

concediere

Cazuri 

penale 

Austria 3500 42,3     4495

Belgia 1800 17,1      

Bosnia şi 

Herţegovina 

33 0,9 352   19

8 

 

Bulgaria 465 6,1      

Croatia 672 15,1      

Republica Cehă       700

Franţa 395 0,6  2460   2855

Ungaria  1207 12,0 1131    182

Letonia       317

Lituania 8 0,2 2     

Luxemburg 45 9,5      

Malta 35 8,6 10 1322    

Monaco   1 11    

Muntenegru 33 5,3      

Olanda  3917 24,0 2300 11000 1000 900  

Norvegia   1972     

Polonia   1448 318  34 505

Portugalia 208 2,0 1706 13    
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Romania 440 2,0 307 75  40 384

Serbia 202 2,7 1075 1  48 5

Slovacia 151 2,8      

Slovenia 115 5,7     100

FYROMacedonia 98 4,8      

UK-Anglia şi Ţara 2000 3,7      

 

 

În următoarea diagramă se prezintă numărul de mediatori acreditaţi la 

100.000 de locuitori. În special, în Belgia, Croaţia, Olanda şi Austria există un 

număr mare de mediatori. Pentru Olanda, cifrele mari se pot explica prin faptul 

că Ministerul Justiţiei a introdus medierea acum câţiva ani prin programe 

specifice ADR, mai ales în zona dreptului civil (cazuri comerciale), de drept al 

familiei (cazuri de divorţ) şi drept administrativ. Majoritatea mediatorilor acreditaţi 

în Olanda sunt avocaţi care au primit pregătire specială în mediere. Cetăţenii 

sunt încurajaţi să folosească medierea iar dacă nu au suficiente resurse 

financiare ele pot aplica pentru asistenţă juridică. Mai multe detalii despre 

procedurile de mediere sunt descrise şi explicate într-un tabel separat în anexă. 
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Figura 28. Numărul de mediatori acreditaţi la 100.000 locuitori în 2006 

 

  

 

 

  

 

  

    

  

 

 

6.6. Conciliere şi arbitraj 

 

Concilierea şi/sau arbitrajul sunt folosite în anumite ţări ca alternative 

pentru soluţionarea divergenţelor. 16 ţări au spus că oferă posibilitatea concilierii 

(aceste ADR sunt deseori mult mai folosite decât medierea). Uneori este o parte 

din procedura juridică şi sunt realizate de judecători (de exemplu, acesta este 

cazul Luxemburgului, Elveţiei şi „Fostei Republici Yugoslave a 

Macedoniei”). În alte situaţii, există consilii speciale de consiliere sau tribunale. 

Un domeniu unde consilierea este deseori folosită este protecţia drepturilor 

consumatorilor. Dacă, de exemplu, un consumator nu este satisfăcut de un 

anumit produs, de serviciile de după-vânzare sau de alte servicii care nu au fost 
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furnizate, acesta poate face o plângere unui consiliu de conciliere. Un alt 

domeniu unde se menţionează concilierea este acela al dreptului familiei, mai 

ales pentru divorţ sau unde este vorba de drepturi de custodie asupra copilului 

(Finlanda, Letonia, Suedia şi UK- Anglia şi Ţara Galilor). Alte exemple de 

zone unde se foloseşte conciliere sunt disputele la locul de muncă (Franţa şi 

Ungaria), dispute telecom (Austria), dispute familiare (Austria), cazuri 

comerciale, dispute bancare şi sau legate de asigurări (Italia şi Suedia). 

 

Comparat cu concilierea arbitrajul a fost raportat mai des ca unul dintre 

mecanismele altenative disponibile de rezolvare a disputei. In cel puţin 33 de ţări 

este posibil arbitrajul. În toate cazurile, este relaţionat cu disputele comerciale, ex. 

dispute legate de contracte (interpretarea şi aplicarea contractelor, (ne)livrarea 

serviciilor sau bunurilor) şi drepturile de proprietate (intelectuală). În majoritatea 

ţărilor, la nivel naţional, există un tribunal de arbitraj responsabil cu arbitrajul 

disputelor naţionale comerciale. Pentru disputele comerciale între părţi din 

diferite ţări, se aplică reguli diferite de arbitraj. Deseori Modelul Legal UNCITRAL 

despre Arbitrajul Comercial Internaţional este folosit ca sursă de referinţă. Alte 

domenii unde se foloseşte arbitrajul şi care au fost menţionate sunt: disputele 

relaţionate cu daunele cauzate de accidentele de trafic (Malta, Portugalia), 

dispute sportive (Ungaria), închirieri urbane (Portugalia), dispute despre 

angajare (Ungaria, Serbia), dispute bancare (Armenia) şi dispute legale de 

avocaţi (Austria). Vezi tabelul. 
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Tabelul 50. Ţările care au raportat posibilitatea concilierii sau arbitrajului 

 

Conciliere Tipuri de dispute/ 

autoritate 

Arbitraj Tipul de dispută/autoritate 

  Armenia Cazuri comerciale, bănci, 

ONG-uri 

Austria Dispute în probleme legate 

de cazare, telecom 

 Tribunale pentru centrele de 

asociatii de avocaţi (inclusiv 

conciliere) 

  Belgia  

  Bosnia şi 

Herţegovina

Cazuri comerciale 

  Croaţia 

  Republica 

Cehă 

Cazuri legate de proprietate 

  Danemarca

  Estonia Cazuri comerciale 

Finlanda Consilierea familiei 

(autorităţi municipale pentru 

bunăstare socială); divorţ 

  

Franţa Dispute legate de muncă Franţa  

  Georgia Cazuri legate de proprietate, 
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cazuri comerciale 

Germania De exemplu cazuri legate 

de consumator 

Germania Cazuri comerciale 

 Grecia 

Ungaria Drepturi ale consumatorilor, 

cazuri legate de muncă 

Ungaria Cazuri comerciale, cazuri 

sportive, cazuri legate de 

muncă 

Irlanda Dispute la locul de muncă   

Italia Cazuri comerciale, cazuri 

bancare 

  

Letonia Dizolvarea sau anularea 

căsătoriei 

Letonia  

 De judecători Lituania Cazuri comerciale 

Luxemburg Luxemburg 

 Malta Cazuri legate de accidentele 

rutiere (nu depăşesc 11.600 

euro şi vătămări corporale), 

cazuri comerciale 

 Moldova Cazuri comerciale, cazuri de 

proprietate (intelectuală) 

Monaco Cazuri civile Monaco Cazuri civile şi comerciale 

  Muntenegru Cazuri comerciale 

  Norvegia  



 230

  Portugalia Dispute comerciale, sectorul 

public/ privat al muncii, 

proprietate intelectuală, 

închirieri urbane, accidente 

vehicule cu motor, consumatori 

şi sport 

România Cazuri comerciale România Cazuri comerciale 

Serbia Dispute colective la locul de 

muncă 

Serbia Dispute individuale la locul de 

muncă 

  Slovacia Dispute comerciale 

Slovenia Oferite de ONG-uri Slovenia Oferite de ONG-uri 

Dispute comerciale  Spania 

Suedia Dispute legate de 

consumatori, cazuri legate 

de asigurări, consiliere 

familiară (şi cooperare în 

discuţii) 

Suedia Dispute comerciale 

Elveţia De judecători Elveţia Dispute comerciale 

FYRO 

Macedonia 

Realizat de judecători FYRO 

Macedonia 

Cazuri comerciale (de camera 

de comerţ) 

  Ucraina Drepturi de proprietate, cazuri 

comerciale 
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UK- Anglia şi 

Ţara Galilor 

Cazuri legate de dreptul 

familiei (referitoare la copii) 

UK- Anglia 

şi Ţara 

Galilor 

Cazuri comerciale 

16 ţări au 

răspuns 

 33 de ţări 

au răspuns

 

 

 

6.7. Tendinţe şi concluzii 

Comparând cu Ediţia din 2006 a Raportului de Evaluare, există mai multe 

informaţii despre mediere. Există un curent prin care se aplică medierea la un 

număr din ce în ce mai mare de ţări europene: în 38 de ţări sunt folosite 

procedurile de mediere. În cazuri de drept civil (disputele comerciale, de drept al 

familiei, şi cazuri de concedieri), există deseori un mediator privat (de exemplu 

un avocat) sau un judecător care mediază. Când dreptul administrativ este un 

domeniu juridic separat, deseori există un mediator privat care intervine în 

disputele dintre cetăţeni şi guvern. Referitor la cazurile penale pot exista diverse 

tipuri de responsabili cu medierea: un judecător, un procuror sau mediator privat. 

 

Pentru a garanta accesul la justiţie în procedurile de mediere, poate fi 

introdusă o schemă de asistenţă juridică. În 22 de ţări este posibil să se 

primească asistenţă juridică în procedurile de mediere. 
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Din ţările unde informaţii cantitative au fost primite referitor la numărul de 

mediatori acreditaţi şi tipul cazurilor de mediere, se poate trage concluzia că în 

Austria, Belgia, Croaţia şi Olanda, urmate de Ungaria, Luxemburg şi Malta 

există un număt mare de mediatori acreditaţi (pe 100.000 locuitori). Zonele unde 

medierea judiciară este folosită cel mai mult sunt: cazurile de drept penal, cazuri 

legate de familie (divorţ) şi cazurile civile (în general). În Olanda un număr mare 

de cazuri de concediere este stabilit prin mediere. 

 

Alte forme de rezolvări alternative ale disputelor se referă la conciliere şi la 

arbitraj. Domeniile unde concilierea este cel mai adesea folosită sunt disputele 

legate de consumatori şi cele legate de familie. Arbitrajul este folosit în cel puţin 

33 de ţări şi este folosit mai ales în domeniul disputelor comerciale (contracte şi 

drepturi de proprietate (intelectuală)). 

 

 

7. Judecătorii 

7.1. Introducere 

 

Un judecător este persoana căreia i se încredinţează sau care ia parte la 

o decizie juridică opunându-se două părţi care pot fi persoane fizice sau 

organisme morale într-un proces. Această definiţie ar trebui văzută în lumina 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi jurisprudenţei Curţii Europene a 
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Drepturilor Omului. În special: ”judecătorul decide, în conformitate cu legea şi în 

urma unei proceduri organizate, asupra unei probleme aflate în jurisdicţia sa”. 

 

Pentru a considera mai bine diversitatea din statutul şi atribuţiile ce pot fi 

legate de cuvândul „judecător”, au fost definite trei tipuri de judecători în chema 

CEPEJ. Judecători profesionişti sunt descrişi în nota explicativă a schemei de 

evaluare (Q49) ca fiind „cei care au fost pregătiţi şi care sunt plătiţi ca atare (şi 

unde principala lor atribuţie este să lucreze ca judecători)”. Judecători 

profesionişti care lucrează în instanţă în mod ocazional (şi care sunt plătiţi ca 

atare). Judecători neprofesionişti (voluntari care sunt compensaţi pentru cheltuieli) 

dau decizii obligatorii în instanţe (Q52). 

 

Pentru aceste trei categorii, şi pentru a evalua mai bine activitatea reală, 

statelor mebre li s-a cerut să specifice posturile ocupate efectiv şi permanent de 

judecătorii profesionişti (ftp), care practică permanent sau ocazional profesia de 

judecători. 
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Tabelul 51. Tipul şi numărul de judecători în 2006 (Q49, Q50 şi Q52) 

 

Ţara 

 

 

Judecători 

profesionişti 

(fte) 

Judecători 

profesionişti ce 

acţionează ocazional 

la audiere (cifră brută)

Judecători 

neprofesionişti 

(judecători laici) 

(cifră brută) 

Nr. Judecători 

neprofesionişti / 

nr judecători 

profesionişti 

Număr la 100.000 

locuitori 

Număr la 100.000 

locuitori 

Număr la 100.000 

locuitori 

 

    

Andorra 22 27,1 2 2,5    

Armenia 179 5,6      

Austria 1 674 20,2      

Azerbaijan 494 5,8      

Belgia 1 567 14,9   2 557 24,3 1,63

Bosnia şi 

Herţegovina 

846 22 58 1,5 167 4,3 0,20
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Bulgaria 1 821 23,7      

Croatia 1 924 43,3   5 268 118,6 2,74

Cipru 98 12,7      

Republica 

Cehă 

2 995 29,1   6 893 67,0 2,30

Danemarca 359 6,6      

Estonia 239 17,8   802 59,7 3,36

Finlanda 901 17,1   3 689 70,2 4,09

Franţa 7 532 11,9 570 0,9 3 299 5,2 0,44

Georgia 272 6,2      

Germania 20 

138* 

24,5 na  98 002 119,0 4,87

Grecia 3 163 28,4      

Ungaria  2 838 28,2   4 382* 43,5 1,54

Islanda  47 15,7 na     

Irlanda 132 3,1      

Italia 6 450 11,0   7 321 12,5 1,14
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Letonia 510 22,2   2 525 110,0 4,95

Lituania 732 21,5      

Luxemburg 174 36,8   127 26,9 0,73

Malta 34 8,3      

Moldova 431 12,0      

Monaco 18 54,5 14 42,4 118 357,6 6,56

Muntenegru 231 37,2      

Olanda  2 072 12,7 900 5,5    

Norvegia 512 10,9 61 1,3 70 000 1 495,4 136,72

Polonia 9 853 25,8   43 613 114,4 4,43

Portugalia 1 840 17,4   454 4,3 0,25

Romania 4 482 20,7      

Federaţia 

Rusă 

30 539 21,5      

       

Serbia 2 506 33,8   4 678 63,1 1,87 
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Slovacia 1 337 24,8   na   

Slovenia 1 002 50,0   4 065 202,9 4,06 

Spania 4 437 10,1 na  7 681 17,6 1,73 

Suedia 1 270 13,9   8 500 93,3 6,69 

Elveţia  1 229 16,5 697*  2 613*   

FYRO 

Macedonia 

624 30,6   2 480 121,7 3,97 

Turcia 

Ucraina 

6 593 

6 893 

9,0 

14,8 

     

UK-Irlanda 

de Nord 

371 21,3   788 45,2  

       

UK-Scoţia 227* 4,4   749 14,6 3 ,30 

UK-Anglia şi 

Ţara Galilor 

3 774 7,0 8920 16,6 28 865 53,7 7,65 

       

 

* vezi comentariile de mai jos 
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Tabelul 51 include infromaţii despre numărul de judecători profesionişti, 

judecători care lucrează în instanţă ocazional şi judecători neprofesionişti. În 

ţările pentru care nu sunt prezentate datele în acest tabel, categoriile de 

judecători care lucrează ocazional şi cei neprofesionişti nu există. 

Pentru 3 ţări (Spania, Germania, Islanda) datele despre numărul de 

judecători care lucrează ocazional nu sunt disponibile. Date din Elveţia despre 

numărul de judecători care funcţionează ocazional şi pentru cei neprofesionişti a 

fost dat pentru câteva cantoane (vezi explicaţiile de mai jos). Slovacia nu a putut 

oferi informaţii despre judecătorii neprofesionişti. 

 

7.2. Judecătorii profesionişti 

Judecătorii profesionişti pot fi definiţi ca fiind judecăorii care au fost 

recrutaţi, pregătiţi şi care sunt plătiţi doar pentru a fi judecători. 

Un număr de judecători profesionişti care prezidează într-o jurisdicţie la 

100.000 locuitori variază considerabil între ţări şi sistemele judiciare. 

O diferenţă se poate face, la cele două extreme, între sistemele unde 

judecătorii sunt profesionişti (Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bulgaria, Cipru, 

Danemarca, Georgia, Grecia, Irlanda, Islanda, Lituania, Malta, Muntenegru, 

Moldova, Olanda, România, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina) şi sistemele din 

Regatul Unit unde rolul judecătorilor/ magistraţilor laici este esenţial în toate 

domeniile legale (vezi infra). 

Figura 29. Numărul de judecători profesionişti care lucrează la 

instanţe (fte) la 100.000 locuitori în 2006 (Q49) 
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Comentarii:  

Azerbaijan: ca rezultat al reformelor juridice în 2006 numărul de instanţe 

şi judecători a crescut: numărul de instanţe de apel a crescut de la 3 la 6, al 

instantelor specializate de la 16 la 19 (prin creşterea numărului de instanţe 

economice). Numărul de judecători a crescut de la 338 la 494. 

 

Belgia: Diferenţa dintre datele din 2004 şi 2006 se datorează faptului că 

în 2004 judecătorii preşedinţi şi procurorii au fost luaţi ca un întreg. 

 

Croaţia: Din 1924 de judecători profesionişti din instanţe erau 256 de 

preşedinţi ai instanţelor (în instanţe cu mai mult de 20 de judecători, preşedintele 

instanţei poate realiza doar sarcinile de administrare a instanţei) şi 300 sunt 

judecători de investigaţie. 

 

Finlanda: 901- numărul de ore lucrate de judecători pe an: 225 ore pe an 

(Instanţe Administrative, Curtea Supremă Administrativă, Instanţa Comercială şi 

Instanţa de Asigurare), 480 ore pe an (Instanţe de district), 175,4 ore pe an (Curţi 

de Apel), 18,6 ore pe an (Curte Supremă) Instanţa pentru Muncă 2 ore pe an. 

 

Georgia: referitor la reducerea numărului de judecători şi al personalului 

instanţei, nu este nici o surpriză deoarece scala reformei judiciare a fost lansată 

din 2005. Principalul scop al reformei este de a stabili o reformă judiciară 

puternică, independentă şi eficientă. Ca rezultat al reformei menţionate, un 
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anumit număr de judecători a fost concediat pe baza acuzării disciplinare, unii 

chiar acuzaţi de infracţiuni de corupţie. Toate acestea au contribuit la reducerea 

numărului de judecători în 2006. totuşi, datorită competiţiilor periodice care au 

avut loc pentru a completa locurile vacante existente, numărul de judecători a 

crescut substanţial în 2007. În plus a fost început procesul de mărire a curţilor de 

primă instanţă a districtului în instanţe mult mai mari care să asigure mai eficient 

administrarea justiţiei. Acest lucru a contribuit mai ales la reducerea personalului 

instanţei. 

 

Germania: cifrele date ca răspuns la întrebarea Q49 includ numărul de 

judecători de durată parţială. 

 

Grecia: De la Direcţia Funcţiei Instanţei şi Judiciarului a Ministerului de 

Justiţie, următoarele cifre se pot oferi pentru perioada 2004-2006: Funcţionari 

juridici care acţionează în instanţă în 2006; judecători civili şi penali ai instanţelor 

– 1.625, instanţe administrative – 913, instanţe ale districtelor – 625. 

 

Irlanda: toţi judecătorii lucrează cu durată completă. 

 

Letonia: numărul de judecători profesionişti a fost indicat la data de 

03.01.2005 – 384. Creşterea este relaţionată cu stabilirea instanţelor 

administrative în 2004. În anul 2004 instanţele administrative nu au fost 
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mandatate complet. De asemenea creşterea este relaţionată cu dezvoltarea 

judecătorilor de investigaţie. 

 

Lituania: Numărul de judecători: în instanţe de district – 469, instanţe 

regionale – 144, Curte de Apel – 27, Curtea Supremă – 34, instanţe 

administrative regionale – 43, Curtea Superioară Administrativă – 15. Cantitatea 

de cazuri civile şi administrative a crescut, în consecinţă a crescut numărul de 

judecători din instanţe. 

 

Luxemburg: Sistemul judiciar din Luxemburg nu cunoaşte judecători 

profesionişti care lucrează ocazional şi care sunt plătiţi în consecinţă. Jurisdicţiile 

administrative deţin delegaţi recrutaţi dintre magistraţii din sistemul judiciar. Cinci 

delegaţi poartă titlul de consilier delegat pentru instanţa Administrativă. Nouă 

magistraţi poartă titlul de judecător delegat pentru instanţa administrativă. 

 

Malta: În răspunsurile din 2004 s-a dat doar numărul de Judecători (18); 

în ultimul răspuns s-au inclus Magistraţii care aveau aceeaşi funcţie însă 

competenţe judiciare diferite. 

 

Federaţia Rusă: Instituţia de judecători neprofesionişti a fost abolită în 

anul 2005. La momentul prezent există doar judecători profesionişti. La numărul 

furnizat 23172 plus 7367 (judecători de pace). Judecătorii de Pace sunt 
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judecătorii de jurisdicţie generală în Federaţia Rusă şi să-şi îndeplinească 

sarcinile profesionale. 

 

Slovenia: Ar trebui să se menţioneze că nu toţi dintre cei 1002 de 

judecători funcţionează – în acest număr există şi judecători care sunt absenţi 

datorită de exemplu concediului de maternitate (ar trebui avut în vedere că 75% 

dintre judecători sunt femei) şi acel concediu de maternitate care poate dura şi 

până la 2 ani; o estimare a Ministerului de Justiţie este, că există între 15% şi 

20% de posturi judiciare, care sunt vacante datorită acestor motive. 

 

Suedia: dintre judecătorii profesionişti: 966 sunt judecători profesionişti 

normali, restul sunt asistenţi sau judecători asociaţi. Aproximativ 300 de 

judecători asistenţi ce pot lucra exclusiv la pregătirea cazurilor pentru judecătorii 

în funcţie sunt excluşi. (Această categorie de judecători a fost inclusă în 

evaluarea din 2004-2006). 

Elveţia: Toate cantoanele şi Confederaţia au răspuns la întrebarea 49. 

 

Turcia: Acest număr acoperă numărul de judecători care lucrează la 

Curtea de Casaţie, Curtea Constituţională şi în domeniul juridic administrativ. 

 

(UK) Irlanda de Nord: Irlanda de Nord (UK) Judiciar: Lordul Şef al 

Justiţiei- 1, Lordul Judecători de Apel – 3, Judecători la Înalta Curte – 10, Experţi 

ai Curţii Supreme – 7, Şef al contenciosului – 1, judecători ai instanţelor de 
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comitat – 17, judecători de district - 4, magistraţi rezidenţi (includ 2 RMs cu 

durată parţială) – 21, comisionar şef pentru asigurare scoială şi sprijin pentru 

copii – 1, comisionar pentru securitate socială şi sprijin pentru copii – 1, apărători 

ai domeniilor coroanei – 3, Magistraţi laici – 243  

Adjunct judiciar: judecător delegat al înalţii curţi – 1, judecători deputaţi ai 

instanţei de comitat – 31, magistraţi rezidenţi delegaţi – 19, judecători delegaţi de 

district – 5, comisionari delegaţi de asigurare socială – 3. La numirea lor toţi 4 

judecători de district au fost numiţi drept judecători delegaţi de comitat şi sunt 

astfel incluşi în aceste cifre. 

 

(UK) Scotland: 34 de judecători ai curţii supreme, 136 şerifi durată 

completă, 4 magistraţi plătiţi. Aceste cifre sunt aproximative şi sunt luate din anul 

2004. 

 

Din nou, ratele pentru ţările mici trebuiesc adresate cu grijă, cum ar fi 

pentru Monaco, unde structura populaţiei (un număr mic de locuitori), are impact 

asupra nivelului indicatorului (efectul scării). 

Comparând numărul de judecători profesionişti cu numărul care apare în 

ediţia din 2006, o descreştere destul de semnificativă se poate observa pentru 

Danemarca, Estonia, Georgia, Belgia şi Suedia. Pentru primele trei ţări, 

reforme structurale operaţionale au dus la reducerea funcţiilor. Pentru ultimele 

două ţări, datele din 2004 au inclus alte categorii (procurorii în Belgia şi 

judecătorii delegaţi în Suedia); acest lucru a fost corectat aici. 
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Creşterile din numărul de judecători sunt rezultatul, în majoritatea cazurilor, 

a schimbărilor structurale din sistemul judiciar: de exemplu stabiliraea unor noi 

instanţe (Azerbaijan, Letonia, Portugalia şi Turcia). Lituania a crescut 

numărul de posturi pentru a rezolva cererea în creştere pentru instanţe. Pentru 

anul 2006, Slovacia a inclus posturile care au rămas vacante. 

Pentru a rezuma: din 46 de state sau organisme, 5 au crescut serios 

numărul de judecători profesionişti, 3 au scăzut personalul judiciar, în 12 ţări nu a 

existat aproape nici o schimbare în numărul de judecători. În alte state (22) 

creşterile sau descreşterile sunt limitate. 

 

7.3. Judecători profesionişti care funcţionează ocazional 

Pentru a cuprinde o cerere legitimă de la cetăţenii lor pentru o justiţie 

rapidă şi „asemănătoare” unele ţări au mărit numărul de judecători aducând 

judecători care prezidează ocazional asupra unui caz. 

 

În alte ţări, aceşti judecători profesionişti sunt numiţi uneori „judecători 

care nu prezidează” sau „judecători delegaţi”. Această opţiune este disponibilă în 

ţările din common-law pentru avocaţi care vor deveni judecători pe durată 

completă. Aceştia sunt judecători cu experienţă care au o bază solidă de formare 

juridică şi care au beneficiat deja de pregătire. 

A funcţiona ca judecător înseamnă de obicei un număr limitat de sesiuni 

judiciare de-a lungul unei luni: maxim 6 sesiuni de 4 zile pe lună pentru 
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judecătorii vecini în Franţa şi între 15 şi 30 de zile pe an pentru UK – Anglia şi 

Ţara Galilor. 

O altă caracteristică majoră este felul în care sunt plătiţi aceşti judecători, 

bazându-se pe numărul de sesiuni pe care le-au avut de-a lungul lunii. 

 

Tabelul 52. Comparaţie între numărul de judecători profesionişti cu durată 

completă şi ocazionali (Q51) 

Ţari Numărul de judecători 

“permanenţi” 

(fte) 

Numărul de judecători 

“ocazionali” (cifră brută) 
 

Andorra 22 2

Bosnia şi Herţegovina 846 58

Franţa 6728 570

Germania 20138 na

Islanda 47 na

Monaco 18 14

Olanda  2072 900

Norvegia 512 61

Spania 4437 na

Elveţia  1229 697*

UK-Anglia şi Ţara 3774 8920

UK-Scoţia 227 80
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Comentarii: 

 

Franţa: judecătorii de proximitate lucrează aproximativ 6,5 zile pe lună. 

Încă din 1 ianuarie 2005, judecătorii de proximitate lucrează în instanţele 

judecătoreşti. Unde nu există judecători de proximitate, judecătorii de district iau 

deciziile ca şi judecătorii de proximitate. 

 

Germania: Nu există cifre disponibile pentru această întrebare. Numărul 

de judecători profesionişti include numărul de judecători ocazionali cu durată 

parţială. 

 

Islanda: slujbă de 1 lună 

 

Olanda: aproximare 

 

Spania: 551,26 p/zi. Cifra se referă la judecătorii înlocuitori sau substitut, 

care ar putea acţiona, depinzând de cauza care duce la chemarea lor, pe durata 

unei anumite perioade de timp (ex. boală, concediu de maternitate, etc.) 

 

Elveţia: Numărul de judecători profesionişti ocazionali corespunde 

numărului de persoane dat pentru 22 de cantoane şi Confederaţional. 
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UK – Anglia şi Ţara Galilor: Includerea Serviciului de Arbitraj a crescut 

cifrele de la ultima evaluare. Aceia care funcţionează ocazional: Registrator: 

1.401, judecători delegaţi de district: 840, judecători delegaţi de district: 158 

membri plătiţi ai serviciului de arbitraj: 6521 

 

UK – Scoţia: şerifi cu durată parţială (80 în 2006). 

 

Printre cele 9 ţări care au răspuns că folosesc judecători profesionişti 

ocazional, numărul de judecători „ocazionali” este în general scăzut. Comparaţii 

cu judecătorii profesionişti trebuiesc făcute cu grijă deoarece judecătorii 

profesionişti sunt consideraţi pe durată completă în timp ce judecătorii care 

acţionează ocazional se numără pe cap de locuitor. Totuşi, trebuie să se 

menţioneze că în Monaco, Olanda şi Elveţia judecătorii care funcţionează 

ocazional contribuie în mod esenţial la rezolvarea cazurilor. În UK- Anglia şi 

Ţara Galilor, judecătorii cu durată parţială sunt mai comuni decât cei 

profesionişti, lucru particular ţărilor din common-law. 

 

7.4. Judecători neprofesionişti 
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Figura 30. Numărul de judecători profesionişti pe judecător profesionist în 

2006 (Q52) 

Figura 31. Numărul de judecători neprofesionişti la 100.000 locuitori în 2006 

(Q52) 
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Comentarii: 

Belgia: Consilier delegat al Curţii de Apel – 114, judecători delegaţi – 

1524, judecători consulari -939. 

 

Bosnia şi Herţegovina: judecătorii laici joacă un rol în sistemul judiciar, 

datorită aplicării fostelor legi de procedură civilă şi penală. Totuşi, majoritatea 

legilor de procedură s-au schimbat în 2003 într-o manieră pentru ca participarea 

judecătorilor laici nu mai este necesară, însă datorită stocurilor de cazuri, 

participarea lor încă este necesară. 

Croaţia: Judecătorii laici participă la luarea de decizii juridice doar în 

procedurile penale, însă nu sunt autorizaţi să ia decizii independente. Judecătorii 

laici sunt remuneraţi pentru munca lor. Instanţele municipale se află în complete 
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de un judecător şi doi judecători laici. Curţile de comitat de primă instanţă 

funcţionează în complete de un judecător şi doi judecători laici, în complete de 

doi judecători şi trei judecători laici când infracţiuni sunt considerate că trebuiesc 

pedepsite cu închisoarea pentru un termen mai mare de cincisprezece ani sau 

închisoare pe termen lung. Instanţele de comitat funcţionează în complete de doi 

judecători şi trei judecători laici când decid la un proces la a doua instanţă. 

 

Republica Cehă: Există 6.893 judecători laici, care funcţionează de obicei 

20 de zile calendaristice pe an. 

 

Estonia: Numărul de 802 de judecători laici, este numărul maxim de 

judecători laici pe care instanţele îl pot nominaliza. Majoritatea dintre ei participă 

foarte des la procesele juridice. Judecătorii laici sunt folosiţi în general în cazurile 

de procedură penală. Numărul de proceduri în care judecătorii laici sunt necesari 

a fost redus. Numărul de judecători laici a fost redus datorită acestui lucru. 

 

Finlanda: există 3689 membri laici în Curţile de District. 

 

Germania: Se presupune că întrebarea se referă la toţi cetăţenii care 

lucrează ca judecători neprofesionişti lângă judecătorii profesionişti şi în caz fel 

iau decizii obligatorii din punct de vedere legal. Această compoziţie a completului 

există în diverse forme la instanţele penale, instanţele administrative, instanţele 

de muncă, instanţele financiare, instanţele constituţionale şi camerelor pentru 
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cazurile comerciale la secţiunea pentru cazuri civile a jurisdicţiei ordinare. Există 

35.995 judecători laici ca principali judecători laici (Hauptschoffen) la instanţele 

penale. În mod adiţional există un număr egal de judecători laici de substituire 

(Hilfsschoffewn). Aceştia vor fi chemaţi când principalul judecător laic nu este 

disponibil, fie din motive de sănătate, realocare la un alt district sau tendinţă. 

 

Italia: 3403 Judecători de Pace, 2066 judecători de onoare în instanţe 

fără posturi permanente, 402 judecători neprofesionişti în instanţe, 359 

componenţi privaţi la secţiunea pentru minori a curţii de apel, 640 componenţi 

privaţi la tribunalul pentru minori, 451 alţii 

 

Ungaria: Creşterea numărului de judecători neprofesionişti între 2004 şi 

2006 se poate justifica prin faptul că cifrele din 2006 includ şi noua categorie de 

judecători care lucrează pe durată parţială. 

 

Letonia: Numărul de judecători laici pentru anul 2006 din 2.525 este 

numărul de judecători laici aleşi. Pentru anul 2004 numărul de judecători laici a 

fost de 4.058 care corespunde numărului de poziţii determinate pentru judecătorii 

laici. Acest lucru explică marea diferenţă. 

Norvegia: Aşa cum s-a menţionat în ultima evaluare, numărul total este 

de aproximativ 70.000 
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Portugalia: Acest lucru include numărul de judecători sociali care se află 

în funcţiune. Acest număr se referă la oamenii desemnaţi drept judecători sociali, 

aşa cum s-a publicat în Monitorul Oficial. Fiind pe acele liste nu înseamnă 

neapărat că participă la luarea de decizii juridice ci doar că pot fi chemaţi pentru 

a participa la proceduri specifice. Este imposibil să se determine numărul de 

judecători neprofesionişti care au participat la deciziile din 2004. 

 

Federaţia Rusă: Instituţia judecătorilor neprofesionişti a fost abolită în 

2005. La momentul prezent există doar judecători profesionişti. 

 

Slovenia: Numărul menţionat mai sus reprezintă o mulţime de judecători 

însă datele actuale despre zilele de funcţionare nu sunt disponibile. Deşi 

judecătorii laici au întreaga capacitate a unui judecător ca  membru al unui 

complet de judecători, ei nu pot rezolva cazurile singuri. 

 

Slovacia: Preşedintele fiecărui district determină numărul adecvat de 

judecători laici pentru district. Judecătorii laici sunt apoi aleşi de consiliul local/ 

municipal pentru un termen de 4 ani. Judecătorii laici îşi prestează funcţiile 

juridice doar în anumite cazuri penale specificate de Codul de procedură penală. 

Spania: Judecătorii de Pace sunt formaţi din judecători laici care se ocupă 

de cazuri mărunte în municipalităţi care (nefiind oraşul principal al unui district 

judiciar) nu au o curte de primă instanţă profesionistă. 
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Elveţia: 2613 (date incomplete) 10 cantoane din 26 au răspuns la 

întrebare sau au dat un rezultatb apropiat de zero lucru care nu este foarte rar. 

La nivel de Confederaţie a instantelor, nu există „judecători laici”. 

 

FYROMacedonia: Judecătorii laici participă la un proces unde este 

stipulat acest lucru de lege. Ei sunt aleşi şi concediaţi de Consiliul Juridic. 

Consiliul Juridic al Republicii Macedonia determină numărul de judecători laici 

din fiecare instanţă. 

 

UK- Irlanda de Nord: 788 judecători de pace. 

 

UK- Scoţia: 749 Judecători de Pace (aproximativ). 

Judecătorii neprofesionişti pot fi judecători laici fără pregătire juridică. 

Judecătorii laici pot fi recrutaţi (de obicei de la caz la caz) pentru experienţa 

specifică sau pentru a asigura participarea cetăţenilor la activităţile juridice. 

Judecătorii laici funcţionează în colegii. În UK- Anglia şi Ţara Galilor de 

exemplu, în instanţele magistraţilor, un colegiu de judecători laici are puterea de 

a decide asupra unei infracţiuni, pentru care pedeapsa nu este mai mare de 6 

luni închisoare şi/sau 500€ amendă. Se estimează că 90% din infracţiunile 

penale sunt rezolvate de judecători neprofesionişti. Însă există cazuri când un 

judecător laic funcţionează ca unic judecător. 
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Un alt tip de judecător neprofesionist este Judecătorul de District. Aceşti 

judecători tratează în principal plângerile civile minore (sau infracţiunile minore). 

În anumite ţări, judecătorul de district este un judecător profesionist plătit 

ocazional, în timp ce în alte ţări, acesta este considerat a fi un judecător 

neprofesionist. Acest element trebuie luat în considerare când se compară 

capacităţile de funcţionare ale instanţelor. 

 

Judecătorii neprofesionişti se ocupă în principal de cazurile care nu sunt 

de natură penală. Ei intervin în cazuri relaţionate cu dreptul muncii şi cel 

comercial. Ei sunt uneori aleşi de consilii locale sau regionale (Republica Cehă) 

sau de membrii propriului sector de activitate (instanţe specializate în dreptul 

muncii în Franţa, Luxemburg, Monaco, România şi în probleme comerciale în 

Franţa şi Monaco). 

 

7.5. Procesul cu juriu 

 

24 de ţări sau organisme au indicat că sistemul lor include participarea 

cetăţenilor ca juriu. Doar 8 ţări (Croaţia, Germania, Irlanda, Malta, Federaţia 

Rusă, Serbia, Spania şi UK- Anglia şi Ţara Galilor) au putut da un număr de 

cetăţeni implicaţi într-un juriu în 2006. Cea mai puternică participare la activitatea 

juridică a cetăţenilor vis-a-vis de întreaga populaţie se găseşte în Irlanda, urmată 

de UK- Anglia şi Ţara Galilor. 
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Tabelul 53. Juriu cu participarea cetăţenilor (Q53, Q54) 

 

Juriu cu participarea 

cetăţenilor 

Numărul cetăţenilor care 

au făcut parte din juriu 

Pentru 100.000 de locuitori 

Austria na  

Azerbaijan na  

Belgia na  

Bulgaria na  

Croatia 5268 119 

Danemarca na  

Franţa na  

Germania 35995 44 

Grecia na  

Irlanda 91118 2149 

Italia na  

Malta 180 44 

Monaco 0  

Muntenegru na  

Norvegia na  

Portugalia na  

Federaţia Rusă 18450 13 

Serbia 2998 40 
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Spainia 1962 4 

Suedia na  

Elveţia  na  

Ucraina na  

UK-Irlanda de Nord na  

UK-Scoţia na  

UK-Anglia şi Ţara Galilor  450000 838 

 

Comentarii 

 

Austria: pentru infracţiuni care ar putea fi pedepsite cu cel puţin cinci ani 

închisoare 

 

Azerbaijan: pentru infracţiuni care pot fi pedepsite cu închisoare pe viată 

– dacă persoana acuzată cere acest lucru. 

 

Belgia: instanţe de district 

Bulgaria: în proceduri penale unde infracţiunea penală cere mai mult de 

cinci ani de privare de libertate ca pedeapsă 

Croaţia: doar în proceduri penal. 

Danemarca: în cazuri penale. 

 

Franţa: pentru a judeca cea mai gravă infracţiune în cour d’assises. 
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Germania: în proceduri penale pentru infracţiuni moderate şi grave 

 

Grecia: cetăţenii aleşi după lor, pentru judecarea infracţiunilor şi 

infracţiunilor politice. 

 

Irlanda: cazuri clasate ca nefiind infracţiuni minore de Constituţie sau în 

care fie acuzatul fie procurorul a exercitat dreptul de a avea un caz rezolvat de 

un juriu. 

Italia: doar în cazuri penale pentru infracţiuni penale grave 

 

Malta: pentru infracţiuni care pot fi pedepsite cu peste 10 ani închisoare. 

 

Monaco: doar în instanţe penale (3 juraţi permanenţi pe caz plus un 

delegat dacă este necesar) 

 

Muntenegru: participarea judecătorilor laici în procedura civilă a fost 

anulată la mijlocul anilor 2004. În procedurile penale judecătorii laici adjudecă 

împreună cu judecătorii profesionişti doar în prima instanţă. 

Norvegia: obligatoriu pentru infracţiuni care ar putea fi pedepsite cu mai 

mult de 6 ani închisoare. 

 

Portugalia: cerut de Procuror,  reclamant sau acuzat pentru cazuri care 

se referă la infracţiuni împotriva identităţii culturale şi integrităţii personale şi 
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infracţiuni împotriva siguranţei statului sau acelor infracţiuni în care sancţiunea, 

aplicată în mod abstract este mai mare de 8 ani închisoare şi care nu sunt şi nu 

pot fi judecaţi de o instanţă singulară. 

 

Federaţia Rusă: la cererea acuzatului, camera de 12 juraţi consideră 

anumite tipuri de cazuri penale. 

 

Serbia: în probleme civile în instanţe municipale, cât şi în complete cu 

cazuri legate de relaţiile de familie, în instanţe comerciale: pentru infracţiuni 

economice şi dispute legate de drepturi de autor, în instanţe de district: în 

probleme de drept civil, dispute legate de paternitate şi maternitate, dispute 

legate de dreptul de autor şi alte drepturi relaţionate, etc. cât şi în complete 

pentru minori. 

 

Spania: pentru infracţiuni împotriva persoanei (de oficiali publici în 

exercitarea atribuţiilor) împotriva onoarei, libertăţii şi siguranţei, incendiere. 

 

Suedia: doar pentru Press Libel/ cazuri despre libertatea de exprimare 

Elveţia: unele cantoane încă au verdicte ale instanţelor ce includ jurii; 

juriile vor dispărea la sfârşitul anului 2009 cu intrarea în vigoare a noului cod de 

procedură penală. 
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UK- Irlanda de Nord: procesele cu juriu însă anumite probleme sunt 

considerate prea sensibile şi în acestea nu se va folosi juriul. 

Ucraina: pentru cazuri civile şi penale. 

UK- Anglia şi Ţara Galilor: cazuri penale 

 

Tabelul de mai sus ar trebui considerat cu grijă, deoarece unele state au 

deja juecători laici incluşi în cifrele lor (de exemplu Germania în probleme penale) 

sau judecători neprofesionişti în complete, cu judecători profesionişti ( Grecia, 

Muntenegru, Portugalia, Slovenia). Ţările care au menţionat explicit că 

folosesc jurii sunt: Belgia, Danemarca, Franţa, Italia, Norvegia, Portugalia, 

Federaţia Rusă, Spania, Suedia, Elveţia şi UK- Anglia şi Ţara Galilor. 

 

8. Angajaţi nejudecătoreşti 

8.1. Introducere 

 

Existenţa pe lângă judecători, a angajaţilor competenţi cu roluri definite şi 

statut recunoscut este o condiţie esenţială pentru funcţionarea eficientă a 

sistemului judiciar. 

 

În tabelul 54, o privire de ansamblu este dată pentru angajaţii 

nejudecătoreşti în instanţe. Tabelul arată diferenţa între membrii personalului 

implicat în proceduri judicare şi cei care au doar un rol administrativ. Se face o 

distincţe între patru tipuri de personal nejudecătoresc. 
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O categorie specifică de angajaţi nejudecătoreşti este „Rechtspfleger”, 

inspirată din sistemul german. În statutul model al Uniunii Europene de 

Rechtspfleger, un Rechtspfleger este definit după cum urmează: „Un organism 

independent de jurisdicţie conform sarcinilor care i-au fost trasate prin lege. Ca 

organism de jurisdicţie Rechtspfleger-ul trebuie să fie stabilit de constituţia 

ţărilor.” Acesta ar fi cazul Austriei (articolul 87a din constituţia federală), însă 

această prevedere nu este dată de Constituţia Germaniei. 

 

Cea de-a doua categorie de angajaţi nejudecătoreşti este cea a 

personalului nejudecătoresc al cărui sarcină este să asisten judecătorii direct. Ei 

pot fi numiţi consilieri judecătoreşti sau registratori. Pentru majoritatea ei joacă un 

rol la audieri consiliind judecătorii şi completele de judecători; ei oferă asistenţă 

în formarea deciziilor sau cercetează dreptul de caz. 

 

Cea de-a treia categorie priveşte personalul care este responsabil de 

diferite probleme administrative, cât şi de administrarea instanţei. În acest fel, ca 

exemplu ar cădea în această categorie şefii unităţilor administrative ale 

instanţelor, departamentelor financiare sau departamentelor de informaţii- 

tehnologie. Personalul administrativ responsabil de înregistrarea cazurilor sau de 

completarea cazurilor este de asemenea inclus în această categorie. În unele ţări, 

aceste sarcini administrative şi manageriale pot fi combinate cu funcţiile 

Rechtspfleger-ului sau al angajaţilor nejudecătoreşti în procesul judiciar 

menţionat mai sus, de exemplu în Franţa sau în Germania. 
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Ultima categorie se referă la personalul tehnic din instanţe. De exemplu 

personalul responsabil de echipamentul IT, siguranţă şi curăţenie. 

 

43 de ţări sau organisme (cu excepţia Albaniei, Andorrei, Ucraine şi UK- 

Irlanda de Nord) au oferit numărul total al angajaţilor nejudecătoreşti ce 

lucrează în instanţe. 29 nu au putut comunica cifre detaliate ale angajaţilor 

nejudecătoreşti în funcţie de cele 3 categorii de personal. 12 ţări au oferit 

numerele pentru Rechtspfleger. Acestea constituie cea de-a parta categorie din 

tabel. 

 

Tabelul 54 Distribuţia angajaţilor nejudecătoreşti în instanţe (Q55, Q56) 

Ţara Numărul de 

angajaţi 

nejudecătoreşti 

care 

funcţinează în 

instanţe  (fte) 

Personal 

nejudecător

esc 

(Rechtspfle

ger) 

Angajaţi 

nejudecătore

şti ai căror 

sarcini sunt 

de a asista 

judecătorii ca 

Personalul 

însărcinat cu 

diferite sarcini 

administrative 

cât şi cu 

administrarea 

Personal 

tehnic 

 

 

 

 

Număr % Număr  Număr   Număr  

Andorra    79  22    

Armenia 965         
Austria 4 735 718 15,2 33 0,7% 3 901 82,4% 83 1,7%
Azerbaijan 1 723   646 37,5 536 31,0% 547 31,6
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Belgia 5 835   1 872 32,1 2 888 49,5% 1 075 18,4

Bosnia şi 

Herţegovina 

2 563 113 4,4% 1 138 44,4

%

959 37,4% 353 13,8

%
Bulgaria 4 271         
Croatia 7 168 202 2,8% 779 10,9 2 985 41,6% 3 202 44,7

Cipru 440   318 72,3 24 5,5% 107 24,3
Republica Cehă 8 911 1 637 18,4 4 420 49,6 1 867 21,0% 987 11,1
Danemarca 1 424         
Estonia 1 021 83 8,1% 842 82,5 83 8,1% 13 1,3%

Finlanda 2 554         
Franţa 15 199   1 864 12,3     
Georgia 718   599 83,4 74 10,3% 45 6,3%
Germania 57 530 11 821 20,5 37 035 64,4 11 977 20,8%   
Grecia 6 500         

Ungaria 7 937 464 5,8% 3 264 41,1 2 912 36,7% 1 297 16,3
Islanda 60 10 16,7 32 53,3 18 30,0%   
Irelanda 1 080 38 3,1% 128 2,7%     

Italia 27 067         
Letonia 1 444   827 57,3 437 30,3% 180 12,5
Lituania 2 613   1 230 47,1 1 001 38,3% 382 14,6
Luxemburg 245   126 51,4 112 45,7% 7 2,9%
Malta 354   150 42,4 146 41,2% 58 16,4

Moldova 1 636   653 39,9 260 15,9% 723 44,2
Monaco 47   17 36,2 25 53,2% 5 10,6
Muntenegru 868         

Olanda 5 160         
Norvegia 891         
Polonia 31 623 1 417 4,5% 20 543 65,0 5 915 18,7% 3 748 11,9
Portugalia 7 187   6 500 90,4 372 5,2% 312 4,3%
România 9 359         

Federaţia Rusă 62 075   39 369 63,4 22 506 36,3% 200 0,3%
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Serbia 10 696   3 730 34,9 3 364 31,5% 2 353 22,0
Slovacia 4 282 813 19,0 2 233 52,1 970 22,7% 266 6,2%

Slovenia 2 705         
Spania 40 513 3 020 7,5%       
Suedia 3 251         
Elveţia  4 127 64*        
FYROMacedonia 2 061   1 746 84,7 148 7,2% 167 8,1%

Turcia 23 832   20 050 84,1 138 0,6% 229 1,0%
UK-Scoţia 1 231         
UK-Anglia şi Ţara 26 000         

 

Comentarii 

Armenia: cifrele angajaţilor nejudecătoreşti sunt un număr absolut (nu în 

fte) 

Belgia: grefierii şi référendaires: 1.872; personalul administrativ din 

serviciul grefierilor: 2.888. 

 

Bulgaria: cifrele pentru personalul nejudecătoresc au fost calculate la 

28.02.2007 

 

Croaţia: Scopul pentru angajaţii nejudecătoreşti este de a asista 

judecătorii (pregăti dosare, ajutor dat la audieri, realizarea de procese verbale la 

şedinţe, crearea deciziilor) 
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Finlanda: Ministerul Justiţiei – 2.554,4 (numărul de man-hours) – 450,3 

man-hours pentru instanţele administrative, 2.104,1 man-hours pentru instanţele 

cu jurisdicţie generală. 

 

Franţa: În instanţe, este dificil să separi angajaţii civili care asistă 

judecătorii de cei care au doar sarcini administrative şi cei care oferă doar sprijin 

tehnic. Se poate spune că există man-hours echivalente cu 1000 angajaţi civili cu 

durată completă atribuite doar SARs şi secretariatului şefilor instanţelor. 

 

Germania: O listă cu cei angajaţi la nivele locale, regionale şi federale în 

instanţdele „Lander” regionale pentru 2006, cu excepţia personalului procurorului 

general, date ca echivalent al personalului cu durată completă 

(Personalubersichten sum TFP din personalul der-, Land-und 

Oberlandesgerichte der Lander pentru 2006, excluzând personalul der 

Staatsanwaltschaften, excluzând personalul în formare – Angabe in 

Arbeitskraftanteilen). Numărul de angajaţi civil la curtea constituţionează şi la 

instanţele specializate (instanţele legate de angajări, instanţele administrative 

etc.) nu este inclus. Numărul de angajaţi nejudecătoreşti (8.517,58) include 

posturi de servicii sociale în grade înalte din serviciul civil (2.100,82); posturi în 

grade mai mici din serviciul civil (5.830,95); personal de curăţenie şi alţi angajaţi 

(585,81) 
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Grecia: cifrele angajaţilor nejudecătoreşti este sunt un număr absolut (nu 

în fte) 

Italia: Întrebarea 55: cifrele pentru 2004 s-au schimbat – numărul de 

angajaţi nejudecătoreşti ce lucrează în Instanţe este de 27.607. 

 

Moldova: Statisticile de la Înaltul Consiliu al Judiciarului la întrebarea 55 – 

au fost incluse numerele pentru angajaţii nejudecătoreşti care lucrează la Curtea 

Supremă de Justiţie (172) 

 

România: categoriile diferite de angajaţi nu sunt încă bine definite 

Serbia: cifra de 18.171 din 2004 reprezintă angajaţii civili la curţile 

primelor instanţe şi ai procurorului. 

 

Slovenia: Personalul nejudecătoresc este distribuit după cum urmează: 

20 secretari generali, 276 alţii şi 2.409 consilieri juridici. Ultima categorie se 

poate grupa cu registratorii atunci când desfăşoară lucrări legate mai ales de 

audieri ce implică părţile, martorii şi experţii. De asemenea lucrează la pregătirea 

documentelor pentru principalele proceduri şi scrie rapoarte pentru comitetul de 

sesiune. Ei pregătesc deciziile judecătoreşti fiind supervizaţi de un judecător sau 

aplică ordinele judecătorilor. În general au diplomă universitară în drept. 

Împreună cu aceşti membri calificaţi ai personalului există membrii care nu au o 

diplomă în drept şi care se ocupă de diverse registre (funciare sau comerciale) şi 

aplică decizii judiciare. 
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Suedia: În anul 2004, doar secretarii instanţelor (cu excepţia registratorilor) 

erau incluşi în categoria de angajaţi nejudecătoreşti. Cifra din 2004 este 

aproximativ de 2.900 de persoane inclusiv registratorii şi personalul administrativ. 

Acest lucru semnifică existenţa unei creşteri de 10% a personalului 

nejudecătoresc în Instanţe între anii 2004 şi 2006. 

 

Spania: În zona de competenţă a Ministerului Justiţiei numărul de angajaţi 

civili care lucrează pentru administraţia judiciară este: 3.016 (Cuerpo de Gestion 

Procesal); 3.983 (Cuerpo de Tramitación Procesal); şi 1.804 (Cuerpo de Auxilio 

Judicial). Pentru personalul care a fost transferat comunităţilor autonome, cifrele 

sunt: 8.831 (Cuerpo de Gestión Procesal); 12.696 (Cuerpo de Tramitación 

Procesal) şi 5.734 (Cuerpo de Auxilio Judicial). Cifrele se potrivesc cu numerele 

maxime de angajări aplicabile Ministerului Justiţiei. În realitate, de la transferul 

personalului administrativ la comunităţile autonome, este imposibil să se 

determine cifrele personalului cu acurateţe. Numărul de registratori a fost 

adăugat numărului de 37.493 de membri nejudecătoreşti ai personalului. 

Elveţia: doar 4 cantoane 

 

În tabelul de mai sus sunt incluse detaliile numărului total şi scăderea 

personalului nejudecătoresc cât şi procentajul numărului total de angajaţi 

nejudecătoreşti reprezentat de fiecare categorie. 
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Se face o distincţie între angajaţii nejudecătoreşti care sunt implicaţi în 

procese juridice (Rechtspfleger sau registrator) şi aceia care nu sunt (personal 

administrativ şi tehnic). 

 

În fiecare ţară care a dat un răspuns care s-a folosit, personalul este 

format din angajaţi civili sau oameni care lucrează pentru organisme 

guvernamentale. 
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Figura 32. Numărul de angajaţi nejudecătoreşti la 100.000 locuitori în 2006 

(Q55) 
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Aceste date ar trebui interpretate cu grijă, deoarece, în practică, unele 

categorii ale personalului au sarcini care nu sunt în mod obişnuit atribuite lor. În 

unele ţări personalul instanţelor îndeplineşte sarcini multiple (de exemplu 

Danemarca). Unele ţări au inclus sau exclus anumite grupuri de posturi în 

categoriile propuse în chestionar. 

Figura 33. Distribuţia proporţională a personalului instanţelor (Q56) 
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Rechtspfleger 

 

Angajaţi nejudecătoreşti ai căror sarcină este să asiste judecătorii 

 

Personalul însărcinat cu diferite sarcini administrative cât şi cu 

administrarea instanţelor 

personal tehnic 

 

alţii 

Acest grafic arată că Estonia, Georgia, Portugalia, „fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei” şi Turcia par să atribuie 80% angajaţilor 

nejudecătoreşti în asistarea directă a judecătorilor. Această cifră rămâne mai 

mare de 50% pentru Cipru, Germania, Islanda, Letonia, Luxemburg, Polonia, 

Republica Cehă, Slovacia şi Federaţia Rusă. Mai puţin de jumătate din 

angajaţii nejudecătoreşti au aceste funcţii în Azerbaijan, Belgia, Bosnia şi 

Herţegovina, Ungaria, Lituania, Malta, Moldova, Monaco şi Serbia. 

Aproximativ 10% în Croaţia şi Irlanda şi doar puţini în Austria. Totuşi 80% din 

angajaţii nejudecătoreşti realizează sarcini administrative în Austria deşi media 

este aproximativ de 35% ajungând la un minim în Turcia, Portugalia, Estonia, 

„fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Estonia, Cipru şi Georgia. 

Figura 34. Numărul de angajaţi nejudecătoreşti pentru fiecare 

judecător profesionist (Q55) 
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8.2. Rechtspfleger 

Rechtspfleger poate realiza diverse sarcini, de exemplu, în domenii legate 

de dreptul familiei şi custodie, dreptul succesiunii, dreptul funciar, registrele 

comerciale, decizii despre naţionalitate, ordine de plată, executarea decisiilor 

judecătoreşti, licitaţii de bunuri imobiliare, cazuri penale, aplicarea deciziilor în 

cazurile penale (cu emiterea mandatelor de arestare), referitor la ordinele de 

aplicare a sentinţelor nelegate de custodie sau ordine legate de serviciul în 

folosul societăţii, acuzaţii în instanţele de district, decizii legate de asistenţa 

juridică, etc. 

 

Doisprezece ţări europene au indicat că au un sistem Rechtspfleger (sau 

o funcţie cu o descriere similară a fişei postului) 

 

Tabelul 55. Numărul de Rechtspfleger în Europa în 2006 (Q56) 

Ţara Număr de Rechtspfleger 

(cifra brută) 

Numărul de judecători 

profesionişti (fte) 

Austria 718 1 674

Bosnia şi Herţegovina 113 846

Croatia 202 1 924

Republica Cehă 1 637 2 995

Estonia 83 239

Germania 11 821 20 138

Ungaria 464 2 838
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Islanda 10 47

Polonia 1 417 9 853

Slovacia 813 1 337

Spania 3 020 4 437

Elveţia  64 1 229

 

 

Comentarii 

Irlanda are de asemenea ofiţei ai instanţei (care nu sunt judecători) care 

exercită funcţii cvasi-juridice. 

Elveţia: doar 4 cantoane din 26 au funcţia unui Rechtspfleger. 

 

8.3. Angajaţii nejudecătoreşti în procesul judiciar 

Personalul responsabil pentru asistarea directă a unui judecător cu 

sarcinile sale judiciare intervine în general pe durata procedurii de audiere sau 

au un rol de certificare. De asemenea pot oferi asistenţă în cercetarea cazurilor 

de legi sau în crearea deciziilor juridice. Această categorie include consilierii 

judecătoreşi şi registratorii. 

 

Accesul la aceste funcţii este posibil doar cu o educaţie în drept, însă în 

ţările din Common Law, nu este necesară o educaţie în drept (Anglia şi Ţara 

Galilor (UK), Scoţia (UK) şi Irlanda de Nord (UK)). 
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Funcţia de registrator se ocupă în mod predominant de informarea 

publicului referitor la diferitele proceduri posibile în timp ce rămân neutri în 

legătură cu acele proceduri şi nu dau consiliere juridică. Ei au un rol important în 

pregătirea dosarelor înainte de audieri (citaţii, clasificarea documentelor, etc.) şi 

asistarea judecătorilor în lucrările acestora. 

 

Pe durata audierilor, registratorul notează dezbaterile şi face o stenografie 

a procesului (Ungaria). În multe ţări registratorul se asigură că procedura este în 

conformitate cu legea şi o certifică în consecinţă (Germania, Franţa). După 

audiere, registratorul poate fi rugat să facă cercetări juridice şi/sau să schiţeze 

decizia judiciară (Estonia, Franţa, Olanda). Registratorul face copii ale 

documentelor şi se poate implica în executarea deciziilor judecătoreşti. 

 

8.4. Angajaţii nejudecătoreşti neimplicaţi în procesul juridic 

Personalul responsabil cu cerinţele logistice ale instanţelorn include 

personalul administrativ şi de management. Aceştia includ şefii echipelor 

administrative, ai departamentelor financiare şi de IT. 

Această categorie este de asemenea alcătuită din personalul instanţelor: 

tehnicieni IT sau construcţii, personalul responsabil cu securitatea sau curăţenia 

în clădiri şi personalul responsabil de maşini. 

 

Funcţionarea instanţelor necesită existenţa personalului de suport. Aceştia 

asigură funcţionarea zilnică a instanţelor din punct de vedere material. 
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8.5. Curente şi concluzii 

În afară de personalul tehnic, al cărui activitate în instanţe nu este 

specificată, există două tipuri de reţele în insanţe. Prima reţea este esenţial 

administrativă şi constă în principal în administrarea resurselor umane şi 

echipamentelor necesare pentru funcţionarea jurisdciţiilor. Cea de-a doua este în 

mod clar judiciară şi constă fie în asistarea judecătorilor în acte de procedură sau 

la luarea deciziilor, sau exercită sarcini cvasi-judiciare la propria iniţiativă a 

agentului. Sarcinile şi autonomia dată acestora sunt recunoscute de lege 

(Germania) sau chiar de Constituţie (Austria). 

 

Majoritatea diferenţelor se pot observa în distribuţia diferitelor tipuri de 

personal, deşi numărul lor nu poate fi un indicator relevant al calităţii şi eficienţei. 

În Portugalia, 90% din personalul nejudecătoresc are desemnată asistarea 

judecătorilor, în timp ce în Austria se numeşte doar 1% din personal pentru 

această sarcină. În mod contrar, 80% din personalul nejudecătoresc în Austria 

lucrează în administraţia instanţelor, în timp ce în Turcia mai puţin de 1% 

îndeplinesc această sarcină. 

 

Aceste diferenţe pot fi explicate parţial printr-un trend actual de schimbare 

a structurii instanţelor pentru a atinge beneficii eficiente. În acest fel, în multe 

state membre se poate observa o raţionalizate a mijloacelor care duc la 

reducerea structurilor minore şi la încorporarea personalului la alte instanţe. În 
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acelaşi fel se poate observa o schimbare în nivelul relevant de management 

împreună cu scăderea personalului dedicat acestei sarcini în jurisdicţii şi 

transferul acestora spre structuri mai importante. 

 

Merită observat faptul că unele state membre (Bosnia şi Herţegovina, 

Croaţia) au adoptat un sistem german de Rechtspfleger iar în viitor ar putea 

duce şi la implementarea acestora în alte state. 

 

9. Procesul corect şi activitatea instanţei 

9.1. Introducere 

 

Unul dintre elementele mai importante pentru funcţionarea 

corespunzătoare a instanţelor este adoptarea principiului unui proces corect într-

o perioadă rezonabilă de timp (Articolul 6 din Convenţia Europeană pentru 

Drepturile Omului). Acest principiu trebuie luat în totalitate în considerare când se 

administrează cantitatea de lucru a unei instanţe, durata procedurilor şi măsurile 

specifice pentru a le reduce durata şi de a le îmbunătăţi eficienţa. Ca parte a 

sondakjului, ţările au fost rugate să ofere informaţii despre cazurile aduse în faţa 

Curţii Europene pentru Drepturile Omului în conformitate cu Articolul 6, cu 

informaţii legate de cazuri şi măsuri pentru creşterea eficienţei procedurilor 

instanţei. 
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În acest capitol sunt date faptele de bază şi cifrele despre performanţa 

instanţelor. Cum majoritarea cifrelor oferite se relaţionează în primul rând cu 

curţile de primă instanţă, informaţiile despre performanţa instanţelor se limitează 

la aceste instanţe. Pentru alte tipuri de instanţe (de apel şi curţi supreme) 

tabelele relevante se pot găsi în anexă. În ultima parte a capitolului se dau 

exemple de posibile măsuri care pot creşte eficienţa şi calitatea justiţiei. Acestea 

variază de la introducerea de proceduri simplificate, la proceduri unde este 

necesară urgenţa, la modalităţi de procesare referitor la aranjamentele juridice 

între judecători şi avocaţi. 

O valoare adăugată faţă de ediţia din 2006 a raportului este că informaţii 

detaliate despre cazuri sunt date pentru cazurile legate de cărţile funciare, 

cazurile legate de registrul comerţului, cazuri de drept administrativ şi de 

execuţie. Definiţia cazurilor civile şi calcularea numărului acestora este încă 

dificilă. Totuşi s-a făcut o distincţie în această ediţie din 2008 între cazuri 

litigioase, ne-litigioase şi ce ţin de registre care permit o analiză mai corectă. 

 

Acelaşi lucru poate fi spus despre diferenţa dintre cazurile grave penale şi 

infracţiunile penale minore. Din nou, datorită diferitelor categorii legale de 

infracţiuni în funcţie de ţară, CEPEJ a ales să se bazeze pe diferenţa dintre 

infracţiunile minore Anglo-Saxone şi infracţiunile care permit referinţe comune în 

mai multe ţări. Însă există întotdeauna o problemă de comparaţie a datelor, într-o 

manieră identică cu acelea ale Manualului European al Consiliului Europei care a 
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fost metodologia de referinţă a raportului referitor la cele două categorii de cazuri 

penale. 

 

În acest Raport, a fost posibilă şi introducerea indicatorilor de performanţă 

la nivel european. Primul indicator este rata de achitare. Aceasta permite o 

comparaţie chiar dacă perimetrele cazurilor nu sunt identice în toate aspectele. 

Acest indicator poate fi folosit pentru a vedea dacă instanţele pot ţine pasul cu 

numărul cazurilor care apar fără a creşte numărul de cazuri din stoc. Cel de-al 

doilea indicator este timpul calculat de decizie. Folosind o anumită metodă de 

calcul, este posibil să se emită date referitoare la timpul necesar pentru 

rezolvarea unui caz. Această metodă poate oferi informaţii relevante despre 

funcţionarea de ansamblu a instanţelor dintr-o ţară. În mod gradual, raportul 

CEPEJ va permite urmărirea, datelor comparabile, funcţionarea sistemelor 

judiciare în tratarea fluxului de cazuri. 

 

9.2. Reprezentarea legală în instanţă 

 

Un aspect al principiilor de proces corect în conformitate cu Articiolul 6 al 

Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului se referă la reprezentarea juridică 

a părţilor în faţa instanţei. În anumite situaţii justiţionarii pot lipsi de la audiere. 

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului consideră (vezi Krombach vs Franţa, 

2001) că şi atunci când este absentă, o persoană poate întotdeauna să fie 

reprezentată de un avocat. Procentajul de cazuri penale rezolvate în prezenta 
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acuzatului poate fi un indicator al calităţii şi eficienţei unui sistem: oamenii pot să 

se apere personal iar decizia este mult mai probabil să fie executată. 

 

În următorul tabel, se dau informaţii despre procentul deciziilor primei 

instanţe în cazuri penale când acuzatul lipseşte de la audiere sau nu este 

reprezentat de un profesionist (cazuri în lipsă). Pentru ţările care nu au putut să 

ofere cifre relevante, procentele variază de la 6% (Andorra) la 38% (Olanda). 

Totuşi, pentru o interpretare corectă a acestor date, ar fi necesar să existe mai 

multe informaţii despre tipul de cazuri penale implicate. De exemplu, cifrele 

relativ mari din Olanda pot fi explicate prin faptul că ele tratează infracţiuni 

penale minore unde acuzatul se poate apăra personal şi unde nivelul unei 

posibile sancţiuni este scăzut. 

 

Tabelul 56. Procesul deciziilor juridice ale primei instanţe în probleme 

penale unde suspectul nu se prezintă personal sau nu este reprezentat de 

un profesionist juridic pe durata şedinţei instanţei în 2006 (Q82) 

  

Ţara Procentajul cazurilor rezolvate în lipsă 

Andorra 6,3% 
Armenia 0 
Bosnia şi Herţegovina 0 
Cipru 20% 
Danemarca 26% 
Finlanda 22% 
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Franţa 16,6% 
Ungaria 20,5% 
Islanda 10% 
Luxemburg 18,3% 
Malta 0 
Monaco 34% 
Olanda 38% 
Polonia 0 
Elveţia 26% 
FYROMacedonia 9,5% 

 

9.3. Posibilităţi de a recuza un judecător 

În aproape toate ţările membre este posibil ca o parte să recuze 

participarea unui anumit judecător. Totuşi, doar 5 ţări (Franţa, Ungaria, Italia, 

Monaco şi Polonia) pot să ofere informaţii despre numărul cazurilor de recuzări 

dintr-un an. Numărul mare de refuzuri din Ungaria se poate explica prin 

conştientizarea cetăţenilor ungari şi sensibilitatea lor referitor la imparţialitatea 

din procedurile judicare. Italia a indicat şi ea 1 refuz de succes în 2006 la nivelul 

Curţii Supreme. 

 

Tabelul 57. Număru de cazuri de refuzare a unui judecător care au avut 

succes în 2006 (Q83) 

 

Ţara Numărul de refuzuri cu success  

Franţa 77 

Umgaria 4150 
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Monaco 1 

Polonia 522 

 

 

9.4. Cazuri relaţionate cu Articolul 6 din Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului 

Consiliul Europei şi Curtea sa Europeană a Drepturilor Omului dau o 

atenţie deosebită „duratei rezonabile” a procedurilor juridice şi executării efective 

a deciziilor juridice. Ţările au fost rugate să ofere informaţii despre cazurile civile 

şi penale referitor la durata procedurilor şi/sau neexecutarea deciziilor în funcţie 

de: numărul de cazuri declarate respinse de Curtea Europeană, numărul de 

soluţionări amiabile, numărul de cazuri încheiate printr-o decizie de încălcare sau 

nu a articolului 6 a Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. 

Comparativ cu Ediţia din 2006, se poate sublinia cu satisfacţie că mai 

multe ţări pot la acest moment să ofere date despre cazurile relaţionate cu 

Articolul 6 CEDO înaintea Curţii din Strasburg. Aceste dezvoltări din sistemele 

statistice sunt binevenite, deoarece sunt o uneltă esenţială pentru remedierea 

difuncţionalităţilor subliniate de Curte şi prevenirea altor încălcări ale Convenţiei. 

 

În conformitate cu cifrele oferite de ţări, Curtea declară multe cazuri din 

cele primite ca fiind inadmisibile (civile şi penale). Un număr semnificativ de 

cazuri civile referitoare la durata procedurilor au fost încheiate prin soluţionări 

amiabile în anul 2006 pentru Croaţia, Republica Cehă şi Polonia. 
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Uitându-ne la cifrele pentru cazurile civile, un număr semnificativ de 

încălcări ale Articolului 6 se pot observa în 2006 datorită lungimii procedurilor în 

urmatoarele ţări: Croaţia (14), Cipru (14), Republica Cehă (22), Franţa (21), 

Grecia (21), Ungaria (25), Italia (10), Polonia (42), Republica Slovacă (25), 

Slovenia (177), Turcia (38) şi Ucraina (46). Aceste date trebuiesc interpretate 

luând în considerare numărul de locuitori din ţările respective. De asemenea 

trebuie observat că în Islanda, Italia, Letonia, Norvegia, Serbia, UK- Anglia şi 

Ţara Galilor nu s-au obţinut date. 

 

Tabelul 58. Numărul de cazuri referitoare la articolul 6 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului – proceduri civile; durata procedurilor în 

2006 (Q84) 

 

Ţara Cazuri declarate 

respinse de instanţă 

Soluţionări 

amiabile 

Decizii de 

încălcare 

Decizii stabilind 

că nu a existat o 

încălcare 

Austria 0 2 0 0 
Azerbaijan 8  1  
Belgia  3 2  
Bulgaria   3 1 
Croatia 5 14 14 0 
Cipru   14 1 
Republica Cehă 3 23 22 0 
Danemarca 2 0 1 0 
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Estonia 0 0 0 0 
Finlanda 1 2 2  
Franţa 0 0 21 0 
Germania 2 2 3 0 
Grecia 30 0 21 3 
Ungaria  1 0 25 0 
Irlanda  0 0 0 
Italia  0 10  
Lituania 8 0 0 0 
Luxemburg 0 1 1 1 
Moldova 1 1 3  
Monaco 0 0 0 0 
Muntenegru 0 0 0 0 
Olanda  0 0 0 0 
Polonia 1 3 42 5 
Portugalia 0 0 0 0 
Romania 1 1 6  
Slovacia 8 5 25 0 
Slovenia  16 177 9 
Suedia  0 1 2 0 
Elveţia  2    
Turcia 4 5 38  
Ucraina 6  46  

 

Comentariu: Doar ţările care oferă date sunt menţionate în tabel. Islanda, 

Italia, Letonia, Norvegia, Serbia şi UK- Anglia şi Ţara Galilor au declarat că 

datele nu sunt disponibile. Pentru restul ţărilor a fost imposibil să se identifice 

dacă aceste date nu au fost disponibile sau dacă nu au existat cazuri relevante. 

 

Numărul încălcărilor articolului 6 CEDO pentru neexecutarea deciziilor în 

probleme civile este mai scăzut decât pentru categoria anterioară de cazuri. 

Pentru România şi Ucraina Curtea Europeană a decis în 15 cazuri şi respectiv 
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245 de cazuri încălcarea Convenţiei referitor la neexecutarea deciziilor 

judecătoreşti. Astfel de încălcări se pot observa şi într-un număr mai mic de 

cazuri în: Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Franţa, Georgia, Lituania, 

Moldova şi Elveţia. Aceste date trebuiesc interpretate luând în considerare 

numărul de locuitori din ţările respective. De asemenea trebuiesc observate că 

anumite state nu au putut oferi date. 

Tabelul 59. Numărul de cazuri referitoare la Articolul 6 din Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului – proceduri civile; neexecutarea deciziilor 

judecătoreşti în 2006 (Q84) 

 

Ţara 

 

 

Cazuri declarate 

respinse de 

instanţă 

Soluţionări 

amiabile 

Decizii de 

încălcare 

Decizii stabilind că 

nu a existat o 

încălcare 

Austria 0 0 0 0 
Bosnia şi Herţegovina   1  
Bulgaria   3  
Croatia 0 0 2 0 
Republica Cehă 1 0 0 0 
Danemarca 0 0 0 0 
Estonia 0 0 0 0 
Franţa 0 0 2 0 
Georgia 1  1  
Germania 0 0 0 0 
Grecia 1 0 0 1 
Hungaria 0 0 0 0 
Irlanda  0 0 0 
Italia  0   



 286

Lituania 1 0 2 1 
Luxemburg 0 0 0 0 
Moldova 4  4  
Monaco 0 0 0 0 
Muntenegru 0 0 0 0 
Olanda  0 0 0 0 
Portugalia 0 0 0 0 
Romania 3 3 15  
Slovacia 0 0 0 0 
Suedia  0 0 0 0 
Elveţia    1  
Ucraina 17 39 245  

 

 

Comentariu: Doar ţările care oferă date sunt menţionate în tabel. Islanda, 

Italia, Letonia, Norvegia, Serbia şi UK- Anglia şi Ţara Galilor au declarat că 

datele nu sunt disponibile. Pentru restul ţărilor a fost imposibil să se identifice 

dacă aceste date nu au fost disponibile sau dacă nu au existat cazuri relevante. 

 

Comparând cazurile de drept civil (durata şi neexecutarea) numerele 

pentru încălcarea Articolului 6 datorită duratei excesive a procedurilor sunt mai 

scăzute în cazurile penale. Majoritatea cazurilor aduse în faţa Instanţei sunt 

declarate respinse. Încălcările se pot observa în următoarele ţări: Bulgaria, 

Republica Cehă, Finlanda, Franţa, Grecia, Ungaria, Lituania, Moldova, 

Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Elveţia şi Ucraina. În Suedia 12 cazuri 

au fost încheiate printr-o soluţionare amiabilă. 
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Tabelul 60. Numărul de cazuri referitor la Articolul 6 al Convenţiei Europene 

a Drepturilor Omului – proceduri penale; durata procedurilor în 2006 (Q84) 

 

Ţara 

 

 

Cazuri declarate 

respinse de instanţă

Soluţionări 

amiabile 

Decizii de 

încălcare 

Decizii stabilind 

că nu a existat o 

încălcare 

Austria 0 0 0 0
Belgia 1 - - 1
Bulgaria   6  
Croatia 0 0 0 0
Republica 

Cehă 

0 2 4 0

Danemarca 3 0 0 0
Estonia 0 0 0 0
Finlanda 2 1 5  
Franţa 0 0 1 0
Germania 1 0 0 0
Grecia 6 0 9 1
Ungaria  3 0 5 0
Irlanda  0 0 0
Italia  0 0  
Lituania 2 2 9 0
Luxemburg 0 0 0 0
Moldova  1 1  
Monaco 0 0 0 0
Muntenegru 0 0 0 0
Olanda 0 0 0 0
Polonia 10 1 5 1
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Portugalia 0 0 1 0
Romania 2  2 1
Slovacia 0 0 2 0
Slovenia  1 6 2
Spania 3    
Suedia 0 12 0 0
Elveţia  2  1  
Ucraina   8  

 

Se poate observa în capitolul 4 de mai sus, că un număr de ţări au 

introdus mecanisme de despăgubire pentru proceduri excesiv de lungi (Austria, 

Croaţia, Republic Cehă, Danemarca, Franţa, Germania, Ungaria, Islanda, 

Italia, Muntenegru, Slovacia, Slovenia, Elveţia şi „fosta Republică Iugoslavă 

a Macedoniei”). Comparând aceste informaţii cu cifrele oferite, există o indicaţie 

că acest mecanism are un efect pozitiv asupra numărului de încălcări ale 

articolului 6 pentru: Austria, Germania, Italia, Muntenegru şi Elveţia. De 

asemenea se obsevă (într-o mai mică măsură) în Croaţia, Slovacia şi Slovenia. 

 

9.5. Cazuri civile (comerciale) litigioase sau nu la curţile de primă 

instanţă (cifre de bază) 

 

Ţările au fost rugate să ofere informaţii despre cazurile civile litigioase sau 

nu şi despre numărul de cazuri de drept administrativ (dacă se aplică). Pentru 

fiecare dintre tipurile principale s-a cerut numărul de cazuri în aşteptate la 

începutul anului (1 ianuarie 2008), numărul de cazuri ce se aşteaptă să apară, 



 289

numărul de decizii judecătoreşti şi cazurile în aşteptate la sfârşitul anului (31 

decembrie 2006). 

Pentru a face o comparaţie a diferitelor sisteme juridice din Europa, s-au 

realizat tabele separate pentru cazurile civile litigioase şi cele nelitigioase. 

Motivul acestei separări este că există ţări unde cazurile nelitigioase, de exemplu 

registrul cărţii funciar sau al comerţului, formează majoritatea muncii instanţelor, 

în timp ce în alte ţări aceste sarcini se adresează altor instanţe. 

 

Cazuri civile litigioase 

In următorul tabel sunt date cifrele pentru cazuri civile (comerciale) 

litigioase. Un număr absolut mare de cazuri civile litigioase care ar putea apărea 

se găseşte în: Franţa, Germania, Italia, Olanda, Polonia, Federaţia Rusă30, 

Spania, Turcia şi UK- Anglia şi Ţara Galilor. În special pentru Franţa şi Italia 

cantitatea mare de lucru (în termen de cazuri ce se aşteaptă să apară) a rezultat 

la sfârşitul lui 2006, într-un număr relativ mare de cazuri în aşteptare. 

 

 

 

 

 

                                                 
30 Toate datele referitoare la numărul de cazuri din acest capitol pentru Federaţia 

Rusă nu privesc cazurile comerciale. 
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Tabelul 61. Numărul de cazuri civile (comerciale) litigioase la curţile de 

primă instanţa în 2006 (Q88) 

Ţara Cazuri în aşteptare la 

data de 1 

ianuarie 2006 

Cazuri viitoare Cazuri 

rezolvate31 

Cazuri în aşteptare la 

31 decembrie 2006 

Andorra 1 621 1 321 1 177 1 765

Austria 37 260 113 774 110 302 40 732

Belgia  317 290   

Azerbaijan 5 406 55 431 54 612 6 225

Bosnia şi 

Herţegovina 

259 821 138 598 136 439 261 980

Croatia 232 491 133 421 148 134 217 778

Cipru 33 259 27 114 16 296 30 008

Republica 

Cehă 

169 208 327 964 332 478 164 694

Danemarca 26 678 63 171 62 427 28 036

Estonia  25 943 28 118  

Finlanda 5 089 9 200 9 072 5 368

Franţa 1 101 709 1 688 367 1 624 484 1 165 592

                                                 
31 Pentru a evita confuzia între conceptual de “decizii despre merit”, CEPEJ a 

decis să folosească următoarea terminologie: cazuri rezolvate ex. Toate cazurile 

care au fost încheiate de instante/ judecător. 
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Georgia 10 417 21 877 20 299 11 995

Germania 615 454 1 104 828 1 588 198 544 751

Ungaria  87 739 178 338 179 317 86 760

Italia 3 515 535 2 825 543 2653 113 3 687 965

Letonia 17 463 34 010 35 972 15 501

Lituania 9 038 70 284 71 219 8 103

Moldova 5 665 5 397 9 987 1 075

Monaco  428 490  

Muntenegru 16 352 15 739 17 707 14 384

Olanda   950 450 943 590  

Norvegia 7 450 13 335 13 737 7 050

Polonia 384 200 1 019 912 1 006 947 395 878

Portugalia 423 227 282 590 316 649 389 168

Romania 117 821 546 222 522 112 141 931

Federaţia 

Rusă 

473 000 7 133 000 7 126 000 480 000

    

Serbia 113 916 144 356 158 036 100 236

Slovacia 166 041 122 002 139 767 148 276

Slovenia 53 407 34 683 35 880 52 210

Spania 732 590 1 169 750 1 094 505 781 754

Suedia 16 752 32 514 31 501 17 765

FYRO 

Macedonia 

33 013 45 816 45 458 33 371
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Turcia 682 186 1 307 698 1 264 886 724 998

UK-Scoţia  140 000   

UK-Anglia şi 

Ţara Galilor 

 2 127 928 46 198  

    

 

Faptul că ţările sunt puse într-o ordine diferită rezultă din rata bazată pe 

numărul de cazuri la numărul de locuitori. Ţările care se confruntă cu un număr 

mare de cazuri civile litigioase care apar la 100.000 de locuitori sunt: Olanda, 

Federaţia Rusă, Italia, UK- Anglia şi Ţara Galilor, Bosnia şi Herţegovina şi 

Cipru. Mai ales pentru o ţară mică ca Olanda, aceste cazuri sunt numeroase. 

Totuşi, numărul de decizii judecătoreşti în această ţară este pe aceeaşi linie cu 

cantitatea de lucrări de la o instanţă. Acesta nu pare a fi cazul UK- Anglia şi 

Ţara Galilor şi (într-o mai mică măsură) în Cipru unde numărul de decizii este 

relativ scăzut comparativ cu cazurile care apar. 
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Figura 35. Numărul de cazurile de prima instanţă care ape şi cele civile 

litigioase care sunt rezolvate la 100.000 de locuitori în 2006 (Q88) 
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Cazuri rezolvate 

Cazuri asteptate 

 

Cazuri civile nelitigioase 

  

Ţările unde instanţele au sarcini relaţionate cu registrele se confruntă cu 

un număr mare de cazuri civile litigioase. Acest lucru se aplică mai ales în: 

Austria, Croaţia, Finlanda, Germania, Ungaria, Italia, Polonia, Serbia şi 

Spania. Pentru Austria, Germania, Italia, Polonia şi Spania, duce la un număr 

mare de cazuri în aşteptare la sfârşitul anului 2006. Totuşi ar trebui observat că 

pentru aceste ţări este dificil să se reducă numărul de cazuri în aşteptare 

deoarece la începutul anului 2006, existau deja multe cazuri civile nelitigioase 

„pe rol”. Ar trebui de asemenea observat că Olanda şi Portugalia nu au dat 

toate cifrele. 

 

Tabelul 62. Numărul de cazuri civile (comerciale) nelitigioase la curţile de 

primă instanţă în 2006 (Q88) 

Ţara Cazuri în 

aşteptare la 1 

ianuarie 2006 

Cazuri 

viitoare 

Cazuri 

rezolvate 

Cazuri în aşteptare la 

31 decembrie 2006 
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Andorra 51 451 446 56

Austria 171 181 853 155 859 534 164 802

Bosnia şi 

Herţegovina 

54 941 56 542 56 106 55 377

Croatia 29 205 210 233 212 882 26 556

Republica Cehă 34 692 100 232 103 012 31 912

Danemarca 12 959 69 537 67 649 15 149

Estonia  17 574 9 820  

Finlanda 36 957 188 984 183 361 42 858

Franţa 13 541 127 721 128 722 12 540

Germania 1 500 708 1 931 275 10 614 058* 1 543 969

Ungaria  29 093 413 159 405 984 36 268

Italia 71 533 375 593 345 499 101 627

Letonia 1 409 19 933 19 279 2 063

Lituania 8 282 75 421 74 067 9 636

Moldova 73 462 64 405 128 810 9 057

Monaco  153 136  

Muntenegru 396 1 433 1 382 447

Olanda  101 580 101 580  

Norvegia 5 564 11 636 11 712 5 488

Polonia 208 619 1 622 544 1 522 585 308 564

Portugalia   8 533  

Federaţia Rusă 27 000 438 000 439 000 26 000

Serbia 38 825 303 227 303 579 38 473

Slovacia 96 464 115 984 130 491 81 957

Slovenia 17 852 29 893 29 481 18 264

Spania 86 176 262 932 252 735 92 283
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Suedia 19 969 31 750 33 711 18 008

FYROMacedonia 2 493 18 944 18 744 2 693

Comentariu: Germania – aproximativ 8,6 mio de cazuri a procedurii de 

ordin de plată (Mahnverfahren) au fost numărate ca şi cazuri nelitigioase decât 

cazuri litigioase. Totuşi în legătură cu cazurile Mahnverfahren nu este posibil să 

se prezinte date despre cazurile în aşteptare sau viitoare deoarece aceste cazuri 

sunt procesate în general în câteva zile, iar cazurile care apar nu sunt numărate 

separat de decizii. 

 

În următorul tabel, numărul de cazuri viitoare nelitigioase este comparat 

cu numărul de decizii la 100.000 de locuitori. Mai ales în Germania, Austria, 

Croaţia, Polonia, Ungaria, Serbia şi Finlanda, multe cazuri nelitigioase viitoare 

trebuie să rezulte într-o decizie luată de un judecător sau al ofiţel juridic 

competent al instanţei. Diferenţa semnificativă între cazurile apărute şi cele 

rezolvate în Germania se datorează faptului că numărul mare de cazuri care 

sunt analizate în câteva zile nu se numără separat de cazurile rezolvate (vezi 

comentariile de mai sus despre procedura Mahnverfahren). 

 

Figura 36. Numărul de cazuri nelitigioase care apar şi care au fost rezolvate 

de prima instanţă la 100.000 de locuitori în 2006 (Q88) 

cazuri rezolvate 

cazuri intrate 
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Comparaţie între cazurile litigioase şi cele nelitigioase 

 

Când se compară datele legate de cazurile litigioase şi cele nelitigioase 

din fiecare ţară apare că, la prima instanţă, există ţări unde volumul de muncă al 

instanţelor este influenţat foarte mult de cazurile nelitigioase, în timp ce în alte 

ţări cazurile litigioase constituie principala sursă de muncă pentru curţile de primă 

instanţă. De exemplu, în Austria, cea mai mare parte a curţilor se ocupă de 

rezolvarea cazurilor civile nelitigioase. Acesta este şi cazul Poloniei, Serbiei, 

Finlandei, Ungariei şi Croaţiei. Ţările unde există un număr relativ ridicat de 

cazuri de drept civil litigios – comparativ cu cazurile nelitigioase – sunt Federaţia 

Rusă, Olanda, Italia, Republica Cehă, Spania, Franţa, Bosnia şi Herţegovina 

şi Cipru. 

 

 

 

 

 

Figura 37. Numărul de cazurile civile litigioase şi nelitigioase de la prima 

instanţă la 100.000 de locuitori în 2006 (Q88) 

cazuri civile nelitigioase 

cazuri civile litigioase 
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Rata lămuririi cazurilor litigioase şi nelitigioase 

Rata lămuririi, exprimată ca procent, se obţine când numărul de cazuri 

rezolvate se împarte la numărul de cazuri intrate şi rezultatul de înmulţeşte cu 

100: 

Rata de lămurire (%) = cazuri rezolvate/ cazuri intrate x 100 

 

O rată de lămurire egală cu 100% indică abilitatea curţii sau a unui sistem 

juridic de a rezolva cazurile primite în durata de timp dată. O rată de lămurire 

peste 100% indică abilitatea sistemului de a rezolva mai multe cazuri decât cele 

primite, în aces fel reducând orice stoc de cazuri. În final, dacă cazurile primite 

nu sunt rezolvate în perioada observată de timp, rata de lămurire va cădea sub 

100%. Când rata de lămurire trece sub 100% numărul de cazuri nerezolvate la 

sfârşitul perioadei raportate (stocate) va creşte. 

 

În mod esenţial, o rată de lămurire arată cum curtea sau sistemul judiciar 

se descurcă cu cazurile apărute. 

 

In majoritatea statelor membre, rata de lămurire pentru cazurile civile 

litigioase şi nelitigioase este între 98% şi 100%. Totuşi comparând ţări individuale 

asupra cazurilor civile litigioase, există ţări unde rata de lămurire este aproximativ 

90% (Andorra, Georgia, Italia, România). Aceste ţări se pot confrunta cu o 

creştere a numărului de cazuri intrate. Rate înalte de lămurire pentru cazuri civile 

litigioase se pot găsi în: Estonia, Serbia, Croaţia, Portugalia, Muntenegru, 
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Monaco, Slovacia şi Moldova. Ţările prezentate pot să ia mai multe decizii şi 

să-şi reducă stocul de cazuri. 

 

În legătură cu rata de lămurire pentru cazuri civile nelitigioase, cifrele 

scăzute sunt date de Italia, Estonia şi Monaco. În aceste ţări, curţile nu pot să 

ţină pasul cu cazurile civile intrate nelitigioase. Rate mari de lămurire pentru 

cazurile civile nelitigioase sunt date de Suedia, Slovacia şi Moldova. Ar trebui 

observat că rata de lămurire pentru UK- Anglia şi Ţara Galilor este scăzută. 

Datorită sistemului lor juridic (common law) multe cazuri nu se termină în luarea 

unei decizii judecătoreşti. 

 

Figura 38. Rata de lămurire a cazurilor civile litigioase şi nelitigioase 

în 2006, în % (Q88) 

 Cazuri civile nelitigioase 

Cazuri civile litigioase 
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9.6. Cazuri legate de cartea funciară 

 

Ţările unde administraţia cărţii funciare este o sarcină importantă pentru 

instanţe sunt ţările din sud-estul Europei (Bosnia şi Herţegovina, Serbia şi 

„fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”), ţările din Europa centrală (Austria, 

Croaţia, Ungaria, Polonia, Republica Slovacă, Slovenia). În Finlanda, 

Germania, Danemarca, Turcia, Ucraina şi UK- Anglia şi Ţara Galilor, 

instanţele joacă un rol şi în ceea ce priveşte registrele de carte funciară. 

 

Tabelul 63. Numărul de cazuri la registrele de carte funciară la curţile de 

primă instanţă (Q88) 

Ţara Cazuri în 

aşteptare 1 

Cazuri 

intrate  

Cazuri 

rezolvat

Cazuri în 

aşteptare 31 

Austria 12 481 677 363 674 338 15 506 

Bosnia şi 92 320 143 429 156 231 79 518 
Croatia 214 528 528 298 593 523 149 303 

Danemarca  3 322 420 3 315 403  

Finlanda 15 742 508 116 505 667 18 149 

Germania   5 122 001  

Ungaria  405 1 459 1 479 385 

Polonia 295 727 2 639 389 2 606 013 334 169 

Serbia 22 447 130 254 118 740 33 961 

Slovenia 103 839 227 538 250 493 80 884 

Turcia 30 458 54 339 32 870 51 927 

FYROMacedonia 0 1 168 1 163 5 
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Ucraina 4 553 20 823 13 915 5 828 

UK-Anglia şi Ţara  289 291 197 688  

 

Când cazurile de intrare legate de registrul de carte funciară şi deciziile 

sunt recalculate la 100.000 de locuitori, un număr mare de cazuri de intrare şi de 

decizii sunt tratate de Danemarca, Croaţia, Slovenia, Finlanda şi Austria. Într-

o măsură mai mică, în Polonia şi Germania sunt date multe decizii judecătoreşti 

în domeniul registrului cărţii funciare (pentru Germania nu este disponibilă nici o 

informaţie despre numărul de cazuri în intrare). Referitor la numărul de cazuri în 

aşteptare (cifre absolute) se poate observa că în Croaţia şi Polonia există un 

număr foarte mare. Acest lucru poate avea un efect negativ asupra lungimii 

procedurilor pentru cazurile legate de cartea funciară. 
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Figura 39. Numărul de cazuri intrate şi rezolvate la registrul cărţii funciare 

la 100.000 de locuitori în 2006 (Q88) 

cazuri rezolvate 

cazuri intrate 

 

 

În cazurile civile litigioase şi nelitigioase, rata de lămurire pentru cazurile 

din registrul cărţii funciare se poate calcula. Considerând ţările care au răspuns, 

în Turcia, Ucraina şi UK- Anglia şi Ţara Galilor în special, ratele de lămurire 

sunt departe sub 90%. O rată înaltă de lămurire există în Bosnia şi Herţegovina, 
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Slovenia şi Croaţia. Mai ales pentru ultima ţară, se dau decizii judiciare în 

număr mare comparativ cu numărul de cazuri intrate. Totuşi există şi cazuri vechi 

legate de cartea funciară în aşteptare. 

 

 

Figura 40. Rata de lămurire a cazurilor din registrul cărţii funciare în 2006, 

în % (Q88) 

 

 

9.7. Cazuri legate de registrul comerţului 

Cel puţin 13 ţări au oferit cifre referitor la numărul de cazuri legate de 

registrul comerţului. Pentru aceste ţări, se presupune că întreţinerea acestor 
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registre este responsabilitatea unei instanţe, care influenţează cantitatea totală 

de muncă a unei curţi. Număr mare absolut de decizii de la registrele comerţului 

se poate găsi în Germania, Ungaria şi Polonia. Se observă că pentru Ungaria, 

Polonia şi Slovacia există de asemenea şi un număr de cazuri în aşteptare 

până la sfârşitul anului 2006. 

 

Tabelul 64. Numărul de cazuri de la registrul comerţului la curţile de primă 

instanţă în 2006 (Q88) 

Ţara Cazuri în 

aşteptare 1 

Cazuri 

intrate  

Cazuri 

rezolvate 

Cazuri în 

aşteptare 31 

Austria  215 119   

Bosnia şi 

Herţegovina 

4 21 682 23 865 2 126
   

Bulgaria 1 57 289 56 777 1 922

Republica 3 129 251 128 710 4 197

Germania  733 127  

Ungaria 24 276 013 277 493 22 542

Irlanda 16 262 189 73

Monaco 18 18 18 18

Muntenegru 128 16 562 16 589 101

Polonia 15 564 350 555 297 22 548

Slovacia 13 68 561 70 266 12 201

Slovenia 2 29 018 29 341 2 022

FYRO 

Macedonia 

6 

822

1 344 8 150 16
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În următorul grafic se arată numărul de cazuri intrate şi rezolvate la 

100.000 locuitori. În special în Muntenegru şi Ungaria sunt date numere mari 

de cazuri rezolvate la 100.000 de locuitori în zona registrelor comerţului. 

Figura 41. Numărul de cazuri intrate şi rezolvate de la registrul comerţului 

la 100.000 de locuitori în 2006 (Q88) 

cazuri rezolvate 

cazuri intrate 
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Referitor la ratele de lămurire, majoritatea ţărilor pot să dea un număr 

similar de decizii în funcţie de numărul de cazuri intrate la registrul comerţului. 

Extreme despre partea pozitivă (mai multe decizii) sau despre partea negativă 

(mai puţin decizii) se pot găsi în „fosta Republică Iugoslavă Macedonia” şi 

respectiv Irlanda. Un posibil motiv pentru „fosta republică Iugoslavă a 

Macedoniei” ar putea fi că – ca şi efect al automatizării registrelor comerţului, 

multe cazuri în aşteptare sunt rezolvate într-o foarte scurtă perioadă de timp. În 

general trebuie să se noteze că într-un anumit număr de ţări (Est Europene) – ca 

parte a e-justiţie – registrele comerţului şi cele funciare sunt transferate de la 

registre pe hârtie în baze de date. 

 

Figura 42. Rata de lămurire a cazurilor din registrul comerţului în 2006, 

în %(Q88)\ 
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9.8. Cazuri de drept administrativ 

 

Disputele între un cetăţean şi guvern se pot rezolva ca proceduri de drept 

civil. Totuşi într-un număr de ţări, dreptul administrativ este o zonă separată a 

dreptului. Rezolvarea acestor dispute pote ţine de competenţa tribunalelor 

specializate în drept administrativ sau unităţilor unei curţi de jurisdicţie generală. 

Pentru cel puţin 27 de ţări au fost oferite date despre numărul de cazuri de drept 

administrativ la primele instanţe. Curţile din Franţa, Germania, Moldova, 

Olanda, România, Federaţia Rusă, Spania, Suedia, Turcia, Ucraina şi UK- 

Scoţia au primit în 2006 un număr semnificativ de cazuri administrative. Un 

număr mare de cazuri în aşteptare la sfârşitul anului 2006 se poate găsi în: 

Franţa, Germania, Spania şi Turcia. 

 

Tabelul 65. Numărul de cazuri de drept administrativ la curţile de primă 

instanţă în 2006 (Q88) 

 

Ţara Cazuri în 

aşteptare 1 

ianuarie 2006 

Cazuri 

intrate 

Cazuri 

rezolvate 

Cazuri în aşteptare 31 

decembri 2006 

Andorra 103 171 182 92

Armenia 3 699 7 225 9 198 1 726

Bosnia şi Herţegovina 1 137 1 639 1 111 1 665
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Bulgaria 13 193 24 281 22 195 15 279

Croatia 39 219 14 068 13 388 39 899

Cipru 2 757 2 470 674 3 711

Republica Cehă 7 927 11 901 11 631 8 197

Danemarca   5 465 1 986

Estonia 1 111 2 552 2 542 921

Finlanda 28 636 35 083 33 574 30 145

Franţa 209 547 166 785 164 342 211 990

Georgia 3 062 12 031 9 334 2 734

Germania 609 124 580 922 591 468 598 575

Ungaria  5 859 15 757 15 705 5 911

Letonia 2 814 3 104 2 040 3 878

Lituania 2 677 26 781 20 123 9 335

Luxemburg  1024 949  

Moldova 106 815 105 239 210 478 1 576

Muntenegru 1 450 10 046 10 038 1 458

Olanda  145 660 143 500  

Polonia 43 969 63 260 79 541 27 688

Romania 32 566 141 879 134 975 39 470

Federaţia Rusă  5 005 000 5 005 000  

Serbia 1 050 5 163 4 700 1 513

Slovacia 10 590 10 521 11 604 9 507

Slovenia 5 210 4 678 4 481 5 407

Spania 85 287 155 403 113 937 129171
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Suedia  44 231 103 784 104 647 45 094

Turcia 131 086 255 464 246 180 140 370

Ucraina  14 611 110 929 77 325 18 915

UK-Scoţia  100 000   

 

 

În următorul tabel se prezintă numărul de cazuri intrare de drept 

administrativ şi cazuri rezolvate pe 100.000 de locuitori. Ţările cu un număr 

relativ ridicat de cazuri intrate şi decizii la 100.000 de locuitori sunt: Federaţia 

Rusă, Moldova, Muntenegru, Suedia şi Olanda. 

 

Figura 43. Numărul de cazuri de intrare şi rezolvate de drept administrativ 

la curţile de primă instanţă pe 100.000 de locuitori în 2006 (Q88) 

Cazuri rezolvate 

Cazuri de intrare 
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Referitor la ratele de lămurire, există o imagine diversă în ţările europene. 

Există ţări unde numărul deciziilor este mai scăzut decât numărul de cazuri 

intrate (în special Cipru, Letonia, Bosnia şi Herţegovina, Ucraina, Spania, 



 314

Lituania şi Georgia) şi ţările cu o rată mare de lămurire (Polonia, Armenia şi 

Moldova). Pentru 17 ţări ratele de lămurire balansează între 91% şi 106%. 

 

Figura 44. Rata de lămurire a cazurilor administrative în 2006, în % (Q88) 
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9.9. Cazuri de executare (cazuri litigioase nepenale) 

 

Cum executarea deciziilor judiciare este realizată mai ales de Comitetul 

de Miniştri al Consiliului Europei, CEPEJ a rugat ţările să ofere informaţii despre 

numărul de cazuri de executare (cazuri litigioase referitor la (ne)executarea 

deciziilor judecătoreşti). 

 

Pentru 24 de ţări, cifrele au fost oferite despre numărul de cazuri 

executate. Se presupune că executarea în aceste ţări este o parte din sistemul 

judiciar. În următorul tabel sunte prezentate cazurile în aşteptare, de intrare şi 

cele rezolvate. 

 

Un număr semnificativ înalt absolut de cazuri de intrare pentru executare 

se poate găsi în următoarele ţări: Austria, Germania şi Polonia. Bosnia şi 

Herţegovina, Polonia, Portugalia şi Spania se confruntă cu un număr mare de 

cazuri de execuţie în aşteptare la sfârşitul anului 2006. Numărul de cazuri de 

executare de intrare la 100.000 de locuitori este mare în Croaţia, „fosta 

Republică Iugoslavă a Macdeoniei”, Slovenia şi Austria. 

 

Tabelul 66. Numărul de cazuri de execuţie (cazuri litigioase şi nepenale) la 

curţile de primă instanţă în 2006 (Q88) 
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Ţara Cazuri în 

aşteptare 

Cazuri 

inregistratet

Cazuri 

solutionate 

Cazuri în 

aşteptare 31 

Andorra 1 524 1 378 1 461 1 441 

Austria 311 434 1 159 004 1 171 894 298 544 

Bosnia şi 

Herţegovina 

849 730 400 618 170 393 1 079 955 

Croatia 493 827 271 357 621 800 143 384 

Republica Cehă 22 987 308 612 313 105 18 494 
Danemarca 28 649 187 518 189 357 28 728 

Finlanda 252 1 032 951 339 

Franţa 18 815 199 469 190 428 27 856 

Germania   3 601 586  

Ungaria  987 3 687 3 728 946 

Italia 571 802 423 899 438 116 557 585 

Monaco 118 34 39 113 

Muntenegru 27 653 22 038 24 675 25 016 

Norvegia 7 932 15 907 16 804 7 032 

Polonia 1 962 148 1 688 256 1 668 136 1 982 268 

Portugalial 952 489 292 735 277 069 968 155 

Romania 7 588 155 357 154 325 8 620 

Serbia 139 679 193 351 200 358 132 674 

Slovacia 136 467 5 043 90 597 50 913 

Slovenia 283 081 155 995 150 456 288 580 

Spania 946 619 436 286 372 048 1 008 871 

FYRO 

Macedonia 

372 239 127 935 110 270 389 904 

Turcia 44 916 157 246 158 509 43 653 
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UK-Anglia şi 

Ţara Galilor 

 334 000   

 

Figura 45. Numărul de cazuri intrate şi rezolvate de executare la prima 

instanţă la 100.000 de locuitori în 2006 (Q88) 

Cazuri rezolvate 

Cazuri intrate 
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Referitor la ratele de lămurire în cazurile de executare, cifrele scăzute sunt 

prezentate de: Bosnia şi Herţegovina, Spania, „fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei”, Finlanda, Portugalia, Franţa şi Slovenia. Muntenegru, Monaco 

şi Croaţia experimentează rate mari de lămurrie a cazurilor de execuţie. Acest 

lucru înseamnă că sunt luate mai multe decizii decât numărul de cazuri de intrare. 

Figura 46. Rata de lămurire a cazurilor de executare în 2006, în % (Q88) 
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Comentariu: rata de lămurire în Republica Slovacă ajunge la 1790%. 

Datele par coerente însă - datorită lipsei unei explicaţii – nu sunt introduse în 

grafic. 

 

9.10. Timpul calculat de decizie pentru cazurile civile la curţile de 

primă instanţă 

Pe lângă indicatorul ratelor de clarificare, un caz de răsturnare a 

indicatorului ratei şi al timpului de decizie oferă imagini despre cum un sistem 

judiciar administrează fluxul de cazuri. În general, o rată de răsturnare a cazului 

şi timpului a decizie compară numărul de cazuri rezolvate pe durata perioadei 

observate şi numărul de cazuri nerezolvate la stârşitul perioadei de observaţie. 

Ratele măsoară cât de rapid sistemul judiciar (sau o instanţă) rezolvă cazurile 

primite – adică, cât durează să fie rezolvat un anumit tip de caz. 

 

Relaţia între numărul de cazuri care sunt rezolvate pe durata unei 

perioade de observare şi numărul de cazuri nerezolvate la sfârşitul perioadei se 

poate exprima în două feluri. Primul cere calcularea a câte ori pe durata anului 

(sau perioadei de observaţie) tipurile standard de caz sunt reziolvate sau 

refuzate. Rata cazurilor se calculează după cum urmează: 

 

Rata cazurilor = numărul de cazuri rezolvate/ numărul de cazuri 

nerezolvate la sfârşit 
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Cea de-a doua metodă determină numărul de zile în care cazurile rămând 

în aşteptare, sau rămând nerezolvate. De asemenea se cunoaşte ca indicator al 

duratei şi este calculat împărţind la 365 de zile într-un an printr-o rată a cazurilor 

după cum urmează: 

 

Timpul de decizie = 365/ rata cazurilor 

Efortul adiţional cerut pentru a transforma rata cazurilor în zile se jusifică 

prin simpla înţelegere a ceea ce înlocuieşte această relaţie. De exemplu, o 

prelungire în durata luării unei decizii judiciare de la 57 la 72 de zile este mult mai 

uşor de suportat decât scăderea rate cazurilor de la 6,4 la 5,1. transformarea în 

zile face mai uşor comparaţia a cifrei unui sistem judicial cu lungimea proiectată 

totală a procedurilor sau standardelor stabilite pentru durata procedurilor. 

 

În următorul grafic timpul calculat pentru o decizie este dat pentru cazuri 

civile litigioase şi nelitigioase. 

 

Figura 47. Timpul de decizie pentru cazuri civile litigioase sau nelitigioase 

la curţile de primă instanţă în 2006 (în zile) 

cazuri civile nelitigioase 

cazuri civile litigioase 
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Referitor la calcularea duratei de decizie pentru cazurile litigioase, există 

ţări unde cazurile sunt tratate într-o scurtă perioadă de timp: Federaţia Rusă (25 

de zile), Moldova (39 de zile), Lituania (42 de zile) şi Azerbaijan (42 de zile). La 

celălalt capăt tipul pentru decizie în Italia (507 de zile), Slovenia (531 de zile), 

Croaţia (537 de zile), Andorra (547 de zile), Cipru (672 de zile) şi Bosnia şi 
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Herţegovina (701 de zile) este relativ ridicat. Acest lucru înseamnă că în aceste 

ţări durata necesară pentru finalizarea cazurilor civile litigioase este mai mare. 

 

Referitor la cazurile de drept civil nelitigios, timp mai scurt de decizie se 

poate vedea în: Federaţia Rusă (22 de zile), Moldova (26 de zile), Letonia (39 

de zile), Ungaria (33 de zile) şi Franţa (36 de zile). O mai mare perioadă pentru 

finalizarea cazurilor civile nelitigioase se poate vedea în: Bosnia şi Herţegovina 

(360 de zile), Slovenia (226 de zile) şi Republica Slovacă (229). 

 

Într-un mod similar, durata se poate calcula pentru cazurile de executare, 

cele lagate de registrul funciar şi de registrul comerţului. Pentru cazurile de 

execuţie există 10 ţări unde executarea poate lua mai mult de un an (sau chiar 

câţiva ani). Acesta ar fi cazul: Bosniei şi Herţegovinei (2313 zile), „fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei” (1291 zile), Portugalia (1275 de zile), 

Monaco (1058 de zile), Spania (990 de zile), Italia (465 de zile), Polonia (434 

de zile), Muntenegru (370 de zile) şi Andorra (360 de zile). Proceduri scurte de 

aplicare se găsesc în: Danemarca (55 de zile), Franţa (53 de zile), Republica 

Cehă (22 de zile) şi România (20 de zile). 

 

Referitor la cazurile de registru funciar, durata de decizie este mare pentru 

Turcia (577 de zile), Ucraina (153 de zile) şi Bosnia şi Herţegovina (186 de 

zile). Durata cea mai scurtă de decizie pentru cazurile de registru funciar este 

văzută în Finlanda (13 zile). 
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Pentru registrele comerţului, există de asemenea o mare variaţie între ţări 

în ceea ce priveşte calculul duratei de decizie. Aceasta variază de la: 1 zi („fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei”) la 365 de zile (Monaco). 

 

Tabelul 67. Timpul de decizie a cazurilor de execuţie, registru funciar şi 

registru al comerţului în 2006 (în zile) 

Ţara Cazuri de 

executare 

Cazuri ce ţin 

de registrul 

Cazuri legate de 

registrul 
Bosnia şi 2313 186 33

FYRO Macedonia 1291 2 1 
Portugalia 1275   
Monaco 1058  365
Spania 990   
Slovenia 700 118 25
Italia 465   
Polonia 434 47 15
Muntenegru 370  2
Andorra 360   
Serbia 242 104  
Slovacia 205  63
Norvegia 153   
Finlanda 130 13  
Turcia 101 577  
Austria 93 8  
Ungaria  93 95 30
Croatia 84 92  
Danemarca 55   
Franţa 53   
Republica Cehă 22  12
Romania 20   
Bulgaria   12
Irlanda   141 
Ucraina  153  
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9.11. Cazuri de drept penal (infracţiuni penale grave) şi cazuri 

jurisdicţionale (contravenţii minore) la curţile de primă instanţă 

 

În schema de Evaluare, ţările au fost rugate să prezinte informaţii despre 

cazurile de drept penal. Aceste cazuri sunt grupate de CEPEJ în două tipuri: 

cazuri penale grave şi contravenţii. Exemple de cazuri penale grave sunt: crima, 

violul, crima organizată, frauda, traficul de droguri, traficul de fiinţe umane, etc. 

Contravenţiile sunt furtul din magazine, anumite categorii de contravenţii rutiere, 

deranjarea ordinii publice etc. Totuşi trebuie observat că pentru ambele categorii 

de cazuri există posibilitatea ca ţările să clasifice cazurile de drept penal într-un 

mod diferit. De exemplu pot exista ţări unde contravenţiile minore rutiere nu fac 

parte din dreptul penal ci se decid în dreptul administrativ. Ceea ce este denumit 

contravenţie minoră sau jurisdicţională într-o anumită ţară poate fi un caz penal 

grav în alte ţări. 

 

CEPEJ a decis să folosească aceeaşi terminologie şi aceleaşi definiţii ca 

cele folosite în „European Sourcebook of Crimes and Criminal justice” (Cartea de 

referinţă europeană a statisticilor privind infracţiunile şi justiţia în materie penală). 

Numărul total de infracţiuni penale includ toate infracţiunile definite ca fiind 

penale de orice lege, incluzând contravenţiile rutiere (cele mai periculoase şi 

conducerea sub influenţă). Infracţiunile penale includ acte care sunt în mod 

normal procesate de procuror, în timp ce infracţiunile care sunt procesate direct 
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de poliţie, cum ar fi contravenţiile rutiere minore şi anumite încălcări a ordinii 

publice nu sunt incluse. 

 

Datorită varierii clasificării folosite în cazurile penale de diverse ţări, datele 

prezentate ar trebui interpretate cu grijă, deoarece cifrele oferite pot să nu 

reflecte situaţia reală dintr-o ţară. Totuşi, pentru a înţelege mai bine principalele 

trenduri din Europa, o diferenţă între contravenţiile minore penale şi actele 

penale grave este necesară, deoarece pentru infracţiunile pena,le minore se pot 

folosit proceduri mai mici ale instanţei şi/sau alte detalii de tratare a unui caz 

(impunerea unei amenzi administrative, o sancţiune impusă de un procuror fără 

intervenţia unui judecător, sancţiuni date de poliţie, etc.), comparativ cu cazurile 

penale grave. Tribunale, instanţe sau judecători speciali pot avea competenţă 

pentru infracţiunile penale minore (de exemplu instanţe jurisdicţionale, secţii de 

poliţie sau judecători poliţişti, tribunale administrative). În plus, poate exista 

posibilitatea folosirii medierii pentru infracţiunile penale minore. 

 

Pentru a avea o idee concretă a clasificărilor diferite folosite în diverse ţări 

s-au dat puţine exemple. În Andorra infracţiunile minore sunt cele unde se aplică 

o pedeapsă maximă de 2 ani închisoare. În Austria infracţiunile minore 

incluzând cazurile pedepsite cu amenzi sau cu închisoare de până la 1 an şi sunt 

rezolvate de Instanţele de District. Cazurile penale grave includ toate celelalte 

cazuri penale care sunt rezolvate de Instanţele Regionale, Instanţe ce implică 

juraţii la darea veridctului ambele alocate Instanţelor Regionale. În Azerbaijan 
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cazurile sunt împărţite în infracţiuni penale care nu implică un pericol social mare 

(maxim 2 ani închisoare), infracţiuni penale mai puţin grave (maxim 7 ani 

închisoare), infracţiuni penale grave (maxim de 12 ani închisoare) şi infracţiuni 

penale foarte grave (mai mult de 12 ani închisoare). Bosnia şi Herţegovina nu 

foloseşte o clasificare a cazurilor penale grave şi mai puţin grave. Un caz penal 

este o acţiune ilegală pe care legea o consideră infracţiune penală, 

caracteristicile căreia sunt specificate de lege şi pentru care se aplică o 

sancţiune stipulată de lege. Pe de altă parte, o infracţiune minoră este încălcarea 

ordinii publice sau regulilor economice şi financiare aşa cum se stipulează de 

către lege. În plus, procedura de determinare a răspunderii penale este diferită 

de cea care determină răspunderea în cazurile de contravenţii minore. În 

Bulgaria se face o diferenţă între infracţiunea gravă (orice infracţiune pentru 

care legea cere o pedeapsă cu privare de libertate pentru mai mult de cinci ani, 

închisoare pe viaţă sau închisoare pe viaţă fără substituire) şi cazuri minore 

(unde comiterea infracţiunii, fără consecinţe sau cu consecinţe minore, sau alte 

circumstanţe atenuante, constituie un grad scăzut de pericol social). În Georgia 

infracţiunile minore sunt acelea cu închisoare maximă de 5 ani. În Germania 

cazuri de infracţiuni grave sunt definite ca un act penal comis intenţionat şi care 

se pedepseşte cu închisoarea de la doi sau mai mulţi ani. Orice altă acţiune 

penală prezentată în Codul Penal este considerată infracţiune penală minoră. 

Infracţiunile penale se pedepsesc cu închisoarea, muncă în folosul comunităţii 

sau amenzi, cât şi unele pedepse complementare). Pedepsele minore sunt 

analizate în proceduri legate de dreptul administrativ. În Ungaria infracţiunile 
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minore se pedepsesc cu închisoarea, munca în folosul comunităţii sau amenzi 

cât şi unele pedepse complementare. Infracţiunile minore sunt tratate cu 

proceduri de drept administrativ şi nu sunt văzute ca acţiuni penale. În Letonia 

cazurile de drept penal sunt cazuri audiate după procedurile de drept penal. 

Cazurile minore sunt cazuri audiate în curţile de primă instanţă ale districtelor 

urmând procedurile de drept administrativ. În Luxemburg infracţiunile penale 

minore sunt tratate de judecători ai poliţiei, în timp ce cele grave sunt analizate 

de alte instanţe. În Moldova cazurile sunt definite ca: infracţiuni minore – acte 

penale ce se pedepsesc cu închisoarea până la 2 ani, infracţiuni mai puţin grave 

– acte penale care se pedepsesc cu privare de libertate de până la 5 ani; 

infracţiuni grave – acte penale care se pedepsesc cu pedeapsa cu închisoarea 

de până la 15 ani; infracţiuni foarte grave – acte penale intenţionale care se 

pedepsesc cu închisoare de peste 15 ani; infracţiuni extrem de grave – acte 

penale intenţionale care se pedepsesc cu închisoare pe viaţă. În Polonia 

infracţiunile minore se pedepsesc cu închisoare maximă de 1 an şi/sau amendă 

de până la 1289 euro. Portugalia consideră a fi infracţiuni penale grave toate 

cazurile penale indiferent de gradul lor de gravitate sau de sancţiunea legală 

abstractă care s-ar putea impune, cu excepţia ofenselor şi infracţiunilor 

administrative (ambele incluse în infracţiuni minore şi singurele luate în 

considerare ca infracţiuni minore). În Spania există o clasificare în trei grupuri a 

infracţiunilor penale: infracţiuni grave, infracţiuni mai puţin grave şi ofense. O 

astfel de clasificare este într-o mare măsură de caracter formal în sensul că 

depinde de diferitele tipuri de pedepse stabilite. Infracţiunile grave sunt cele care 
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se pedepsesc cu pedepse grave (în principal cu închisoarea şi interzicerea unor 

drepturi). Infracţiunile mai puţin grave sunt cele care se pedepsesc cu pedepse 

mai puţin grave (în special închisoare de la 3 luni la 5 ani, majoritatea amenzilor 

şi, cu unele excepţii, interzicerea unor drepturi sub 5 ani). Ambele categorii de 

cazuri penale reprezintă vasta majoritate a infracţiunilor. Ofensele sunt pedepsite 

cu pedepse minore (de exemplu amenzi mici sau interzicerea unor drepturi până 

la un an) care nu includ închisoarea. În Turcia cazurile tratate de Instanţele 

Penale de Pace, Curţile Penale de Sancţiuni şi Instanţele Rutiere sunt incluse 

sub „cazuri de ofense” (pedepsite printr-o sancţiune administrativă). Celelalte 

categorii sunt incluse în „cazuri penale grave”. În UK- Anglia şi Ţara Galilor 

cazurile penale (judecate în Curtea Coroanei) sunt clasificate în una din cele trei 

categorii: Clasa 1 – infracţiunile cele mai grave cum ar fi crima şi trădarea; Clasa 

2 – cazuri grave cum ar fi violul; Clasa 3 – toate celelalte infracţiuni cum ar fi 

furtul, răniri corporale grave şi jaful. Cazurile disciplinare sunt cele cu care se 

ocupă Instanţele Magistraţilor. Acestea sunt infracţiuni care vor atrage o sentinţă 

maximă de şase luni sau o amendă maximă de 5.000 £. Cazurile cu dublă cale 

sunt puţin mai grave şi pot fi analizate de Instanţele Magistraţilor sau acuzatul 

poate alege să fie judecat de un juriu. Delictele sunt trimise Curţii Coroanei sau 

Înaltei Curţi. 95% dintre infracţiuni sunt primite şi finalizate la Magistrates’ Courts. 

 

În următorul tabel se arată numărul cazurilor penale grave (cazuri în 

aşteptare la începutul anului, cazuri intrate şi decizii). Cifrele indică faptul că 

Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Franţa, Germania, Italia, Polonia, Federaţia 
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Rusă, Spania, Turcia şi UK- Anglia şi Ţara Galilor se confruntă cu un număr 

mare de cazuril penale (grave) introduse. 

 

Tabelul 68. Numărul de cazuri penale (infracţiuni penale grave) la curţile de 

primă instanţă în 2006 (Q88) 

 

 

Ţara Cazuri în 

aşteptare la 1 

ianuarie 2006 

Cazuri 

intrate 

Cazuri 

rezolvate 

Cazuri în aşteptare la 

31 decembrie 

2006 

Andorra 240 188 228 200
Austria 6 104 26 989 26 969 6 124
Azerbaijan  1 394   
Belgia 13 578 42 330 47 436  
Bosnia şi 
Herţegovina 

24 774 93 798 93 631 24 941

Croatia 46 693 88 092 89 296 45 489
Danemarca 3 646 15 506 15 068 3 980
Estonia 2 266 10 687 9 353 2 418
Franţa  609 564 655 737  
Germania 297 355 854 099 864 231 287 223
Ungaria  55 887 135 449 136 524 54 812
Irlanda  2 667   
Italia 1 142 110 1 230 085 1 168 044 1 204 151
Letonia 3 594 9 706 10 065 3 235
Lituania 2 879 15 207 15 257 2 829
Luxemburg   6 567  
Malta 18 15 12 37
Moldova 9 476 7 856 15 712 1 620
Monaco   318  
Muntenegru 8 426 7 304 7 176 8 554
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Olanda   156 160  
Polonia 171 094 560 539 542 346 189 277
Portugalia 141 509 115 934 110 977 146 466
Federaţia 61 000 437 000 437 000 61 000

Serbia 46 614 60 951 59 881 47 684
Slovenia 24 150 19 145 20 035 23 260
Spania 190 638 240 345 388 317 205 898
FYRO 
Macedonia 

9 834 15 116 15 165 9 785

Turcia 730 117 692 987 725 418 697 686
UK-Anglia şi 

Ţ G lil

80 262 392 288  70 610

 

Referitor la cazurile minore, cantitatea de lucru a curţilor de primă instanţă 

(în termeni de număr absolut mare de cazuri intrate) este influenţată semnificativ 

în: Croaţia, Franţa, Germania, Irlanda, Olanda, Polonia, Federaţia Rusă, 

Spania, „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Turcia şi UK- Anglia şi 

Ţara Galilor. 

 

Tabelul 69. Numărul de infracţiuni minore la curţile de primă instanţă în 

2006 (Q88) 

  

Ţara Cazuri în 

aşteptare la 1 

ianuarie 2006

Cazuri 

intrate 

Cazuri 

rezolvate 

Cazuri în aşteptare 

la 31 decembrie 

2006 

Andorra 383 544 456 246

Austria 22 447 59 155 60 888 20 714

Azerbaijan  13 721   
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Belgia   256 584  

Bosnia şi 

Herţegovina 

391 434 60 522 64 720 387 236

Croatia 285 585 418 997 441 254 263 328

Danemarca 17 722 100 285 98 138 19 310

Estonia 838 5 851 4 587 1 652

Franţa  450 258 390 296  

Germania 95 269 382 716 389 883 88 102

Ungaria  18 735 180 294 182 393 16 636

Irlanda  329 775   

Italia 65 522 79 449 59 995 84 976

Letonia   23 731  

Lituania 380 2 038 1 968 450

Luxemburg   5 444  

Malta 145 438 400 165

Moldova 6 511 5 661 11 322 850

Monaco   236  

Olanda   279 440 278 790 45 660

Polonia 171 983 1 582 561 1 556 712 195 092

Portugalia 60 192 59 922 58 836 61 278

Federaţia Rusă 110 000 788 000 788 000 110 000

Serbia 4 972 6 535 7 291 4 216

Slovenia 83 713 135 788 119 782 99 719

Spania 203 285 886 871 883 992 208 885

FYRO Macedonia 239 905 230 985 284 586 186 304

Turcia 320 509 966 156 846 512 440 153
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UK-Anglia şi Ţara 

Galilor 

102 899 662 624  93 985

 

 

Comentariu: Turcia – numărul de cazuri minore nu include cazurile care 

se pedepsesc prin sancţiuni administrative, deşi sunt considerate cazuri minore. 

 

Când cifrele sunt comparate cu numărul de locuitori, se poate face o altă 

clasificare a ţărilor. Un număr relativ mare de infracţiuni penale grave intrate la 

100.000 locuitori se poate găsi în: Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Italia, 

Polonia, Ungaria şi Muntenegru urmate de Portugalia, Franţa, Germania, 

Slovenia şi Turcia. Referitor la infracţiunile minore la 100.000 de locuitori, multe 

dintre aceste cazuri intrate sunt în prezent în: Croaţia, Slovenia, „fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Irlanda, şi Polonia urmate de Ungaria, 

Turcia, Olanda, Bosnia şi Herţegovina, Danemarca şi Spania. 

 

Figura 48. Numărul de cazuri penale intrate (infracţiuni penale grave) şi          

cazuri minore la 100.000 locuitori în 2006 (Q88) 

Cazuri minore (infracţiuni minore) 

Cazuri penale (infracţiuni penale grave) 
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Comentariu: pentru o interpretare corectă a graficului este necesar să se 

ia în considerare diferenţele în definirea infracţiunilor grave şi minore în diverse 

ţări. 

 

9.12. Categorii de caz comparate: procedura şi durata 

Pentru a înţelege mai bine cantitatea de muncă a instanţelor din Europa şi 

pentru a compara cifrele într-un mod mai sigur, s-au selectat patru categorii de 

caz în Schema de Evaluare pentru analiză adiţională. Categoriile de caz se 

bazează pe presupunerea că în toate instanţele din Europa se tratează dispute 

sau infracţiuni similare. Cele patru cazuri sunt definite în nota explicativă a 

Schemei de Evaluare după cum urmează: 

 

1. Cazuri litigioase de divorţ: ex. dizolvarea căsătoriei între două persoane, 

prin decizia unei instanţe competente. Datele nu ar trebui să includă: divorţul dat 

printr-o înţelegere între părţi referitor la separarea soţilor şi consecinţele sale 

(procedura prin decizie comună, chiar dacă sunt decise de instanţă) sau 

rezolvate printr-o procedură administrativă. 

 

2. Cazuri legate de concedieri de la locul de muncă: cazuri ce se referă la 

terminarea unui contract de muncă la iniţiativa angajatorului (angajare în sectorul 

privat). Acestea nu includ demiterea oficialilor publici, urmată de o procedură 

disciplinară. 
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3. Furt se referă la furtul de la o persoană folosind forţa sau ameninţarea. 

Dacă este posibil aceste cifre ar trebui să includă: jaful (furtul de la spate, furtul 

armat, etc.) şi exclud furtul din buzunare, stoarcere de bani şi şantaj (în 

conformitate cu definiţia dată de European Sourcebook Crime and Criminal 

Justice). Datele nu ar trebui să includă tentativele. 

4. Omucidere intenţionată este definită ca uciderea internţionată a unei 

persoane. Acolo unde este posibil cifrele ar trebui să includă: atacul care duce la 

deces, eutanasierea (unde este interzisă de lege), pruncuciderea şi exclud 

asistarea la sinucidere (în conformitate cu definiţia dată de European 

Sourcebook Crime and Criminal Justice). Datele nu ar trebui să includă 

tentativele. 

 

Tabelul 70. Numărul de cazuri intrate de divorţuri litigioase, concedieri, 

furturi şi omucideri la 100.000 de locuitori în 2006 (Q92) 

Ţara Divorţuri Cazuri de 

concediere 

Cazuri de furt Omucideri 

Andorra   23,4 1,2

Armenia 44,3 6,4 2,3 2,6

Austria 91,0    

Azerbaijan 106,0 5,6 1,1 3,5

Belgia 381,6    

Bulgaria 154,5 26,4 18,9 2,1

Croatia 166,9 41,1   

Cipru 195,7 80,9   
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Republica Cehă 347,4    

Danemarca 105,7    

Finlanda 342,2 9,8 8,6 1,7

Franţa 169,6 195,1   

Georgia 0,2 6,4 72,1 6,0

Ungaria 353,3 47,9   

Islanda   4,0 2,0

Irlanda 94,9  577,0 0,8

Italia 34,3    

Letonia 367,8 6,4 19,2 4,1

Lituania 238,3 6,6 140,6 7,1

Moldova 366,1 9,6 4,1 6,2

Monaco 251,5 327,3 0,0 0,0

Muntenegru   123,2 1,1

Olanda 206,3 405,9   

Polonia 276,8 55,0   

Portugalia 90,1    

Romania 289,3 7,2 8,4 4,4

Federaţia Rusă 368,3 21,1 236,6 16,9

Slovacia 239,0    

Slovenia 103,1 49,4   

Spania 127,2 148,9 176,0 0,2

Suedia 284,8    

Turcia 211,3  15,9 14,2

Ucraina 348,2  76,3  

UK-Anglia şi Ţara 276,5 82,8 24,6 1,3
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Divorţuri litigioase 

 

Majoritatea ţărilor au putut să ofere cifre absolute despre numărul 

cazurilor de divorţ la curţile de primă instanţă (Q92). Aceste cifre sunt prezente în 

următorul tabel. 

 

Tabelul 71. Numerele de divorţuri litigioase la curţile de primă instanţă (Q92) 

Ţara Cazuri în aşteptare 1 

ianuarie 2006 

Cazuri 

intrate 

Decizii Cazuri în aşteptare la 

31 decembrie 2006 

Armenia 202 1 429 1 491 140
Austria 3 482 7 537 7 677 3 342
Azerbaijan 1 594 9 044 7 068 1 621
Belgia  40 114 38 889  
Bulgaria 4 819 11 866 12 075 4 610
Croatia  7 415   
Cipru 689 1 512 1 353 661
Republic Cehă  18 663 35 735 38 820 15 886
Danemarca 1 541 5 735 5 465  
Finlanda 12 050 17 986 17 915 12 092
Franţa  107 207 97 906  
Georgia 3 10 7 3
Germania   236 548  
Ungaria 14 101 35 561 35 705 14 357
Irlanda  4 025 3 767  
Italia 32 818 20 136 17 576 35 378
Letonia 2 531 8 440 8 305 2 666
Lituania 847 8 111 8 913 45
Luxemburg   1 221  
Moldova 1 300 13 141 13 145 1 296
Monaco  83 78 41
Olanda  33 701 44 690  
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Polonia 67 809 105 534 120 808 52 535
Portugalia 10 033 9 524 9 220 10 337
Romania 18 453 62 516 59 653 21 316
Federaţia Rusă 47 000 523 000 521 000 49 000
Slovacia 12 706 12 880 16 548 9 038
Slovenia 1 235 2 066 2 157 1 161
Spania  26 632 55 672 46 411 36 245
Suedia 13 002 25 953 25 953 13 002
FYRO Macedonia   1 475  
Turcia  155182 154 945  
Ucraina 17 662 162428 134 731 16 856
UK-Anglia şi 
Ţara Galilor  

 148 564 133 157  

 

Comentariu: Finlanda – cazurile de divorţ nu sunt numai cazuri 

nelitigioase; în acest fel cifrele sunt prezentate doar ca exemplu. 

Un număr relativ mare de cazuri de divorţ litigioase la 100.000 de locuitori 

se poate găsi în Belgia, Federaţia Rusă, Letonia, Moldova, Ungaria, Ucraina 

şi Republica Cehă. Numere relativ scăzute de cazuri de divorţ litigioase s-au 

raportat în Georgia, Italia şi Armenia. 

Notă pentru cititor: 

Indicatorul ar trebui folosit cu grijă. Numărul de cazuri de divorţ raportat nu 

reflectă amplitudinea reală a divorţului la populaţia generală. Ca majoritatea 

indicatorilor demografici, înţelesul se extinde doar la populaţia de referinţă, care 

este aici numărul de cupluri căsătorie şi numărul persoane căsătorie. Indicatorul 

nu ar trebui folosit pentru a descrie densitatea cazurilor de divorţ pentru populaţie. 
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Figura 49. Numărul de cazuri litigioase de divort intrate la 100.000 locuitori 

în 2006 (Q92) 

 

 

 

 

 

 



 341

 În plus la numărul de cazuri intrate, informaţia a fost cerută pentru 

procentajul de decizii supuse apelului, procentajul cazurilor în aşteptare pentru 

mai mult de 3 ani şi media duratei procedurilor în zile. Doar câteva ţări au putut 

să furnizeze informaţii detaliate pentru cele patru cazuri. 

 

 26 de ţări au oferit informaţii detaliate despre procentul apelurilor, 

cazurile cu aşteptare lungă şi/sau durata medie a procedurile litigioase de divorţ. 

 

Tabelul 72. Procentaj pentru apeluri, cazuri cu aşteptare lungă şi durata 

medie a procedurilor de divorţ litigios în 2006 (Q93) 

 

Ţara Procentajul 

deciziilor 

supuse apelului 

Procentajul 

cazurilor care 

aşteaptă mai 

Lungimea 

procedurilor 

la curtea de 

Lungimea 

procedurilor 

la a doua 

Lungimea 

procedurilor 

– totalul de 

Austria  2,7% 183   
Azerbaijan  90 90 60
Belgia  564 
Bulgaria 9%  
Republica Cehă   602
Danemarca  0% 90 90 180
Finlanda 0% 0% 243  243
Franţa 11,6% 477 396 515
Germania 1,8% 321  
Ungaria  3,2%  
Italia  634  
Letonia 1,6% 0,2% 117 84 N.A.
Lituania  39  
Monaco  14,6% 270 240 510
Olanda  25  
Polonia  2,9% 0,9% 179 89 
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Portugalia  325 11
Romania 7,4% 0%  
Federaţia Rusă 0,9% 0%  
Slovenia 7,6% 1,4% 206 78 
Spania  227  
Suedia   183  
Turcia  153  
UK-Scoţia  0%  
UK-Anglia şi Ţara 
Galilor 

 0%  

 

 Aşa cum se poate concluziona analizând tabelul, doar câteva ţări au 

putut să colecteze informaţii despre procentul cazurilor litigioase de divorţ care 

au fost apelate sau procentul cazurilor în aşteptare pentru mai mult de 3 ani. Mai 

multe informaţii sunt disponibile despre durata medie a procedurilor la curţile de 

primă instanţă. Aşa cum se arată în graficul următor, durata unui divorţ litigios 

este relativ lungă în: Germania (321 de zile), Franţa (477 de zile), Italia (634 de 

zile) şi Portugalia (325 de zile). În Olanda şi Lituania durate relativ scurte ale 

procedurilor litigioase de divorţ au fost menţionate. Datorită lipsei unor informaţii 

adiţionale, nu se poate da nici o explicaţie pentru varierea duratei procedurilor 

pentru divorţul litigios pentru ţările care au oferit cifre cantitative. 
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Figura 50. Durata medie a procedurilor pentru cazurile litigioase de divorţ la 

curţile de primă instanţă în 2006, în număr de zile (Q93) 
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O analiză comparată a duratei procedurilor litigioase de divorţ nu se poate 

face fără a lua în considerare elementele specifice procedurilor de divorţ din 

diferite ţări, prezentate mai jos pe scurt, care ar putea influenţa foarte mult 

rezultatul procedurilor. 

 

În multe ţări cazurile de divorţ se supun procedurilor specifice pentru a lua 

în considerare diversele interese care sunt în joc, mai ales a copiilor. 24 de ţări 

au dat detalii despre procedura de divorţ. În multe ţări, pentru divorţurile litigioase, 

se poate prevedea o perioadă de reflectare (care trebuie luată în considerare la 

calculul durate procedurii). Acesta este cazul Azerbaijanului, Croaţiei, 

Finlandei, Muntenegrului, Portugaliei, Federaţiei Ruse, Suediei şi Turciei. În 

unele cazuri perioada de reflectare este obligatorie pentru tot tipul de proceduri 

de divorţ (Azerbaijan, Muntenegru) în timp ce în alte cazuri este obligatorie 

doar în anumite circumstanţe, cum ar fi prezenţa copiilor sau dacă divorţul este 

cerut doar de unul dintre soţi. Nu este obligatorie în alte cazuri cum ar fi 

separarea continuă în viaţa de zi cu zi sau prin consimţământul dat de comun 

acord (Federaţia Rusă, Suedia). Perioada de conciliere poate avea diverse 

durate (de la 3 la 9 luni în cazul unui apel în Azerbaijan, 1 lună în Muntenegru). 

 

Pe durata acestei perioade de reflectare, se pot prevedea proceduri de 

mediere pentru a ajunge la o înţelegere între părţi mai ales în ceea ce priveşte 

custodia copilului sau a locuinţei comune. Recomandarea R(98)1 despre 

medierea familiei invită statele (al. 11) să „ia sau să aplice toate măsurile pe care 
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le consideră necesare cu privire la (...) folosirea medierii familiei ca mijloace 

corespunzătoare pentru rezolvarea disputelor familiilor”. În Polonia judecătorul 

poate dispune o procedură de mediere cu consimţământul părţilor, luând în 

considerare condiţiile căsătoriei. În Portugalia medierea înaintea divorţului este 

obligatorie când cererea de divorţ este introdusă doar de unul dintre soţi. În plus 

judecătorul trebuie să informeze părţile despre posibilitatea şi despre avantajele 

medierii. 

 

Procedura de divorţ poate fi o procedură specializată în ceea ce priveşte 

paşii diferiţi ai procedurii (Bosnia şi Herţegovina, Irlanda, Muntenegru) sau 

jurisdicţia judecătorului (instanţa pentru familie) sau alte organisme competente 

(Grecia, Islanda, Turcia, Ucraina). În Bosnia şi Herţegovina cel puţin un 

judecător specializat în cazuri de divorţ trebuie să fie prezent în instanţă iar 

procedura de divorţ trebuie să se adreseze corespunzător şi ca o prioritate viz-a-

viz de alte proceduri civile. În unele ţări cum ar fi Croaţia, judecătorii sunt deseori 

asistaţi de alţi profesionişti specializaţi în probleme de familie (mediator, asistent 

social, etc.). Divorţul nu este posibil când soţia este însărcinată sau copilul are 

mai puţin de un an. Unele ţări oferă o procedură de divorţ, pe lângă divorţul 

judiciar, în faţa angajaţilor civili (Estonia, Ucraina). 

 

În Malta, divorţul nu este legal. În Monaco, divorţul din culpă a fost 

singurul care exista până în 2007, însă de atunci s-a introdus divorţul prin 

separarea vieţii comune, divorţ acord reciproc sau cerut de una dintre părţi şi 
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acceptat de cealaltă. În Republica Cehă, divorţul nu se poate pronunţa înainte 

unei decizii finale şi definitive referitor la situaţia copiilor. În Federaţia Rusă 

instanţa trebuie să decidă asupra situaţiei copiilor în absenţa unui acord al 

părinţilor. În Muntenegru decizia despre divorţ trebuie să includă o decizie 

despre exercitarea sau limitarea drepturilor părinteşti. O astfel de decizie se 

poate apela în cazului unei încălcări importante a procedurilor sau dacă a fost 

dat consimţământul din greşeală sau sub influenţa forţei sau prin fraudă. În 

Polonia există două opţiuni pentru terminarea căsătoriei: un divorţ sau o 

separare. O separare se decide de instanţă când există o dezintegrare completă 

a vieţii conjugale (dar nu ireparabilă). Decizia juridică despre separare are în 

principal acelaşi efect ca divorţul. Totuşi diferenţa semnificativă este că soţii 

separaţi nu mai pot să se recăsătorească. Procedurile pentru terminarea 

căsătoriei sunt începute prin aplicarea unei cereri de divorţ sau separare de unul 

dintre soţi într-o Instanţă. Un avocat nu este obligatoriu în procedurile de 

dizolvare. Căsătoriile se dizolvă când decizia este definitivă. În Italia şi separarea 

este prescrisă; această procedură poate influenţa decizia cuplului de a divorţa: în 

această ţară suma cazurilor de divorţ pe locuitor este destul de scăzută. În 

Portugalia, cazurile litigioase de divorţ se pot cere de oricare dintre soţi dacă 

celălalt încalcă răspunderile pe care le are în căsătorie. O separare amiabilă 

pentru un an este de asemenea posibilă în anumite circumstanţe. În cazurile 

litigioase de divorţ trebuie să existe întotdeauna o încercare de conciliere între 

soţi. 

Cazuri de concediere, furt, ucidere din culpă 
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Doar 13 ţări au putut să ofere date de valoare despre durata procedurilor 

pentru cazurile de concediere (Austria, Azerbaijan, Finlanda, Franţa, Italia, 

Letonia, Lituania, Luxemburg, Monaco, Olanda, Slovenia, Spania, Plonia) 

iar 8 ţări pentru furt sau ucidere din culpă (Republica Cehă, Finlanda, Franţa, 

Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia şi Turcia). 

 

Datorită acestui număr limitat de răspunsuri, CEPEJ a consdierat că nu 

este relevant să compare ţările unele cu celelalte. 

CEPEJ laudă eforturile acestor ţări care au posibilitatea de a colecta 

aceste informaţii şi care sunt capabile de a folosi unelte esenţiale pentru 

îmbunătăţirea eficienţei sistemelor lor judiciare. CEPEJ încurajează alte state 

membre să-şi dezvolte propriul sistem de statistici în conformitate pentru a putea 

să prezinte date mai relevante la următorul proces de evaluare. Se aşteaptă ca 

munca Centrului SATURN CEPEJ va sprijini statele membre să-şi 

îmbunătăţească colectarea datelor relevante despre durata proceselor. 

Unele date despre procentajul apelurilor şi a cazurilor lungi în aşteptare 

pentru cazuri de concediere, furt şi ucidere din culpă sunt prezentate în anexă. 

 

9.13. Măsurile pentru creşterea eficienţei procedurilor judiciare 

 

Proceduri simplificate 
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O cale pentru a mări eficienţa procedurilor judiciare priveşte introducerea 

de proceduri simplificate. Aceste proceduri sunt deseori mai puţin costoase iar 

procesul de luate a deciziei într-o instanţă este mai scurt. Una dintre cele mai 

simplificate proceduri civile care a fost introdusă în multe ţări se referă la cererile 

financiare necontestate (de exemplu Mahnverfahren în Germania şi Money 

claim online în Regatul Unit). Pentru cazuri de drept penal şi administrativ, 

procedurile simplificate pot fi de asemenea implementate. 41 de ţări au răs[uns 

că au proceduri simplificate pentru cazurile civile. Pentru cazurile penale, 37 de 

ţări au acest tip de proceduri. Mai puţin comune sunt 18 ţări care au introdus 

proceduri simplificate pentru cazuri de drept administrativ. 

 

Tabelul 73. Numărul de răspunsuri pozitive referitor la procedurile 

simplificate (Q85, Q86) 

 

 Cazuri civile cazuri penale  Cazuri administrative 

Proceduri pozitive 

referitor la procedurile 

simplificate 

41 37 18 

 

Doar în Belgia şi Islanda nu există proceduri simplificate pentru cazuri de 

drept civil, penal şi administrativ. Procedurile simplificate sunt folosite doar în 

cazurile civile în Austria, Malta, România şi Turcia. În 15 ţări procedurile 
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simplificate sunt aplicate în toate zonele de drept (drept civil, penal şi 

administrativ). 

 

Tabelul 75. Configurarea răspunsurilor date referitor la procedurile 

simplificate (Q86) 

   

Procedurile simplificare implică: 
Nu există 

proceduri 

simplificate 

Doar în 

cazurile 

penale 

Doar în 

cazurile 

civile 

Cazuri civile şi 

administrative

Cazuri civile şi 

penale 

Cazuri civile, 

penale şi 

administrative

Belgia Republica Austria Armenia Andorra Azerbaijan 

Islanda Letonia Malta Georgia Bosnia şi Croatia 

 Olanda Romania Luxemburg Bulgaria Cipru  
  Turcia  Danemarca Franţa 
    Estonia Germania 
    Finlanda Ungaria  
    Grecia Muntenegru 
    Ireland Portugalia 
    Italia Federaţia 

    Lituania Spania 
    Moldova Elveţia  
    Monaco UK-Irlanda 

    Norvegia  Ucraina 
    Polonia UK-Scoţia 
    Serbia UK-Anglia şi 

    Slovakia  
    Slovenia  
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    Sweden  
    FYRO Macedonia  

2 3 4 3 19 15 
 

În cel puţin 20 de ţări procedura simplificată în cazuri civile se referă la 

procedurile de ordine de plată sau de reclamaţii minore. Exemple despre 

proceduri simplificate de drept penal se găsesc mai mult în zone cu contravenţii 

penale minore, cu rezultatul amenda sau închisoarea pentru o perioadă limitată 

(de exemplu: Azerbaijan, Finlanda, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Moldova, 

Muntenegru, Norvegia, Polonia, Portugalia şi Turcia). Uneori cazul este decis 

prin proceduri scrise de procuror fără taxe juridice (Finlanda). În anumite 

instanţe cazurile pot fi audiate în absenţa acuzatului (Ungaria). Se pot folosi 

procedurile rapide dacă circumstanţele unui caz sunt clare iar pârâtul nu cere 

mai mult timp pentru a-şi pregăti apărarea (Lituania). Există si alte exemple 

despre impunerea de sancţiuni penale fără proces (Muntenegru). O sentinţă 

propusă de un procuror se poate face în faţa unui judecător când acuzatul 

confesează în instanţă (Norvegia). În Polonia, există o procedură scurtă pentru 

anumite contravenţii penale rezolvate în „instanţe de 24 de ore”. În Olanda 

anumite contravenţii penale minore pot fi tratate în domeniul dreptului 

administrativ. 

 

Exemple de proceduri simplificate de drept administrativ sunt procedurile 

fără prezenţa părţilor (Georgia, Germania), sau unde o audiere se poate înlocui 

printr-o procedură scrisă (Olanda de exemplu). 
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Proceduri urgente 

 

Tabelul 75. Numărul de răspunsuri referitor la procedurile specifice pentru 

probleme urgente (Q85) 

 Cazuri civile Cazuri penale  Cazuri administrative

Proceduri pozitive 

referitor la procedurile 

urgente 

44 37 30 

 

În 44 de ţări procedurile specifică există pentru cazuri urgente din dreptul 

civil. Referitor la dreptul penal (37 de ţări) iar dreptul administrativ (30 de ţări), 

statele membre au răspuns că sistemul lor juridic le permite proceduri de urgenţă. 

În următorul tabel sunt descrise rezultatele individuale pentru ţări. 

 

Tabelul 76. Configurarea răspunsurilor date referitor la procedurile pentru 

probleme urgente (Q85) 

 

Procedurile simplifice pentru proceduri de urgenţă implică: 
Nici o procedură 

specifică pentru 

Probleme urgente 

Doar cazuri 

civile 

Doar cazuri civile 

şi administrative 

Cazuri civile şi 

penale 

Cazuri civile, penale 

şi administrative 

Republica Cehă Austria Armenia Andorra Azerbaijan 
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   Bosnia şi 
Herţegovina 

 

 Bulgaria Estonia Belgia 
 Irlanda  Olanda  Croatia Cipru 
  Turcia Danemarca Finlanda 
  Ucraina Italia Franţa 
   Malta Georgia 
   Moldova Germania 
   Norvegia Grecia 
   Polonia Ungaria  
   Serbia Islanda 
   Slovacia Letonia 
   FYRO 

Macedonia 
Lituania 

    Luxemburg 
    Monaco 
    Muntenegru 
    Portugalia 
    Romania 
    Federaţia Rusă 
    
    Slovenia 
    Spania 
    Suedia 
    Elveţia  
    UK-Irlanda de Nord 
    
    UK-Scoţia 
    UK-Anglia şi Ţara 

Galilor 

1 3 5 12 25 
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Comentariu: Andorra – procedurile specifice pentru probleme urgente 

implică doar cazurile penale. 

  

În dreptul civil, procedurile urgente sunt relaţionate mai mult cu 

următoarele situaţii: disputele legate de angajare (Azerbaijan, „fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei”, Moldova, Ucraina), pentru asigurarea cererilor de 

bani (Austria, Norvegia, Polonia, Turcia) pentru a preveni pericolul iminent sau 

daunele ireparabile pentru reclamant (Austria), dispute pentru pensia alimentară 

(Azerbaijan, Ucraina), în cazuri legate de custodia copilului (Danemarca), în 

disputele unde într-o decizie interimară/ preliminară este necesară (Franţa, 

Olanda), proceduri sumare în acţiuni legate relaţionate cu daunele cauzate de 

judecători (Ungaria), trate (Ungaria), pentru a asigura interesele proprietăţii 

reclamantului (Lituania), pentru a apăra drepturile şi interesele minorilor/ copiilor 

(Moldova, Norvegia), în probleme de familie ca parte din procedurile rapide 

(UK- Anglia şi Ţara Galilor). 

 

În dreptul penal, procedurile de urgenţă sunt date în: cazuri cu infractori 

minori (FYROM, Ungaria, Moldova, Norvegia, Serbia), investigaţii înainte de 

proces unde acuzatul este (provizoriu) reţinut (Franţa, „fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei”, Ungaria, Moldova, Muntenegru, Norvegia, 

Portugalia, Federaţia Rusă, Serbia, Republica Slovacă), activităţile care sunt 

parte dintr-o investigaţie a poliţiei (Danemarca) despre oprirea unor anumite 

bunuri sau dovezi (Georgia). 
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Exemple de proceduri urgente în cazuri de drept administrativ sunt: situaţii 

în care oate exista o ameninţare imediată şi directă la siguranţa statului, a vieţii 

umane sau sănătăţii (Georgia), în situaţii în care o parte cere suspendarea 

temporară a unui act administrativ/ decizie (Franţa, Luxemburg, România), 

pentru măsuri de prevenire (Franţa), în situaţii de contravenţii administrative 

(Federaţia Rusă) şi cazuri referitoare la alegeri sau la drepturile persoanelor 

condamnate (Serbia). 

 

Modalităţi în proceduri 

Pentru a îmbunătăţi eficienţa procedurilor judiciare, părţile (şi avocaţii lor) 

pot avea posibilitatea de a negocia cu judecătorul modalităţile pentru a se adresa 

într-un caz. 24 de ţări au răspuns că o astfel de posibilitate este disponibilă în 

ţara lor (Q87). Ilustrări ale acestui răspuns: prezentarea de informaţii/ dovezi 

instanţei (Franţa, „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Georgia, 

Suedia), determinarea datelor la audierile instanţei (Danemarca, Finlanda, 

Franţa, „fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Moldova), durata pentru 

apărare de a răspunde (Georgia), o posibilă extensie a unui termen limită legal 

sau al unei instanţe (Germania), luarea dovezilor informal (Germania), 

aranjamentul de a continua procedura în scris (Germania), probleme de drept şi 

fapt se pot decide de părţi înainte de audiere (Irlanda), determinarea datei 

pentru a trimite concluziile unui avocat al instanţei (Monaco), o reducere a 

limitelor de timp legislativ sau a limitelor stabilite de instanţă cu consimţământul 
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părţilor (Norvegia) sau folosirii medierii anexate instanţei şi programului 

acceletar de litigii civile (Slovenia). 

 

9.14. Curente şi concluzii 

 

Comparativ cu Ediţia din 2006, trebuie să se noteze că sunt disponibile 

mai multe informaţii detaliate despre cazurile care se adresează instanţelor. 

Diferenţe se pot identifica între cazurile civile litigioase şi nelitigioase. O mai bună 

înţelegere a volumului de lucru al instanţei este posibilă pentru acele ţări unde 

registrele funciare şi cele ale comerţului fac parte din jursdicţia instanţelor. 

Acelaşi lucru se poate spune referitor la cazurile de drept administrativ şi cazurile 

de execuţie. Referitor la registre, acesta ar putea fi efectul pozitiv al informatizării 

registrelor funciare şi a celor comerciale într-un număr mare de ţări. O influenţă 

similară este vizibilă referitro la informaţiile de bază în instanţe în probleme civile, 

penale şi administrative. Multe ţări pot produce cifrele cerute de CEPEJ. Referitor 

la acest lucru e-justiţia va fi din ce în ce mai prezentă în instanţele europene. 

 

Măsurarea duratei procedurilor şi varierea definiţiilor din cazurile de drept 

penal rămâne dificilă. Doar câteva ţări au putut oferi informaţii relevante. Este 

necesară în viitor o mai mare atenţie pentru măsurarea duratei de decizie. O 

posibilă explicaţie pentru lipsa datelor din domeniul penal ar avea de a face cu 

diferenţierea cazurilor penale grave şi contravenţiile minore. Multe ţări folosesc 

diverse clasificări ale cazurilor penale. 



 356

În ciuda acestor dificultăţi, s-au făcut progrese semnificative în măsurarea 

performanţelor instanţelor de când au fost introduşi doi indicatori de calculare a 

performanţei: rata de lămurire şi timpul de decizie. Acest lucru face posibilă 

compararea între ţări a performanţei sistemelor judiciare pentru anumite categorii 

de cazuri. 

 

Se aşteaptă ca în viitor, ca rezultat al activităţii Centrului SATURN32 al 

CEPEJ, şi mai multe informaţii să fie disponibile despre categoriile comune de 

caz şi despre măsurarea duratei procedurilor. Aceste informaţii vor fi folosite 

pentru a se îmbunătăţi procesul de evaluare al CEPEJ referitor la aceste 

subiecte şi pentru a mări calitatea datelor despre performanţele instanţelor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
32 Centrul SATURN al CEPEJ studiază şi analizează managementul duratei 

deciziilor în statele member ale Consiliului Europei. 
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10. Procurori 

 

10.1. Introducere 

 

În recomandarea 2000(19), adoptată de către Comitetul de Miniştri ai 

Consiliului Europei la data de 6 Octombrie 2000, procurorii sunt definiţi ca 

fiind: „autorităţi publice care, în numele societăţii şi al interesului public, 

asigură aplicarea legii acolo unde încălcarea acesteia implică o sancţiune 

penală, luând în considerare atât drepturile individului, cât şi eficienţa 

necesară a sistemului justiţiei penale”. 

 

Fiecare ţară are, câteodată sub un nume diferit, o autoritate publică având 

calificarea să efectueze urmărirea penală. Dar este evident că, spre 

deosebire de funcţia de judecător care pare a fi relativ omogenă în statele 

membre, cea a procurorului nu este chiar aşa. Parţial acest aspect este 

cauzat de diferenţa între un sistem de inchizitorial (aplicat în ţările de drept 

civil) şi un sistem de acuzare (în sistemele de drept comun). 

 

Această analiză este consolidată în continuare, prin observarea rolului 

procurorilor în cadrul sistemului de justiţie şi al nivelului lor de independenţă 

comparativ cu alte sisteme. În toate ţările europene au un rol important în 

urmărirea cazurilor penale, există însă ţări în care aceştia au şi 

responsabilităţi în domeniul dreptului civil (şi chiar administrativ). Un alt aspect 

important care trebuie să luat în considerare se referă la nivelul diferit al 

autonomiei unui procuror. În unele ţări, beneficiază de aceeaşi protecţie a 



 358

independenţei asemeni unui judecător, în timp ce în alte ţări, politicile penale 

sunt dirijate de către un  minister al Justiţiei şi nivelul de independenţă este 

limitat.  

 

La citirea acestui capitol, trebuie reţinută această dihotomie (provenind din 

istorie) pentru a înţelege diferenţele dintre statutele şi funcţiile procurorilor. 

 

10.2 Numărul procurorilor (şi al personalului de la agenţiile de urmărire 

penală) 

 

În următorul tabel, este indicat numărul procurorilor şi al personalului de la 

agenţiile de urmărire penală. În ţările Europei Centrale şi de Est Mulţi se află  

mulţi procurori (la 100.000 locuitori), (de  

exemplu în : Bulgaria, Ungaria, Letonia, Lituania, Moldova, Federaţia 

Rusă, Polonia şi Ucraina). Norvegia, are de asemenea, un număr ridicat de 

procurori la 100.000 de locuitori - această cifră reprezintă autoritatea de 

urmărire penală din cadrul poliţiei, procurorii şi Directorul General al 

Procuraturii; ultimele două categorii formează Înalta Autoritate de Urmărire 

Penală. În alte ţări, alţi funcţionari pot îndeplini, de asemenea, sarcinile de 

urmărire penală. De exemplu, în Austria, anumiţi membri ai Parchetului 

(Bezirksanwälte) sunt ofiţeri judiciari special instruiţi cărora li se permite să 

acţioneze sub supravegherea unui procuror. În Irlanda, avocaţilor 

profesionişti li se pot încredinţa îndatoriri ale unui procuror. 
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Tabelul 77. Procurorii şi personalul ataşat al agenţiilor de urmărire penală la 100.000 locuitori în 2006 (Q57 şi Q59) 

 

Ţara Numărul 

procurorilor 

Numărul 

procurorilor 

la 100.000 

locuitori 

Numărul 

personalului din 

agenţiile de 

urmărire penală 

Numărul personalului din 

agenţiile de urmărire 

penală la 100.000 locuitori 

Numărul personalului fără 

calitatea de procuror raportat 

la numărul procurorilor 

Andora 4 4,9 4 5 1,0 

Armenia 419 13,0 272 8 0,6 

Austria 219 2,6 166 2 0,8 

Azerbaidjan 1 060 12,4 700 8 0,7 

Belgia 790 7,5 2 814 27 3,6 

Bosnia şi 

Herţegovina

281 7,3 422 11 1,5 

Bulgaria 1 558 20,3 1 730 23 1,1 
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Croaţia 575 12,9 806 18 1,4 

Cipru 109 14,1 0  

Republica 

Cehă

1 201 11,7 1 599 16 1,3 

Danemarca 560 10,3  

 

 

Ţara Numărul 

procurorilor 

Numărul 

procurorilor 

la 100.000 

locuitori 

Numărul 

personalului din 

agenţiile de 

urmărire penală 

Numărul personalului din 

agenţiile de urmărire 

penală la 100.000 locuitori

Numărul personalului fără 

calitatea de procuror raportat 

la numărul procurorilor 

Estonia 191 14,2 85 6 0,4 

Finlanda 314 6,0 197 4 0,6 

Franţa 1 834 2,9 5 067 8 2,8 
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Georgia 483 11,0 232 5 0,5 

Germania 5 084 6,2 11 731 14 2,3 

Grecia 527 4,7 1 710 15 3,2 

Ungaria 1 743 17,3 2 394 24 1,4 

Islanda 6 2,0 57 19 9,5 

Irlanda 100 2,4 168 4 1,7 

Italia 2 231 3,8 9 795 17 4,4 

Letonia 549 23,9 372 16 0,7 

Lituania 854 25,1 709 21 0,8 

Luxemburg 43 9,1 39 8 0,9 

Malta 6 1,5 39 10 6,5 

Moldova 772 21,5 798 22 1,0 

Monaco 4 12,1 6 18 1,5 

Muntenegru 83 13,4 95 15 1,1 
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Olanda 675 4,1 3 575 22 5,3 

Norvegia 730 15,6 56 1 0,1 

Polonia 5 951 15,6 4 692 12 0,8 

Portugalia 1 321 12,5 1 664 16 1,3 

România 2 743 12,7 1 432 7 0,5 

Federaţia 

Rusă 

29 311 20,6 11 874 8 0,4 

Serbia 689 9,3 834 11 1,2 

Slovacia 745 13,8 777 14 1,0 

Slovenia 180 9,0 210 10 1,2 

Spania 1 974 4,5 1 929 4 1,0 

Suedia 905 9,9 668 7 0,7 

Elveţia 402 5,4 916 12 2,3 

FYROM 179 8,8 172 8 1,0 
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Macedonia 

Turcia 3 936 5,4  

Ucraina 9 786 21,0 3 950 8 0,4 

Regatul Unit 

– Irlanda de 

Nord 

131 7,5 460 26 3,5 

Regatul Unit 

– Scoţia 

458 9,0  

Regatul Unit 

– Anglia şi 

Ţara Galilor 

2 446 4,6 6 183 2,5 

 



 364

În ceea ce priveşte personalul din agenţiile de urmărire penală, deseori poate 

fi găsit un număr ridicat în acele ţări care au un număr mare de procurori. 

Aceasta este situaţia în: Bulgaria, Ungaria, Lituania şi Moldova. De cealaltă 

parte, se află ţările în care numărul de procurori este limitat şi numărul 

personalului este ridicat (Belgia, Italia, Malta, Olanda şi Regatul Unit – 

Irlanda de Nord). În aceste ţări, un număr semnificativ de sarcini pregătitoare 

poate fi delegat de către procuror personalului. 

 

Din contră, o altă categorie include ţările cu un număr ridicat de procurori şi 

un număr redus de personal: Armenia, Azerbaidjan, Estonia, Finlanda, 

Letonia, România, Federaţia Rusă şi Ucraina. 

 

Harta de mai jos, care indică numărul de procurori la 100.000 locuitori, arată 

că ţările Europei de Vest au proporţional mai puţini procurori decât ţările 

Europei de Est. 
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Figura 51. Harta geografică a numărului procurorilor la 100.000 locuitori 

în 2006 (Q57) 

 

 

 

Cifrele detaliate ale numărului de procurori la 100.000 locuitori pot fi 

observate şi în următorul grafic. 
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Figura 52. Numărul procurorilor la 100.000 locuitori în 2006 (Q57) 

 

 

 

 

Sistemul de urmărire penală este organizat în mod diferit în diversele state 

membre ale Consiliului Europei. În anumite ţări, precum Austria, Franţa, 
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Polonia sau Turcia, Ministerul Justiţiei este responsabil pentru parchete,  în 

timp ce în Belgia şi Olanda o autoritate comună conduce serviciile de 

urmărire penală. Cu toate acestea, în majoritatea ţărilor, există o Procuratură 

Generală (sau la conducerea sistemului): Andora, Cipru, Republica Cehă, 

Danemarca, Estonia, Finlanda, Ungaria, Islanda, Irlanda, Letonia, Malta, 

Norvegia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, 

Elveţia, Regatul Unit – Anglia şi Ţara Galilor, Regatul Unit – Scoţia. 

 

10.3 Rolul şi competenţele procurorilor 

 

La întrebarea nr. 96, statele au fost invitate să descrie rolul şi competenţa 

unui procuror. În toate ţările, procurorul deţine un rol în punerea sub acuzare 

în caz de infracţiune penală. 44 de ţări sau entităţi au răspuns că au 

responsabilitatea de a reprezenta acuzarea în faţa instanţei. În 37 de ţări ei 

pot de asemenea, să propună o sentinţă judecătorului. În ceea ce priveşte 

recursul, în 43 de ţări procurorii au puterea de a decide înaintarea unui recurs 

către o instanţă superioară (cu excepţia Regatului Unit -  Irlanda de Nord, 

Regatul Unit-Scoţia şi Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor).  

 

Înainte de aducerea unui caz în faţa instanţei, procurorul are un rol important 

în faza de investigare a unui caz penal. În 41 de ţări procurorul este 

responsabil de supravegherea anchetei poliţiei. În 30 de ţări procurorul poate 

efectua o anchetă din propria sa iniţiativă. Solicitarea de măsuri concrete de 

investigaţie (de exemplu, percheziţia unei case în vederea găsirii de dovezi)  

de la judecător reprezintă o parte a procedurii de aplicare a legii în 41 de ţări. 



 368

 În majoritatea statelor membre (38 ţări), nu este obligatoriu ca un procuror să 

prezinte o  

acuzare penală înaintea unei instanţe. Sunt posibile şi alte opţiuni în afara 

urmăririi penale, cum ar fi închiderea unui caz (renunţarea la un caz) fără a 

avea nevoie de o hotărâre judecătorească. În 19  ţări există, de asemenea, şi 

posibilitatea că un procuror să negocieze sau de a impune o sancţiune, fără 

intervenţia unui judecător. Aceasta este de exemplu situaţia în: Belgia, 

Finlanda, Letonia, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Slovacia, Suedia, 

Elveţia şi Turcia.  

Figura de mai jos evidenţiază principalele atribuţii şi competenţe ale 

procurorilor. 

Figura 53. Rolul şi atribuţiile procurorilor (Q96) 
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10.4 Rolul procurorilor în afara domeniului dreptului penal  

 

Este evident că un procuror are o sarcină importantă în urmărirea unui caz 

penal. Oricum, 33 de ţări au răspuns că procurorul joacă un rol în aspectele 

civile sau administrative. Aceasta nu este situaţia în: Estonia, Finlanda, 

Georgia, Germania, Islanda, Irlanda, Malta, Olanda, Suedia, Elveţia, 

„Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei, Regatul Unit - Irlanda de 

Nord, Regatul Unit - Scoţia şi Regatul Unit - Anglia şi Ţara Galilor. 

 

 

 

Tabelul 78. Intervenţia procurorilor în domeniul dreptului civil şi/sau 

administrativ (Q97) 

Intervenţia procurorilor în domeniul dreptului civil şi/sau administrativ 

YES                                                                                                         NO 

Andora Luxemburg Estonia 

Armenia Moldova Finlanda 

Austria Monaco Georgia 

Azerbaidjan Muntenegru Germania 

Belgia Norvegia Islanda 

Bosnia şi Herţegovina Polonia Irlanda 

Bulgaria Portugalia Malta 

Croaţia România Olanda 

Cipru Federaţia Rusă Elveţia 
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Republica Cehă Serbia FYROMacedonia 

Danemarca Slovacia Regatul Unit – Irlanda de 

Nord 

Franţa Slovenia Regatul Unit – Scoţia 

Grecia Spania Regatul Unit – Anglia şi 

Ţara Galilor 

Ungaria Suedia  

Italia Turcia  

Letonia Ucraina  

Lituania   

 

În cazurile civile, procurorul este deosebit de important pentru a apăra 

interesul persoanelor vulnerabile. Aceasta este de exemplu situaţia în 

Andora, Ungaria, Letonia, Moldova, Norvegia, Portugalia, România, 

Federaţia Rusă şi Spania. Procurorii pot apăra drepturile minorilor, ale 

persoanelor invalide, ale persoanelor aflate în incapacitate, ale persoanelor 

dispărute şi ale victimelor. În multe ţări, un procuror reprezintă Statul sau  

interesul general în acţiunile civile şi/sau administrative. De exemplu în: 

Armenia, Azerbaidjan, Croaţia, Franţa, Letonia, Lituania, Luxemburg, 

Malta, Moldova, Monaco, Muntenegru, Portugalia, Federaţia Rusă, Turcia 

şi Ucraina. Un alt domeniu comun (de cele mai multe ori legat de 

protecţia/reprezentarea persoanelor vulnerabile) este legat de dreptul familiei. 

Procurorii pot avea responsabilităţi cu privire la  

anularea căsătoriilor, obţinerea naţionalităţii, modificarea unui nume de 

familie, restaurarea custodiei unui copil (îndepărtarea inadecvată a unui 
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copil), decăderea din drepturile părinteşti şi adopţia copiilor (de exemplu, în: 

Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Grecia, Italia, Monaco, Spania şi 

Turcia, Suedia). Alte domenii de competenţă în domeniul dreptului civil sunt: 

instituţionalizarea specială juvenilă, declaraţia de acceptare pentru a lua sau a 

ţine o persoană într-o instituţie de îngrijire medicală (Republica Cehă), 

măsuri disciplinare în anumite profesii (Franţa), proceduri legate de anularea 

contractelor (Republica Cehă), declararea decesului unei persoane 

(Republica Cehă), cazuri de faliment şi proceduri (Republica Cehă, 

Luxemburg, Republica Slovacă), proceduri de compensare pentru victime 

(Norvegia, Suedia), accidente de muncă şi boli profesionale (Portugalia). 

 

Într-un număr limitat de ţări, procurorii sunt implicaţi în cazuri de drept 

administrativ. De exemplu, în Azerbaidjan procurorul poate întreprinde 

acţiunile necesare înlăturării încălcărilor legii efectuate în timpul desfăşurării 

cazurilor administrative. În Danemarca un procuror poate conduce un caz 

administrativ atunci când o persoană solicită daune ca urmare a unei acuzaţii 

penale incorecte. În Letonia un procuror poate înainta plângere în instanţă în 

cazurile administrative. În cazurile fiscale, procurorul în Portugalia reprezintă 

Statul în instanţă. În Republica Slovacă, procurorul supraveghează 

respectarea legii de către autorităţile publice. În Spania procurorii pot consilia 

în probleme de jurisdicţie între instanţele administrative. 

 

10.5 Alte persoane care pot îndeplini sarcini comparabile cu cele ale 

procurorului 
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 Un număr limitat de ţări a răspuns că alte persoane pot îndeplini sarcini 

comparabile cu îndatoririle unui procuror. Numai 5 ţări au fost în măsură să 

ofere cifre reprezentând numărul oficialilor (Austria, Islanda, Irlanda, Italia şi 

Spania). În Austria, anumiţi ofiţeri judiciari, cu formare specială juridică pot 

îndeplini sarcinile unui procuror sub supravegherea unui procuror (destul de 

similar cu Rechtspfleger), dar cu o arie mai restrânsă a îndatoririlor şi cu mai 

puţine calificări (aceştia nu sunt incluşi în numărul total al procurorilor). În 

Islanda, comisarii de poliţie au anumite competenţe comparabile cu cele ale 

unui procuror. Ofiţeri de poliţie pot avea, de asemenea, competenţe similare 

unui procuror, în următoarele ţări: Danemarca, Grecia, Norvegia, Malta, 

Polonia şi Franţa (officier du ministère public). 

Unele ţări au încredinţat  sarcini de urmărire penală anumitor autorităţi 

publice. De exemplu, în Germania autorităţile financiare au aceleaşi drepturi 

şi obligaţii asemeni unui procuror. În Polonia sarcinile de urmărire penală 

sunt încredinţate pazei de coastă, vămilor, gărzii financiare, pazei silvice şi de 

protecţie a faunei sălbatice şi jandarmeriei militare. În Regatul Unit - Anglia 

şi Ţara Galilor autorităţile locale pot acţiona în rolul de procuror. În Irlanda, 

există 16 oficiali juridici angajaţi în urmărirea penală, care îndeplinesc 

îndatoriri similare procurorilor în anumite domenii. În Italia este activ un 

număr ridicat de procurori onorifici. Spania a menţionat de asemenea, 

procurorii supleanţi. Ca şi în situaţia judecătorilor, supleanţii pot acţiona în 

timpul unei anumite perioade de timp (de exemplu în caz de boală, concediu 

de maternitate, etc.), asemeni unui procuror. Urmărirea penală privată sau 

urmărirea penală efectuată de către una din părţile vătămate este menţionată 

de către Germania, Ungaria şi Serbia. 
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Tabelul 79. Lista ţărilor în care alte persoane au îndatoriri similare 

procurorilor publici (Q58) 

Alte persoane cu îndatoriri similare 

procurorilor publici 

Număr La 100.000 locuitori 

Austria 148 1,8

Bulgaria neprecizat

Danemarca neprecizat

Finlanda neprecizat

Franţa neprecizat

Germania neprecizat

Grecia neprecizat

Ungaria neprecizat

Islanda 16 5,3

Irlanda 16 0,4

Italia 1820 3,1

Malta neprecizat

Polonia neprecizat

Serbia neprecizat

Slovenia neprecizat

Spania 262 0,6

Regatul Unit – Scoţia neprecizat  

Regatul Unit – Anglia şi Ţara Galilor neprecizat  

  

10.6 Cazuri procesate de către procurori 
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În următorul tabel este indicat numărul de cazuri încredinţate procurorilor. În 

cea de-a doua coloană, este afişat numărul de cazuri primite de către 

procuror, urmat de trei modalităţi  de întrerupere prematură a unui caz de 

către un procuror (din cauza necunoaşterii identităţii contravenientului, motive 

legale (de exemplu, lipsa dovezilor) sau din motive de oportunitate). În 19 ţări 

există posibilitatea ca un procuror să decidă asupra unei sancţiuni sau să 

negocieze cu acuzatul. În ultima coloană este indicat numărului de cazuri 

aduse în faţa Curţii. 
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Tabelul 80. Cazurile administrate de către procurori în 2006 (Q98) 

 

Ţara Primite de 

către 

procuror 

Întrerupte de către procuror Încheiate prin aplicarea 

unei sentinţe negociate 

de către procuror 

Aduse de către 

procuror în 

instanţă 

Numărul 

total al 

cazurilor 

întrerupte

Deoarece 

acuzatul nu 

a putut fi 

identificat 

Din cauza 

imposibilităţii de a 

stabili delictul sau 

din cauza unei 

anumite situaţii 

legale 

Din motive de 

oportunitate 

Andora 36      21 

Armenia 2 857 3 658 1 693 698 1 267  2 857 

Austria 616 304   179287*   77 118 

Azerbaidjan 2 203 2 281 1 890 203 188  9 770 

Belgia 737 93 535 689 212 926 132 686 173 897 7 537 20 091 
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Bosnia şi 

Herţegovina 

71 435 24 948    2 280 18 507 

 

Ţara Primite de 

către 

procuror 

Întrerupte de către procuror Încheiate prin 

aplicarea unei sentinţe 

negociate de către 

procuror 

Aduse de 

către 

procuror în 

instanţă 

Numărul total 

al cazurilor 

întrerupte 

Deoarece 

acuzatul nu 

a putut fi 

identificat 

Din cauza 

imposibilităţii 

de a stabili 

delictul sau din 

cauza unei 

anumite situaţii 

legale 

Din motive de 

oportunitate 

Bulgaria 158 242  11 848 7 707 29 035 

Croaţia 92 511 37 295 19 447  

Republica 83 319 11 059 94 10 965 0 58 863 
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Cehă 

Danemarca 506 556  416 488 

Estonia 14 571 27 555 19 162 5 065 3 328 5 128  

Finlanda 85 716 10 730  2 305 62 596 

Franţa 5 305 394 3 725 528 2 988 204 438 465 298 

859

519 110 707 827 

Georgia 36 304 16 709  5 008 12 974 

Germania 4 917 575 1 294 402  1 294 

747 

241 102 1 187 323 

Ungaria 149 749 29 810 76 835 

Islanda 7 701 1 916 5 723 

Irlanda 15 214 3 722  0 6 445 

Italia 2 938 649 1 247 516  * 572 887 

Letonia 12 783 1 173 25 300 848 740 12 977 



 378

Lituania 16 108 14 836 17 927 

Luxemburg 46 673  507 12 430 

Moldova  3 459  13 001 

Monaco 2 639 966 638 163 165 0 707 

Muntenegru 14 459 2 723 5 251  

Olanda 267 710 17 812 16 325 77 861 150 000 

Polonia 1 556 611 680 343 519 591 160 752 0 244 399 428 625 

Portugalia 491 505 411 835  3 006 85 098 

România 108 367  0 27 139 

Serbia 173 838 23 717  6 817 59 108 

Slovacia 121 579 71 308 52 787 18 521 0 2 481 22 468 

Slovenia 93 462 9 620 3 937 12 726 

Spania 4 101 736 2 756 207 2 224 309 531 898 0 590 260 

Suedia 201 274 55 491  51 689 189 546 
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Elveţia 153 439 19 807 2 468 16 780 559 55 930 12 152 

FYROMaced

onia 

32 082 15 693 11 308 4 171 214 12 721 

Turcia 2 733 767 1 694 588  725 210 

Ucraina 546 178   

Regatul Unit-

Scoţia 

316 377 2 517 35 539 168 690 

Regatul Unit-

Anglia şi 

Ţara Galilor 

1 054 882 225 142 5 408 107 163 112 

571

884 482 1 009 067 
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Următoarele ţări: Albania, Cipru, Grecia, Malta, Norvegia, Regatul Unit – 

Irlanda de Nord nu au putut comunica informaţii cu privire la activitatea 

serviciului de urmărire penală. 

 

Trebuie notat că Slovacia, Slovenia şi Ucraina au menţionat că procurorul 

nu are puterea de a întrerupe un caz. Procurorii sunt obligaţi să urmărească 

penal orice delict penal despre care au fost informaţi(te). În Italia procurorul 

trebuie să obţină întotdeauna hotărâre judecătorească în ceea ce priveşte 

rezultatul unui caz sau orice sentinţă posibilă.  

 

Mai trebuie notat că în unele ţări, cazurile primite de către procurori au fost 

deja filtrate de către serviciile de investigare (Regatul Unit – Anglia şi Ţara 

Galilor) în timp ce în alte ţări întreaga procedură se află sub supravegherea 

procurorilor (Franţa)  

 

Comentarii 

Bulgaria: 88.619 cazuri au fost întrerupte deoarece autorul infracţiunii nu a 

putut fi identificat (date pentru 9 luni din 2007). 

Republica Cehă: cazurile în care autorul infracţiunii nu poate fi identificat sunt 

întrerupte de către poliţie. 

Georgia: 16.709 cazuri sunt întrerupte de către procuror (cifrele cuprind 

cazurile întrerupte deoarece nu s-a putut identifica delincventul, 

imposibilitatea stabilirii unui delict sau din cauza unei situaţii juridice 

specifice). 
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Germania: 1,294.402 cazuri au fost întrerupte din cauza lipsei de dovezi 

suficiente pentru acuzare. Cifrele cuprind cazurile în care delincventul nu a 

putut fi identificat şi cazurile întrerupte din cauza absenţei unei anumite situaţii 

juridice. 

Irlanda: 3.722 cazuri sunt întrerupte (această cifra include cele trei opţiuni). 

Nu au putut fi furnizate cifre separate. 

Olanda: răspunsurile se referă doar la cazurile penale (nu la infracţiuni sau 

delicte minore). Numărul cazurilor înaintate instanţe reprezintă o estimare. 

Portugalia: 411.835 cazuri au fost raportate ca fiind întrerupte de către 

procuror având ca motiv o clauză generală de întrerupere şi nu deoarece 

autorul infracţiunii nu a putut fi identificat. 

România: cifrele reprezintă statisticile pentru primele nouă luni ale anului 

2007. 

Spania: Faza de investigare a procedurii de urmărire penală îi aparţine unui 

Judecător de investigaţie. Aşadar cifrele din tabel, utilizează aceleaşi criterii 

asemeni versiunii din 2004 a raportului, referindu-se la cazurile penale 

primite, întrerupte şi puse sub acuzare în instanţă. Mai este important de 

arătat că delictele „puse sub acuzare de către procuror” nu se referă numai la 

cazurile înregistrate în 2006 ci includ şi anii precedenţi. Nu există statistici cu 

privire la numărul de cazuri înregistrate şi puse sub acuzare anual. Deoarece 

principiul oportunităţii nu este aplicabil procedurilor penale din Spania, nu 

există cazuri de întrerupere din motive de oportunitate. În ceea ce priveşte 

cazurile de sentinţe negociate, trebuie să fie întotdeauna încheiate printr-o 

decizie judecătorească. Parchetul nu poate impune sancţiuni. Prin urmare a 

fost adăugată o a doua statistică, care se referă în mod special la procedurile 
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de investigaţie primite şi conduse în mod exclusiv de către Procuratură 

(înainte de şi independent de procedurile judiciare aşa cum au fost explicate 

în Q96). Statisticile procedurilor de investigaţie ale Parchetului: primite de 

către Parchet: 10.962; întrerupte de către Parchet: 308. Aduse în faţa 

instanţei prin formularea plângerii corespunzătoare: 249. 

Suedia: în aproximativ 140.000 cazuri, procurorul a decis să nu iniţieze 

investigaţii sau să întrerupă investigaţiile. În 29.370 cazuri procurorul a decis 

să nu acuze după terminarea investigaţiei.  

Elveţia: Cifrele sunt doar pentru 11 cantoane din cele 26. 

 

În următorul tabel este prezentat numărul cazurilor primite şi aduse în faţa 

instanţei la 100.000 locuitori şi pe procuror. În Austria, Belgia, Danemarca, 

Franţa, Luxemburg, Monaco şi Spania rata cazurilor primite de procuror la 

100.000 locuitori este una dintre cele mai ridicate. Ţările cu cel mai mare 

număr mediu de cazuri pe procuror sunt: Islanda, Italia, Spania, Franţa, 

Elveţia, Luxemburg şi Austria. 

 

Tabelul 81. Numărul cazurilor primite de către procurorul public şi aduse 

în faţa instanţei la 100.000 locuitori şi pe procuror în 2006. 

 

Ţara Numărul de 

cazuri primite 

de procuror la 

100.000 

locuitori 

Numărul mediu 

de cazuri primite 

de un procuror 

Numărul de 

cazuri aduse în 

faţa instanţelor 

la 100.000 

locuitori 

Numărul mediu de 

cazuri aduse în faţa 

instanţei pe procuror 
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Andora 44 9 26 5 

Armenia 89 7 89 7 

Austria 7 442 2 821 931 353 

Azerbaidjan 26 2 115 8 

Belgia 7 021 934 191 25 

Bosnia şi 

Herţegovina 

1 859 254 482 66 

Bulgaria 2 061 102 378 19 

Croaţia 2 082 161   

Republica Cehă 810 69 572 49 

Danemarca 9 334 905 7 674 744 

Estonia 1 085 76   

Finlanda 1 631 273 1 191 199 

Franţa 8 395 2 893 1 120 386 

Georgia 826 75 295 27 

Germania 5 971 967 1 442 234 

Ungaria 1 488 86 763 44 

Ţara Numărul de 

cazuri primite 

de procuror la 

100.000 

locuitori 

Numărul mediu 

de cazuri primite 

de un procuror 

Numărul de 

cazuri aduse în 

faţa instanţelor 

la 100.000 

locuitori 

Numărul mediu de 

cazuri aduse în faţa 

instanţei pe procuror 

Islanda 2 568 1 284 1 908 954 

Irlanda 359 152 152 64 



 384

Italia 5 002 1 317 975 257 

Letonia 557 23 566 24 

Lituania 473 19 527 21 

Luxemburg 9 874 1 085 2 630 289 

Moldova   362 17 

Monaco 7 997 660 2 142 177 

Muntenegru 2 332 174   

Olanda 1 639 397 918 222 

Polonia 4 083 262 1 124 72 

Portugalia 4 650 372 805 64 

România 501 40 126 10 

Serbia 2 345 252 798 86 

Slovacia 2 256 163 417 30 

Slovenia 4 665 519 635 71 

Spania 9 374 2 078 1 349 299 

Suedia 2 209 222 2 080 209 

Elveţia 4 304 1 145 336 111 

FYROMacedonia 1 574 179 624 71 

Turcia 3 723 695 988 184 

Ucraina 1 171 56   

Regatul Unit-

Scoţia 

6 183 690 3 297 368 

Regatul Unit-

Anglia şi Ţara 

1 963 431 1 878 413 
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Galilor 

    

Numărul de cazuri aduse în faţa instanţei de către procurori la 100.000 

locuitori este relativ ridicat în Danemarca, Islanda, Luxemburg, Monaco, 

Spania, Suedia, Regatul Unit – Scoţia şi Regatul Unit – Anglia şi Ţara 

Galilor. 

 

În 16 ţări există posibilitatea ca un procuror să negocieze sau să decidă o 

sancţiune fără intervenţia unui judecător. În aceste ţări, aceasta poate 

conduce la o reducere a cantităţii de muncă a instanţelor. Numărul cazurilor 

negociate sau a cazurilor în care procurorul poate impune o sancţiune este 

semnificativ în Regatul Unit – Anglia şi Ţara Galilor, Franţa, Polonia, 

Olanda, Georgia şi Belgia, comparativ cu numărul cazurilor aduse în faţa 

instanţei. 

 

Tabelul 82. Numărul cazurilor terminate printr-o sancţiune, impusă sau 

negociată şi al cazurilor aduse în faţa instanţei la 100.000 locuitori în 

2006 

Ţara Numărul cazurilor 

încheiate printr-o 

sancţiune impusă 

sau negociată de 

către procuror la 

100.000 locuitori 

Numărul cazurilor 

aduse în faţa 

instanţei de către 

procuror la 100.000 

locuitori 

Numărul cazurilor aduse în 

faţa instanţei /Numărul 

cazurilor încheiate printr-o 

sancţiune, impusă sau 

negociată 

Regatul Unit- 1 646 1 878 1,1 
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Anglia şi Ţara 

Galilor 

Franţa 821 1 120 1,4 

Polonia 641 1 124 1,8 

Suedia 567 2 080 3,7 

Olanda 477 918 1,9 

Germania 293 1 442 4,9 

Georgia 114 295 2,6 

Luxemburg 107 2 630 24,5 

Bulgaria 100 378 3,8 

Serbia 92 798 8,7 

Ţara Numărul cazurilor 

încheiate printr-o 

sancţiune impusă 

sau negociată de 

către procuror la 

100.000 locuitori 

Numărul cazurilor 

aduse în faţa 

instanţei de către 

procuror la 100.000 

locuitori 

Numărul cazurilor aduse în 

faţa instanţei /Numărul 

cazurilor încheiate printr-o 

sancţiune, impusă sau 

negociată 

Belgia 72 191 2,7 

Bosnia şi 

Herţegovina 

59 482 8,1 

Slovacia 46 417 9,1 

Finlanda 44 1 191 27,2 

Letonia 32 566 17,5 

Portugalia 28 805 28,3 
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11. Statutul şi cariera judecătorilor şi procurorilor 

 

Creditul oferit judecătorilor şi procurorilor se bazează pe cerinţe deontologice 

şi pe controlul de natură tehnică. Acestea sunt esenţiale pentru a apăra 

independenţa şi imparţialitatea în timpul exercitării funcţiei judiciare. Garanţiile 

sunt introduse într-un anumit statut legal al membrilor sistemului judiciar care 

prezintă, în funcţie de ţări, un caracter legislativ sau constituţional. Oricum, 

aceştia trebuie să fie consideraţi în cadrul misiunii serviciului public care este 

ataşat justiţiei. Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) afirmă 

în Avizul nr.1 (2001): „Independenţa acestora [a judecătorilor] nu este o 

prerogativă sau un privilegiu al propriilor lor interese ci în interesul statului de 

drept  şi al celor care caută şi aşteaptă dreptate”. În acelaşi Aviz, CCJE 

subliniază că: „orice decizie referitoare la numirea unui judecător sau la 

cariera sa trebuie să se bazeze pe criterii obiective şi să fie luate fie de către 

o autoritate independentă, sau supusă unor garanţii pentru a se asigura că nu 

este luată decât pe baza unor astfel de criterii „ (Aviz N ° 1 al CCJE (2001) 

par.37).  

 

Având în vedere diversitatea statutelor procurorilor în funcţie de statele 

membre ale Consiliului Europei, nu este posibil să se aplice în mod similar 

aceleaşi principii ca în cazul unui judecător şi procurorului. Oricum, 

Recomandarea Rec (2000)19 privind rolul procuraturii în sistemul juridic penal 

prevede că „recrutarea (…) procurorilor se desfăşoară în conformitate cu 

proceduri corecte şi imparţiale, care înglobează garanţii împotriva oricărei 
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abordări care favorizează interesele unor grupuri specifice şi exclude 

discriminarea …”. 

 

11.1 Recrutarea şi nominalizarea 

 

11.1.1 Recrutarea şi nominalizarea judecătorilor 

Modalităţile de recrutare a judecătorilor reprezintă un subiect sensibil 

deoarece poate influenţa independenţa sistemului judiciar. În statele membre 

ale Consiliului Europei pot fi găsite mai multe modalităţi de recrutare. Ţările 

pot recruta judecătorii printr-un examen competitiv sau îi pot alege pe baza 

experienţei de lucru în domeniul juridic. Mai sunt şi ţări în care există o 

combinaţie de examene competitive şi o numire a judecătorilor pe baza 

experienţei. Modalităţile sunt prezentate în figura următoare.  

 

Figura 54. Modalităţi de recrutare a judecătorilor în Europa (Q99) 

 

Experienţa în 
activitate, 25%

Examen 
competitiv, 25%

Altă metodă, 
17%

Ambele metode 
combinate, 33%
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Tabelul 83. Modalităţi de recrutare a judecătorilor (Q99) 

 

                                                               Modalităţi de recrutare 

Examen competitiv  Experienţa în muncă  Combinaţie a ambelor metode Altă metodă

 Andora Cipru Albania Finlanda 

Austria Croaţia Armenia Ungaria 

Bulgaria Irlanda Azerbaidjan Luxemburg 

Republica Cehă Islanda Belgia Muntenegru 

Grecia Malta Bosnia şi Herţegovina Serbia 

Italia Norvegia Danemarca Slovenia 

Lituania Slovacia Estonia Suedia 

Moldova Regatul Unit-Irlanda 

de Nord 

Franţa Elveţia 

Portugalia Regatul Unit-Scoţia Georgia  

Spania Regatul Unit-

Anglia&Ţara Galilor 

Germania  

Turcia  Letonia  

Ucraina  Monaco  

  Olanda  

  Polonia  

  România  

  Federaţia Rusă  

  FYROMacedonia  
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Variaţiile care sunt observate în modalităţi sunt de natură culturală şi îşi află 

rădăcinile în istoria fiecărei ţări. Ţările de drept comun preferă să recruteze 

judecătorii pe bază de experienţei de lucru în timp ce majoritatea ţărilor 

Europei continentale adesea preferă un examen competitiv. 

  

Recrutarea prin examen competitiv se bazează pe condiţii de absolvire (de 

exemplu, o diplomă universitară în Drept) şi pe capacităţile personale ale 

candidatului, care trebuie să fie evaluate de un juriu independent care să nu 

fie compus exclusiv din judecători 

.  

În majoritatea statelor membre, recrutarea judecătorilor este de competenţa 

Ministerului de Justiţie sau a unui (Înalt) Consiliu pentru Sistemul Judiciar. De 

cele mai multe ori în comitetul de recrutare al ministerului sau al consiliului 

pentru sistemul judiciar sunt reprezentate şi alte profesii decât cea de 

judecător, cum ar fi academicieni (profesori de drept, avocaţi, jurnalişti, etc.) 

  

Printre ţările care au selectat categoria „alte modalităţi”, se poate observa că 

există sisteme în care absolvenţii de Drept îşi pot depune candidatura direct 

la instanţele de judecată (Ungaria) sau sunt numiţi judecători, după o 

perioadă de formare în instanţele de judecată (Finlanda, Suedia) şi/sau într-o 

firmă de avocatură (Luxemburg). Alte sisteme în care nu există criterii 

explicite de desemnare a judecătorilor sunt Muntenegru, Serbia, Slovenia, 

Elveţia.  

 

Indiferent de modalităţile de recrutare, este important ca autorităţile 
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competente pentru recrutarea judecătorilor să aibă un anumit grad de 

independenţă. Există ţări în care recrutarea judecătorilor se află numai în 

mâinile unui (comitet) de judecători, în timp ce în alte ţări, aceasta poate fi un 

amestec de autoritate format din judecători şi membri din afara sistemului 

judiciar. Într-un număr limitat de ţări recrutarea judecătorilor este în 

responsabilitatea membrilor din afara sistemului judiciar. 

 

Tabelul 84. Componenţa autorităţilor competente pentru recrutarea 

judecătorilor (Q100) 

 

                     Componenţa autorităţilor competente pentru recrutarea judecătorilor 

sistemului judiciar 

Numai judecători              Membri din afara            Judecători şi membri din afara  

                                                                                               sistemului judiciar                       

Cipru Andora Albania Olanda 

Letonia Republica Cehă Armenia Norvegia 

Lituania Luxemburg Austria Polonia 

 Serbia Azerbaidjan Portugalia 

 Slovenia Belgia România 

 Ucraina Bosnia şi 

Herţegovina 

Federaţia Rusă 

  Bulgaria Slovacia 

  Croaţia Spania 

  Danemarca Suedia 
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  Estonia Elveţia 

  Finlanda FYROMacedonia 

  Franţa Turcia 

  Georgia Regatul Unit-Irlanda de 

Nord 

                 Componenţa autorităţilor competente pentru recrutarea judecătorilor 

  Germania Regatul Unit-Scoţia 

  Grecia Regatul Unit-Anglia &Ţara 

Galilor  

  Ungaria  

  Islanda  

  Irlanda  

  Italia  

  Moldova  

  Monaco  

  Muntenegru  

 

Unele ţări au ales să-şi desemneze judecătorii direct de către cetăţeni sau, în 

cazul tribunalelor specializate, de către reprezentanţi ai unei 

întreprinderi/companii. Acesta este de exemplu cazul  Elveţiei. De asemenea, 

în Franţa, judecătorii din instanţele de muncă responsabile pentru litigiile între 

angajatori şi angajaţi privind contractele de muncă sunt selectaţi din cadrul 

întreprinderilor/ companiilor. 

  

În Regatul Unit - Anglia şi Ţara Galilor, accesul la profesia de judecător 
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este rezervat profesioniştilor având o experienţă semnificativă în domeniul 

juridic (în calitate de avocat sau de avocat pledant). Comisia Judiciară privind 

Numirea în Funcţie) (JAC) este un organism public independent non 

departamental (NDPB), înfiinţat prin Actul constituţional de reformă în 2005, 

pentru a selecta candidaţii funcţiilor juridice. Selecţia este pe merit, printr-o 

concurenţă deschisă şi loială, din cea mai vastă gamă de candidaţi eligibili. În 

primul rând, JAC selectează deţinătorii funcţiilor judiciare în Anglia şi Ţara 

Galilor şi ocazional numeşte în Regatul Unit-Scoţia şi Regatul Unit - Irlanda 

de Nord. Numirile în Scoţia sunt făcute în primul rând de către Consiliul 

Judiciar privind Numirea în Funcţie din Scoţia şi cele din Irlanda de Nord de 

către Comisia Judiciară a Irlandei de Nord privind Numirea în Funcţie.  

 

În multe state membre ale Consiliului Europei, un Consiliu pentru Sistemul 

Judiciar, joacă un rol important în numirea judecătorilor. Acesta este cazul în 

Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Franţa, 

Georgia, Ungaria, Lituania, „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, 

Moldova, Muntenegru, România, Serbia, Slovenia, Suedia, Turcia. Curtea 

Supremă de Justiţie este organismul competent în Islanda şi Federaţia 

Rusă. 

  

Majoritatea consiliilor pentru sistemul judiciar este compusă din membri din 

cadrul sistemului judiciar şi din membri cu profesii din afara sistemului judiciar 

(profesori universitari, avocaţi şi uneori, reprezentanţi ai Ministerului de 

Justiţie). În general, consiliile pentru sistemul judiciar dau un aviz cu privire la 

nominalizarea judecătorilor şi procurorilor, care este uneori obligatoriu pentru 
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autoritatea formală împuternicită cu numirea unui judecător sau a unui 

procuror.De cele mai multe ori,această autoritate formală este deţinută de 

puterea executivă, fie de Şeful Statului (Franţa, Ungaria, Lituania,  

Luxemburg, Moldova, Monaco, România) sau de guvern (Malta, Suedia). 

Nominalizările provenind de la puterea legislativă sunt mai puţin frecvente 

(Serbia, Slovenia).  

 

În celelalte ţări, există comisii judiciare sau consilii consultative, responsabile 

pentru nominalizare. Acesta este cazul în: Danemarca, Finlanda, Irlanda, 

Letonia, Norvegia, Polonia. În majoritate, aceste consilii sunt compuse din 

membri ai sistemului judiciar şi din practicanţi în domeniul juridic. Deseori, 

consiliul este responsabil pentru propunerea candidaturilor. Aceste propuneri 

sunt adresate Ministrului de Justiţie sau Parlamentului, care sunt autorităţile 

competente privind numirea/ desemnarea oficială a judecătorilor. Cu toate 

acestea, în Finlanda, este responsabilitatea Preşedintelui Republicii, să 

numească oficial un judecător la recomandarea Ministrului de Justiţie, 

nominalizat de către Consiliul Judiciar privind Numirea în Funcţie. Mai trebuie 

de asemenea, remarcat faptul că în Elveţia judecătorii din Instanţele 

Supreme ale cantoanelor şi ai Tribunalului Federal sunt în general numiţi de 

către parlamentele din cantoane şi de către Parlamentului Federal iar 

judecătorii tribunalelor de primă instanţă de către judecătorii din instanţele 

supreme ale cantoanelor. 
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11.1.2 Recrutarea şi nominalizarea procurorilor 

 

În ceea ce priveşte recrutarea şi numirea procurorilor, este important să se 

facă o distincţie între procedurile de numire a unui Procuror General sau a 

unui Procuror de Stat (deoarece aceştia sunt responsabili de controlul şi de 

elaborarea politicilor parchetului şi sunt mai influenţaţi de latura politică) şi 

între procedurile legate de procurorii obişnuiţi. 

Figura 55. Modalităţi de recrutare a procurorilor în ţările europene (Q103) 

Altă metodă, 
35%

Ambele metode 
combinate, 30%
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competitiv, 26%

Experienţa în 
activitate, 9%

 

 

Ca şi în cazul recrutării judecătorilor, există trei sau patru modalităţi diferite de 

recrutare a procurorilor: (1) examene competitive, (2) recrutare pe baza 

experienţei de lucru, (3) o combinaţie a celor două sau (4) chiar şi alte 

modalităţi. 
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Tabelul 85. Modalităţi de recrutare a procurorilor (Q103) 

Modalităţi de recrutare 

Examene competitive                    Experienţa în muncă          Combinaţie a ambelor metode       Altă metodă 

 Andora Croatia Albania Cipru 

Armenia Germania Belgia Finlanda 

Austria Islanda Bosnia şi Herţegovina Ungaria 

Azerbaidjan Irlanda Estonia Luxemburg 

Bulgaria Norvegia Franţa Malta 

Republica Cehă Federaţia Rusă Georgia Monaco 

Danemarca Elveţia Olanda Muntenegru 

Grecia FYROMacedonia Polonia Serbia 

Italia Regatul Unit-Anglia&Ţara 

Galilor 

România Ucraina 

Letonia  Slovacia  
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Lituania  Slovenia  

Moldova  Suedia  

Portugalia  Regatul Unit-Irlanda de Nord  

Spania  Regatul Unit-Scoţia  

Turcia    
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Cu privire la diferitele sisteme (urmărirea penală bazată pe legalitate sau pe 

oportunitate), rolul şi modalităţile de recrutare a procurorilor pot varia.  

 

Printre ţările care indică „alte modalităţi”, există sisteme în care procurorii sunt 

recrutaţi după terminarea studiilor de Drept şi după o perioadă de formare 

(Finlanda, Luxemburg, Ucraina), după ce au făcut o cerere către Procurorul 

General (Ungaria), printr-o decizie finală (fără drept de apel) a unui organism 

superior (Monaco) sau de către Parlament (Muntenegru). 

 

În multe ţări, condiţiile pentru a accede la profesia de procuror sunt diferite în 

comparaţie cu recrutarea şi numirea judecătorilor. 

 

Tabelul 86. Componenţa autorităţilor competente pentru recrutarea 

procurorilor (Q104) 

 

      Componenţa autorităţilor competente pentru recrutarea procurorilor 

Numai procurori       Membri din afara               Procurori şi membri din afara procuraturii     

                                                                                                     procuraturii                                  

Azerbaidjan Andora Armenia România 

Finlanda Austria Belgia Federaţia Rusă 

Ungaria Cipru Bosnia şi 

Herţegovina 

Slovenia 

Irlanda Republica Cehă Bulgaria Spania 

Islanda Germania Croaţia Elveţia 
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Letonia Grecia Danemarca FYROMacedonia 

Lituania Islanda Estonia Turcia 

Moldova Luxemburg Franţa  

Polonia Monaco Georgia  

Slovacia Serbia Italia  

Suedia Regatul Unit-Anglia 

&Ţara Galilor 

Malta  

Ucraina  Muntenegru  

Regatul Unit-

Irlanda de Nord 

 Olanda  

Regatul Unit-

Scoţia 

 Norvegia  

  Portugalia  

 

 

Poate fi observat că în majoritatea ţărilor, membrii parchetelor sunt 

reprezentaţi în autorităţile responsabile pentru recrutare.  
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Figura 56. Distribuţia răspunsurilor în funcţie de organismul responsabil 

pentru recrutarea procurorilor (Q104) 
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Procurorul este pe de o parte, un actor al puterii judiciare, dar pe de altă 

parte,el reprezintă, fiind o parte a funcţiei sale specifice, şi puterea executivă 

(reprezentă puterea statului). Modalităţile de recrutare a procurorilor 

reprezintă un indicator al echilibrului între puterile statului. Dacă puterea 

executivă este adesea prezentă în recrutarea procurorilor, demonstrează o 

conducere organică a desemnării procurorilor. În fapt, în mai multe ţări, 

procurorii sunt membri ai sistemului judiciar şi reprezentanţi ai puterii 

executive: Germania, Austria, Belgia, Croaţia, Italia, Olanda, România, 

Slovenia.  
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O mare influenţă a puterii executive în numire, este prezentă mai ales în: 

Austria, Belgia, Danemarca, Franţa, Malta, Polonia, Republica Cehă, 

Slovenia, Elveţia (în unele cantoane), Turcia, Regatul Unit-Scoţia, Regatul 

Unit-Anglia şi Ţara Galilor. Mai puţin frecvent parlamentul poate, de 

asemenea, să influenţeze numirea. De exemplu, în: Ungaria, Moldova, 

Norvegia, Slovacia, Elveţia (Procurorul General este numit de către 

Parlament, în anumite cantoane). În mod excepţional procurorii sunt recrutaţi 

de către o autoritate formată numai din procurori („Fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei”) sau direct de către cetăţeni (în unele cantoane ale 

Elveţiei). 

 

În majoritatea ţărilor, procurorii sunt numiţi după o recomandare a 

departamentului special al Consiliului pentru Sistemul Judiciar: (Franţa, 

Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia, Suedia, Turcia); a Consiliului 

Procuraturii (Muntenegru), a Ministerului de Justiţie (Republica Cehă) sau a 

Şefului Statului (pentru anumite categorii de procurori din Austria). 

 

11.2 Formarea 

 

11.2.1 Formarea judecătorilor 

 

În multe ţări europene există institute (şcoli judiciare) pentru formarea 

judecătorilor. Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) 

subliniază faptul că autoritatea competentă pentru supravegherea calităţii 

programelor de formare ar trebui să fie independentă de puterea executivă şi 
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de cea legislativă şi cel puţin jumătate dintre membrii săi trebuie să fie 

judecători (Avizul CCJE Nr. 4 (2003), par. 13 şi 16). CCJE recomandă, de 

asemenea, că formarea ar trebui să fie asigurată de către un organism 

independent cu buget propriu şi care să fie responsabilă pentru elaborarea de 

programe de formare (par. 17).  

 

Formarea iniţială  

 

Cunoştinţele specifice necesare practicării funcţiei de judecător sunt deseori 

dobândite prin formarea iniţială . În majoritatea ţărilor aceasta este obligatorie. 

Numai în 11 ţări formarea iniţială este facultativă  

(Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Cipru, Croaţia, Republica Cehă, 

Estonia, Finlanda, Malta, Moldova, Serbia şi Slovenia).  

 

În ceea ce priveşte durata de formare, există o mare diferenţă. În unele ţări 

formarea iniţială, durează câteva zile cum ar fi în Regatul Unit-Anglia şi Ţara 

Galilor în timp ce în alte ţări, este durează câţiva ani Olanda (6 ani).  
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Figura 57. Cursurile de instruire obligatorii pentru judecători, în ţări 

europene, după tipul de formare (Q110) 

 

 

 

CCJE recomandă adaptarea formării iniţiale obligatorii în funcţie de 

experienţa de lucru a persoanei desemnate. Aceasta înseamnă, în practică, 

faptul că un avocat experimentat necesită mai puţină formare decât un 

candidat vine direct din facultate (Avizul CCJE nr.4 (2003), par. 24 şi 

următoarele). 

 

În plus faţă de formarea iniţială, alte tipuri de formare profesională pot fi 

stabilite ca fiind obligatorii pentru judecători în timpul carierei lor: formare 

generală la locul de muncă, formare la locul de muncă pentru funcţii 

specializate şi pentru funcţiile de conducere şi formare în tehnologia 

informaţiei. Tabelul următor prezintă ţările în funcţie de tipul de formare 

profesională oferit şi impus judecătorilor.  
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Tabelul 87. Tipuri de cursuri de instruire obligatorii pentru judecători 

(Q110) 

Formare opţională Formare iniţială Toate cursurile mai 

puţin cele pentru 

funcţii specifice 

Cel puţin 2 tipuri 

de formare 

Toate cursurile 

obligatorii 

Croaţia Austria Grecia Andora Georgia 

Cipru Azerbaidjan Regatul Unit-Scoţia Armenia Ungaria 

Republica Cehă Bulgaria Islanda Belgia Lituania 

Finlanda Irlanda Bosnia şi 

Herţegovina 

Muntenegru 

Serbia Italia Danemarca Norvegia 

Slovenia Luxemburg Estonia România 

Portugalia Franţa FYROMacedonia 

Federaţia Rusă Germania Suedia 

Spania Letonia Ucraina 

Elveţia Malta 

Regatul Unit-

Anglia& Ţara 

Galilor 

Monaco 

Regatul Unit- 

Irlanda de Nord 

Olanda 

Polonia 

Slovacia 

Turcia 
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În 6 ţări (Cipru, Croaţia, Republica Cehă, Finlanda, Serbia şi Slovenia) nici 

este obligatoriu niciun tip specific de formare dintre formarea iniţială, formarea 

generală la locul de muncă, formarea pentru funcţii specializate şi 

manageriale şi formarea tehnică pentru a accede profesiei de judecător. În 

partea opusă se află următoarele ţări: „Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei”, Georgia, Ungaria, Lituania, Muntenegru, Norvegia, 

România, Suedia şi Ucraina, unde toate tipurile de formare profesională 

sunt obligatorii. Între cele două grupuri, în 12 ţări (vezi tabelul), formarea 

iniţială pentru judecători este necesară. Există, de asemenea, unui grup 

numeros de ţări în care formarea obligatorie oferită este mai eterogenă şi 

variabilă de la o ţară la alta (a se vedea anexa). În Elveţia, judecătorilor 

profesionişti li se solicită de obicei să aibă o educaţie juridică cuprinzătoare şi 

experienţă profesională, de exemplu, ca avocat, procuror sau grefier.  

 

Formarea generală la locul de muncă 

 

Schimbările permanente din societatea noastră necesita o formare şi o 

educare permanentă a judecătorilor. Judecătorilor pot beneficia de un 

program de formare nu numai în domenii tehnice, dar şi aspecte sociale şi 

culturale.  
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Tabelul 88. Natura şi frecvenţa cursurilor de formare a judecătorilor 

(Q111) 

 

Tipul formării judecătorilor Frecvenţa Numărul de 

răspunsuri 

Formare iniţială Anual 9

În mod regulat 15

Ocazional 2

Formare generală la locul de 

muncă 

Anual 9

În mod regulat 26

Ocazional 10

Formare la locul de muncă 

pentru funcţii 

specializate 

Anual 7

În mod regulat 19

Ocazional 19

Formare la locul de muncă 

pentru funcţii manageriale 

ale instanţei 

Anual 3

În mod regulat 15

Ocazional 18

Formare la locul de muncă 

în tehnologia informaţiei 

Anual 2

În mod regulat 15

Ocazional 20

 

43 de ţări / entităţi asigură formare generală continuă la locul de muncă 

pentru judecători sub diverse forme (anuală, în mod regulat sau ocazională). 

De asemenea este predominantă (41 ţări) formarea profesională în legătură 

cu îndeplinirea funcţiilor specializate. Judecătorii din 33 de ţări pot beneficia 
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de formare pentru funcţii specializate (manageriale) şi în 34 de ţări este oferită 

formare în tehnologia informaţiei.  

 

Unele ţări prevăd o perioadă de instruire pentru noii judecători, după numire. 

Aceasta este situaţia în Portugalia şi Olanda. 

 

11.2.2 Formarea procurorilor 

 

Formarea iniţială 

În conformitate cu Recomandarea R(2000)19 alineatul 7, formarea este atât 

un drept, cât şi o îndatorire pentru procurori, atât înainte de a începe să 

activeze cât şi în timpul carierei.  

 

Figura 58. Formare obligatorie pentru procurori după de tipul de formare 

(Q112) 
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36 dintre 47 de ţări sau entităţi au răspuns (Q 112) că un curs de formare 

iniţială pentru procurori este obligatoriu. În 10 ţări o astfel de instruire nu este 

necesară pentru a accede în funcţia de procuror: Armenia, Bosnia şi 

Herţegovina, Cipru, Croaţia, Danemarca, Federaţia Rusă, Finlanda, 

Islanda, Republica Cehă, Serbia. 

 

 

Tabelul 89. Tipuri de formare obligatorie pentru procurori (Q112) 

 

Fără formare 

obligatorie 

Formare 

iniţială 

Cel puţin 2 tipuri de formare 

sunt obligatorii 

Toate cursurile 

obligatorii 

Croaţia Austria Armenia Norvegia Georgia 

Cipru Azerbaidjan Azerbaidjan Serbia Ungaria 

Republica Cehă Belgia Bosnia şi 

Herţegovina 

Slovenia Lituania 

Danemarca Bulgaria Franţa Spania Muntenegru 

Finlanda Estonia Germania Turcia România 

 Italia Grecia Regatul Unit- 

Irlanda de Nord 

Slovacia 

 Luxemburg Irlanda Regatul Unit- 

Scoţia 

Suedia 

 Polonia Letonia  Ucraina 

 Portugalia Malta  FYROMacedonia 

 Federaţia 

Rusă 

Moldova   
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 Elveţia Monaco   

 Regatul Unit-

Anglia & Ţara 

Galilor 

Olanda   

 

5 ţări (Cipru, Croaţia, Republica Cehă, Danemarca şi Finlanda) au indicat 

că nu este necesară nicio formare specifică. Pentru 12 de ţări este necesară 

numai formarea iniţială. Urmează un grup de 19 ţări care solicită procurorilor 

cel puţin 2 tipuri de instruire. Din cauza varietăţii extinse a configuraţiilor, 

răspunsurile detaliate sunt prezentate în anexă. În cele din urmă, grupul de 

ţări care solicită procurorilor să urmeze toate tipurile de formare sunt: 

Georgia, Ungaria, Lituania, Muntenegru, România, Slovacia, Suedia, 

Ucraina şi „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”. În Elveţia 

procurorilor li se solicită de obicei, să aibă o educaţie juridică cuprinzătoare şi 

experienţă profesională, de exemplu, ca avocat, procuror sau grefier  

 

Formarea procurorilor la locul de muncă 

 

În conformitate cu Recomandarea R(2000) 19 formarea la locul de muncă 

este necesară pentru a optimiza cooperarea internaţională şi de a avea o 

vedere actualizată a situaţiei infracţionalităţii şi a evoluţiei sale. O astfel de 

formare a procurorilor este furnizată de către 44 de state. În majoritatea 

cazurilor aceasta este efectuată în mod regulat (22 ţări) şi ocazional în 10 ţări. 
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 Tabelul 90. Natura şi frecvenţa cursurilor de formare a procurorilor 

(Q111) 

 

Tipul formării procurorilor Frecvenţa Numărul de 

răspunsuri 

Formare iniţială Anual 7

În mod regulat 19

Ocazional 1

Formare generală la locul de 

muncă 

Anual 12

În mod regulat 22

Ocazional 10

Formare la locul de muncă pentru 

funcţii 

specializate 

Anual 5

În mod regulat 17

Ocazional 16

Formare la locul de muncă pentru 

funcţii specifice 

Anual 2

În mod regulat 14

Ocazional 12

Formare la locul de muncă în 

tehnologia informaţiei 

Anual 3

În mod regulat 9

Ocazional 19

 

Au fost obţinute realizări importante de către state în specializarea 

procurorilor (37 ţări) şi în utilizarea tehnologiei informaţiei (31 ţări). Mai mult 
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de jumătate din procurorii din Europa pot beneficia de o anumită instruire 

pentru misiuni speciale (28 ţări). 

 

11.3 Remunerarea judecătorilor şi ale procurorilor 

 

Remunerarea judecătorilor 

 

Remunerarea judecătorilor reprezintă o problemă sensibilă. Obiectivul este de 

a oferi unui judecător o remuneraţie echitabilă care să ţină seama de 

dificultăţile legate de practicarea acestei funcţii (vezi supra) şi care să-i 

permită să se protejeze de presiunile care i-ar putea afecta independenţa şi 

imparţialitatea. Remuneraţia este compusă dintr-un salariu de bază, care 

poate fi completat cu sporuri şi/sau cu alte diverse avantaje (materiale sau 

financiare). 

  

Recomandarea R94(12) privind independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor 

prevede că remunerarea judecătorilor trebuie să fie garantată prin lege şi 

„proporţional cu demnitatea profesiei lor  şi cu povara responsabilităţilor„. 

Avizul (2001) nr. 1 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni 

confirmă faptul că este necesar un nivel adecvat al remuneraţiei pentru a 

garanta că un judecător poate acţiona liber, „protejat de presiunile care 

vizează influenţarea deciziilor sau a comportamentului său în general”. 

 

Datele care sunt prezentate în tabelul următor trebuie să fie privite cu 

prudenţă, deoarece salariile alocate depind de mai mulţi factori, care sunt 
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legaţi de standardele de viaţă, modalităţile de recrutare, vechime, etc. Ca 

rezultat, un „nou” judecător în ţările de drept comun este un profesionist 

juridic, care beneficiază de o experienţă îndelungată (a se vedea supra) şi în 

mod normal beneficiază de un salariu mare (100.000 € pe an), care nu este 

simplu de comparat cu proaspeţii judecători din alte ţări.  

 

Remuneraţia de bază poate să nu fie liniară, în timpul carierei de judecător. 

Aceasta variază considerabil între începutul şi sfârşitul carierei, dar şi în 

funcţie de vârsta accederii la funcţia de judecător. 

 

Remunerarea procurorilor 

 

Ar trebui să fie luate în calcul şi aici aceleaşi rezerve ca şi în cazul 

remuneraţiei judecătorilor. Remuneraţiile procurorilor sunt compuse dintr-un 

salariu de bază, care poate fi completat cu sporuri şi /sau cu alte beneficii.  

 

Paragraful 5D al Recomandării R2000(19) prevede: „legea să garanteze, 

pentru exercitarea funcţiilor sale, condiţii rezonabile, inclusiv un statut, o 

remunerare şi o pensie în conformitate cu importanţa îndatoririlor exercitate, 

precum şi o vârsta corespunzătoare pentru pensionare. „  

 

Remuneraţia de bază poate să nu fie liniară, în timpul carierei de procuror. 

Aceasta variază considerabil între începutul şi sfârşitul carierei, dar şi din 

punctul de vedere al responsabilităţilor încredinţate fiecărui procuror. 
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Tabelul 91. Salariul anual brut şi net al judecătorilor şi procurorilor la 

începutul carierei în 2006, în EUR (Q114) 

 

Ţara Salariu brut – 

judecător (€) 

Salariu net – 

judecător (€)

Salariul brut al 

unui judecător 

raportat la 

salariul mediu 

brut anual 

Salariu 

brut – 

procuror 

(€) 

Salariu net 

– procuror 

(€) 

Salariul brut 

al unui 

procuror 

raportat la 

salariul 

mediu brut 

anual 

Andora 67 581 63 526 3,3 67 581 63 526 3,3

Armenia 7 618 5 501 5,2 0,0

Austria 43 393 1,1 46 073 1,1

Azerbaidjan 7 176 4,7 3 436 2,2

Belgia 56 487 30 632 1,5 56 487 30 632 1,5

Bosnia şi 

Herţegovina 

24 024 14 946 4,5 24 024 14 946 4,5

Bulgaria 5 676 2,6 5 676 2,6

Croaţia 22 930 13 983 2,1 22 930 13 983 2,1

Cipru 52 616 2,3 0,0

Republica 

Cehă 

21 838 2,5 18 438 2,1

Danemarca 91 904 1,9 40 269 0,8

Estonia 24 840 19 127 3,4 15 384 11 485 2,1

Finlanda 50 000 34 000 1,5 35 000 26 000 1,0
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Franţa 35 777 30 623 1,2 35 777 31 171 1,2

Georgia 4 320 3 801 2,9 5 184 4 560 3,5

Germania 38 829 0,9 38 829 0,9

Grecia 33 226 28 000 1,4 33 226 28 000 1,4

Ungaria 30 430 13 789 3,7 30 430 13 789 3,7

Islanda 97 240 63 418 2,3 0,0

Irlanda 127 664 4,1 0,0

Italia 37 454 25 039 1,1 37 454 25 039 1,1

Letonia 13 677 9 471 2,7 15 257 10 607 1,9

Lituania 14 816 10 680 2,9 12 286 8 900 2,4

Luxemburg 76 607 1,9 76 607 1,9

Malta 27 524 2,2 24 873 1,9

Moldova 2 352 1 934 1,9 2 165 1 712 1,8

Monaco 41 238 38 923 41 238 38 923

Muntenegru 14 760 9 726 3,3 14 760 9 726 3,3

Olanda 70 000 40 000 1,5 85 000 45 000 1,9

Norvegia 87 000 2,0 66 000 1,5

Polonia 14 904 12 232 1,9 14 904 12 232 1,9

Portugalia 33 477 2,2 33 477 2,2

România 6 936 4 835 1,9 7 936 4 835 2,2

Federaţia 

Rusă 

14 967 12 261 3,2 9 523 8 284 2,0

Serbia 13 991 8 328 3,1 13 991 8 328 3,1

Slovacia 18 995 14 030 2,9 17 299 13 091 2,6
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Slovenia 23 736 1,6 26 016 1,8

Spania 45 230 33 923 1,7 45 230 33 923 1,7

Suedia 96 500 38 000 2,1 64 500 29 500 1,4

Elveţia 88 044 2,1 73 062 1,7

FYROM 

Macedonia 

12 165 7 160 2,7 12 165 7 160 2,7

Turcia 17 251 13 940 2,1 17 251 13 940 2,1

Ucraina 5 640 4 710 2,6 1 938 1 502 0,9

Regatul 

Unit – 

Irlanda de 

Nord 

140 608 101 000 5,8 39 525 41 340 1,6

Regatul 

Unit – 

Scoţia 

170 000 4,8 37 500 1,1

Regatul 

Unit – 

Anglia şi 

Ţara Galilor 

143 708 4,0 28 463 0,8
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Tabelul 92. Salariile anuale brute şi nete ale judecătorilor şi procurorilor 

de la Curtea Supremă de Justiţie (sau la nivelul celei mai înalte instanţe) 

în 2006, în EUR (Q114) 

 

Ţara Salariu brut 

– judecător 

(€) 

Salariu net 

– judecător 

(€) 

Salariul brut al 

unui judecător 

raportat la 

salariul mediu 

brut anual 

Salariu 

brut – 

procuror 

(€) 

Salariu 

net – 

procuror 

(€) 

Salariul brut 

al unui 

procuror 

raportat la 

salariul 

mediu brut 

anual 

Andora 36 430 34 244 1,8 100 100 94 000 4,9

Armenia 11 594 6 601 7,9 0,0

Austria 105 251 2,6 105 251 2,6

Azerbaidjan 11 968 7,7 7 540 4,8

Belgia 122 196 60 184 3,2 122 196 60 184 3,2

Bosnia şi 

Herţegovina 

41 223 25 646 7,7 41 223 25 646 7,7

Bulgaria 11 136 5,0 11 136 5,0

Croaţia 52 054 27 337 4,8 52 054 27 337 4,8

Cipru 93 525 4,1 0,0

Republica 

Cehă 

42 760 4,9 39 579 4,5

Danemarca 130 341 2,7 80 537 1,7

Estonia 34 115 26 259 4,7 23 846 18 361 3,3
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Finlanda 105 000 61 000 3,1 63 000 41 000 1,8

Franţa 105 317 90 087 3,5 105 317 90 087 3,5

Georgia 8 580 7 550 5,8 6 192 5 460 4,2

Germania 86 478 2,1 86 478 2,1

Grecia 73 716 65 000 3,2 73 716 65 000 3,2

Ungaria 42 154 19 119 5,2 42 154 19 119 5,2

Islanda 130 000 87 105 3,1 0,0

Irlanda 222 498 7,2 0,0

Italia 122 278 100 405 3,6 122 278 100 405 3,6

Letonia 31 686 22 151 6,1 29 689 20 443 5,8

Lituania 30 852 21 900 5,9 27 366 18 584 5,3

Luxemburg 140 201 3,5 140 201 3,5

Malta 32 480 2,5 32 630 2,5

Moldova 4 390 3 621 3,6 2 502 2 026 2,0

Monaco 118 616 111 960

Muntenegru 19 005 12 480 4,2 21 994 14 400 4,9

Olanda 115 000 60 000 2,5 115 000 60 000 2,5

Norvegia 125 000 2,8 0,0

Polonia 37 403 25 537 4,9 37 403 25 537 4,9

Portugalia 80 478 5,4 78 134 5,2

România 34 082 23 760 9,3 28 153 19 628 7,7

Federaţia 

Rusă 

35 220 30 642 7,5 24 982 21 734 5,3

Serbia 22 258 13 249 4,9 22 258 13 249 4,9
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Slovacia 27 438 20 450 4,2 26 458 20 406 4,0

Slovenia 48 660 3,3 48 660 3,3

Spania 115 498 72 764 4,3 115 498 72 764 4,3

Suedia 152 000 53 000 3,2 143 500 50 000 3,1

Elveţia 204 968 192 546 4,8 131 000 105 000 3,1

FYROM 

Macedonia 

14 870 8 749 3,3 14 870 8 749 3,3

Turcia 28 988 22 991 3,4 28 988 22 991 3,4

Ucraina 35 259 34 388 16, 1 8 160 6 528 3,7

Regatul 

Unit – 

Irlanda de 

Nord 

288 905 191 500 11,9 50 003 81 900 2,1

Regatul 

Unit – 

Scoţia 

255 000 7,2 46 000 1,3

Regatul 

Unit – 

Anglia şi 

Ţara Galilor 

233 742 6,5 128 774 3,6

 

Albania, Armenia, Cipru, Islanda şi Irlanda de Nord nu au oferit răspunsuri 

la întrebarea privind salariile procurorilor. 
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În următoarele grafice sunt vizualizate remuneraţiile judecătorilor şi 

procurorilor, clasificate pe baza salariului brut anual al unui judecător sau 

procuror la începutul carierei. 

 

Figura 59. Salariile anuale brute ale judecătorilor în 2006, în € (Q114) 

 

 

 

 

Salariul anual brut al unui judecător aflat la începutul carierei (€) 

Salariul anual brut al unui judecător de la Curtea Supremă (€) 

 Salariul anual brut mediu (€) 
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Figura 60. Salariile anuale brute ale procurorilor publici în 2006, în € 

(Q114) 

 

 

 

 

  Salariul anual brut al unui procuror la începutul carierei (€) 

   Salariul anual brut al unui procuror de la Curtea Supremă (€) 

   Salariul anual brut mediu (€) 
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Tabelul 93. Tabel comparativ, detaliat al salariilor judecătorilor şi ale procurorilor în 2006, în EUR (Q114) 

 

Ţara Salariu brut anual al 

unui judecător 

profesionist de 

primă instanţă la 

începutul carierei 

Salariu brut anual 

al unui judecător 

de la Curtea 

Supremă sau de 

la cea mai înaltă 

curte de apel 

Salariu brut 

anual al unui 

procuror la 

începutul 

carierei 

Salariu brut anual al 

unui procuror de la 

Curtea Supremă sau

de la cea mai înaltă 

curte de apel 

Salariu unui 

judecător 

comparativ cu al 

unui procuror la 

începutul 

carierelor 

Salariu unui 

judecător 

comparativ cu al 

unui procuror la 

sfârşitul carierelor 

Andora 67 581 36 430 67 581 100 100 1,0 0,4 

Armenia 7 618 11 594 

Austria 43 393 105 251 46 073 105 251 0,9 1,0 

Azerbaidjan 7 176 11 968 3 436 7 540 2,1 1,6 

Belgia 56 487 122 196 56 487 122 169 1,0 1,0 

Bosnia şi 24 024 41 223 24 024 41 223 1,0 1,0 
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Herţegovina

Bulgaria 5 676 11 136 5 676 11 136 1,0 1,0 

Croaţia 22 930 52 054 22 930 52 054 1,0 1,0 

Cipru 52 616 93 525 

Republica 

Cehă 

21 838 42 760 8 438 39 579 1,2 1,1 

Danemarca 91 904 130 341 40 269 80 537 2,3 1,6 

Estonia 24 480 34 115 5 384 23 846 1,6 1,4 

Finlanda 50 000 105 000 35 000 63 000 1,4 1,7 

Franţa 35 777 105 317 35 777 105 317 1,0 1,0 

Georgia 4 320 8 580 5 184 6 192 0,8 1,4 

Germania 38 829 86 478 38 829 86 478 1,0 1,0 

Grecia 33 226 73 716 33 226 73 716 1,0 1,0 

Ungaria 30 430 42 154 30 430 42 154 1,0 1,0 
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Islanda 97 240 130 000 

Irlanda 127 664 222 498 

Italia 37 454 122 278 37 454 122 278 1,0 1,0 

Letonia 13 677 31 686 5 257 29 689 0,9 1,1 

Lituania 14 816 30 852 2 286 27 366 1,2 1,1 

Luxemburg 76 607 140 201 76 607 140 201 1,0 1,0 

Malta 27 524 32 480 24 873 32 630 1,1 1,0 

Moldova 2 352 4 390 2 165 2 502 1,1 1,8 

Monaco 41 238 Compensaţii 41 238 118 616 1,0 

Muntenegru 14 760 19 005 4 760 19 005 1,0 1,0 

Olanda 70 000 115 000 85 000 115 000 0,8 1,0 

Norvegia 87 000 125 000 66 000 1,3 

Polonia 14 904 37 403 4 904 37 403 1,0 1,0 

Portugalia 33 477 80 478 33 477 80 478 1,0 1,0 
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România 6 936 34 082 7 936 28 153 0,9 1,2 

Federaţia 

Rusă 

14 967 35 220 9 523 24 982 1,6 1,4 

Serbia 13 991 22 258 3 991 22 258 1,0 1,0 

Slovacia 18 995 27 438 7 299 26 458 1,1 1,0 

Slovenia 23 736 48 660 26 016 48 036 0,9 1,0 

Spania 45 230 115 498 45 230 115 498 1,0 1,0 

Suedia 96 500 152 000 64 500 143 500 1,5 1,1 

Elveţia 88 044 204 968 73 062 131 000 1,2 1,6 

FYROM 

Macedonia 

12 165 14 870 2 165 14 870 1,0 1,0 

Turcia 17 251 28 988 7 251 28 988 1,0 1,0 

Ucraina 5 640 35 259  938 8 160 2,9 4,3 

Regatul 140 608 288 905 39 525 50 003 3,6 5,8 
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Unit – 

Irlanda de 

Nord 

Regatul 

Unit – 

Scoţia 

170 000 255 000 37 500 46 000 4,5 5,4 

Regatul 

Unit – 

Anglia şi 

Ţara Galilor 

143 708 233 742 28 463 128 744 5,0 1,8 
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În 19 ţări salariile judecătorilor şi ale procurorilor la începutul carierei sunt 

identice: Andora, Belgia. Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Franţa, 

Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Muntenegru, Monaco, 

Polonia, Portugalia, Serbia, Spania, Turcia, „Fosta Republică Iugoslavă 

Macedonia”. De cealaltă parte înseamnă că în 24 de ţări există o diferenţă 

între salariul judecătorilor şi al procurorilor. Diferenţa de remuneraţie la 

începutul carierei nu este importantă (mai mult sau mai puţin 2.0%) în 9 state. 

Remuneraţiile judecătorilor sunt cu puţin mai mici decât ale procurorilor în 

Austria, Georgia, Olanda, Letonia, România, Slovenia şi uşor mai ridicate 

decât ale procurorilor în Malta, Moldova şi Slovacia. 

 

Diferenţe mai mari în remunerare pot fi observate în: Azerbaidjan, 

Danemarca unde un judecător are salariul de două ori mai mare decât al unui 

procuror la începutul carierei. Diferenţa de salarizare este de trei ori mai mare 

în Ucraina sau chiar de cinci ori în anumite ţări de drept comun (Regatul 

Unit-Scoţia şi Regatul Unit-Anglia & Ţara Galilor). Privind aceste diferenţe 

semnificative, putem înţelege cu uşurinţă că activităţile aferente acestor 

profesii pot fi foarte diferite şi o simplă comparaţie nu este posibilă. 
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Tabelul 94. Tabel comparativ al remuneraţiilor judecătorilor şi 

procurorilor la începutul carierei (Q114) 

 

Diferenţe relative între remuneraţiile judecătorilor şi procurorilor la începutul 

carierei 

Salarii egale sau diferenţe de 

+/-            20% 

20 – 50 % 50 – 100% > 100% 

Andora Moldova Republica 

Cehă 

Estonia Azerbaidjan 

Austria Monaco Finlanda Federaţia Rusă Danemarca 

Belgia Muntenegru Lituania Suedia Ucraina 

Bosnia şi 

Herţegovina 

Olanda Norvegia  Regatul Unit- 

Scoţia 

Bulgaria Polonia Elveţia  Regatul Unit- 

Irlanda de Nord 

Croaţia Portugalia   Regatul Unit- 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Franţa România    

Georgia Serbia    

Germania Slovacia    

Grecia Slovenia    

Ungaria Spania    

Italia FYROMacedonia    
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Letonia Turcia    

Luxemburg     

Malta     

 

Ţinând cont de diferenţele de +/- 20% între salariile judecătorilor şi 

procurorilor de la începutul carierei, există o diferenţă semnificativă în 

favoarea salariilor judiciare într-o treime din totalul numărului de ţări care au 

răspuns. 

 

Tabelul 95. Tabel comparativ al remuneraţiilor judecătorilor şi 

procurorilor la sfârşitul carierei (Q114) 

 

Diferenţe relative între remuneraţiile judecătorilor şi procurorilor la sfârşitul 

carierei 

Salarii egale sau diferenţe de +/-   

20% 

20 – 50 % 50 – 100% > 100% 

Austria Muntenegru Georgia Azerbaidjan Ucraina 

Belgia Republica Cehă Estonia Danemarca Regatul Unit- 

Scoţia 

Bosnia şi 

Herţegovina 

Letonia Federaţia 

Rusă 

Elveţia Regatul Unit- 

Irlanda de Nord 

Bulgaria Lituania România Finlanda  

Croaţia Polonia  Moldova  

Franţa Portugalia  Regatul Unit- 

Anglia & Ţara 
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Galilor 

Germania Serbia    

Grecia Slovacia    

Ungaria Slovenia    

Italia Spania    

Luxemburg Turcia    

Malta Suedia    

Olanda FYROMacedonia    

 

Diferenţele de salarii la Curtea Supremă afectează acelaşi număr de ţări şi 

practic acelaşi de ţări. Excepţia Andorei poate fi observată, în care salariul de 

bază al judecătorilor la sfârşitul carierei rămâne mai mic decât al procurorilor, 

din cauza sistemului de indemnizare al remuneraţiei judecătorilor (a se vedea 

mai jos). Diferenţe mai mici de +/-20% pot fi observate în Muntenegru, 

Federaţia Rusă, Republica Cehă, Letonia, Lituania şi Suedia. Egalitatea 

se menţine în: Belgia, Bosnia-Herţegovina, Bulgaria, Croaţia, Franţa, 

Germania, Grecia, Ungaria, Italia, Luxemburg, Polonia, Portugalia, 

Serbia, Slovacia, Spania, Turcia, „Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei”, şi apare în: Austria, Malta, Olanda şi Slovenia. Există de 

asemenea dovezi că decalajul deja ridicat înregistrat în Ucraina şi în unele 

ţări de drept comun tinde să crească, având în vedere ca diferenţa dintre 

salariul unui judecător şi al unui procuror la sfârşitul carierei este de trei până 

la patru ori în Ucraina şi tinde să fie de şase ori în Regatul Unit - Anglia & 

Ţara Galilor. 
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Comentarii asupra salariilor judecătorilor şi procurorilor 

 

Remuneraţiile judecătorilor 

 

Andora: Se pare sunt alocate salarii mai mari pentru judecătorii începători, 

comparativ cu nivelul judecătorilor cu mai multă experienţă. Acest lucru se 

datorează faptului că aceşti judecători sunt recrutaţi din Franţa sau Spania 

pentru a asista cu titlu ocazional, la sesiuni ale instanţei. Ei sunt remuneraţi în 

funcţie de numărul de sesiuni de judecată la care au participat în timp ce 

judecătorii de primă instanţă îndeplinesc activităţi cu program întreg.  

Azerbaidjan: Salariile judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie sunt 

definite în conformitate cu legea „Cu privire la instanţe şi judecători”. Salariile 

prezentate sunt fără sporuri (cum ar fi sporul de vechime, pentru doctorat şi 

etc.)  

Belgia: Salariile judecătorilor la începutul carierei diferă în funcţie de numărul 

de ani de muncă în sistemului judiciar. Alţi factori cum ar fi statutul 

matrimonial, numărul de copii determină de asemenea remuneraţia 

individuală. Salariul furnizat al unui judecător la început de cariera 

corespunde cu salariul unui judecător cu 3 ani de experienţă, căsătorit şi cu 2 

copii. Salariul de judecător de la Curtea Supremă este cel al unui preşedinte 

al Curţii Supreme, căsătorit şi fără copii. 

Bosnia şi Herţegovina: Salariile indicate ale judecătorilor şi procurorilor 

corespund unui judecător profesional de primă instanţă la începutul carierei, 

cu 3 ani de experienţă şi al unui judecător de la Curtea Supremă de Justiţie 

sau de la cea mai înaltă Curte de apel cu 20 de ani de experienţă.  
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Bulgaria: Judecătorul dintr-o instanţă regională: 5676 € (salariul de bază 

anual), judecătorul de la Curtea Supremă de Justiţie sau de la cea mai înaltă 

Curte de apel - 11136 € (salariul de bază anual).  

Croaţia: Salariile indicate pentru judecătorii de la Curtea Supremă corespund 

judecătorilor cu 15 ani experienţă de muncă.  

Cipru: Sumele indicate ca fiind salariile judecătorilor de la Curtea Supremă 

reprezintă salariul de la începutul carierei.  

Republica Cehă: Salariile judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie 

reprezintă cel mai mic salariu mediu de la Curtea Supremă.  

Estonia: În conformitate cu Legea Instanţelor Judecătoreşti remuneraţiile 

judecătorilor reprezintă media anuală naţională multiplicată de 4 ori (un 

judecător de primă instanţă) şi de 5,5 ori (un judecător de la Curtea Supremă 

de Justiţie). Atunci când un judecător este numit la Curtea Supremă de 

Justiţie, salariul său nu este diferit de cel al judecătorilor deja în funcţie.  

Finlanda: Salariul unui judecător de la Curtea Supremă de Justiţie reprezintă 

o suma fixă pentru toţi judecătorii indiferent de vechimea activităţii în instanţă. 

Georgia: Salariul indicat este salariul brut maxim al judecătorilor de la Curtea 

Supremă de Justiţie, în general. Preşedintele Curţii câştigă 15.660 €. 

Preşedintele sau vicepreşedinte acelei instanţei dincolo de funcţiile 

manageriale, activează şi ca judecător. 

Germania: Salariul anual brut de 38.828,52 € reprezintă remuneraţia anuală 

de bază a unui judecător, la începutul carierei cu o vârstă medie de 29 de ani 

pe baza Grilei de salarizare R 1 (Besoldungsgruppe 1). Salariul brut anual de 

86.478,12 € reprezintă remuneraţia de bază anuală pe baza Grilei de 

salarizare R 6, în plus, există sporuri care sunt acordate în sumă variabilă în 
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Länder. De obicei, există o primă specială anuală de aproximativ 60% din 

remuneraţia lunară de bază, şi în funcţie de statutul civil al judecătorului, o 

primă familială suplimentară. Salariul brut al unui judecător care lucrează în 

noile Landuri este de 7,5% mai mic. 

Ungaria: Salariile judecătorilor Curţii Supreme corespund salariului de 

început în acea instanţă. Salariile cresc treptat, calculate în funcţie de 

vechime.  

Irlanda: Cifra oferită pentru un judecător de primă instanţă este cea a unui 

Judecător din cadrul Curţii Districtuale. Cifrele corespunzătoare pentru Curţile 

de Sector şi Înaltele Curţi sunt: Curtea de Sector: € 153.198, Curtea de 

Justiţie: € 209.734  

Letonia: Salariul indicat al unui judecător de la Curtea Supremă de Justiţie 

este salariul anual pentru senatorul cu cea mai mare vechime (instanţa de 

casaţie).  

Lituania: Având în vedere că salariul depinde de diverşi factori (instanţă în 

care activează un judecător, experienţa sa) a fost furnizat un salariu mediu. 

Un judecător de primă instanţă la începutul carierei: - salariul mediu al unui 

judecător în instanţe de judecată mai mici sau mai mari. Un judecător de la 

Curtea Supremă de Justiţie sau de la cea mai Înaltă Curte de Apel: salariul 

mediu al unui judecător de la Curtea Supremă de Justiţie, cu experienţă de 

10-30 de ani. 

Luxemburg: Salariul brut anual include salariul de început, prima de sfârşit 

de an şi bonurile de masă. Nu include sporul familial (29 de puncte de 

indexare), care depinde de situaţia familială a magistratului, sau indemnizaţiile 

speciale (a se vedea întrebarea 16) acordate pentru unele funcţii 
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jurisdicţionale. La începutul carierei, judecătorii şi procurorii au LLM şi 380 

puncte de indexare. Salariul lor brut anual se determină după cum urmează: 

salariul de început multiplicat cu valoarea punctelor de indexare, plus prima 

de sfârşit de an multiplicată cu valoarea punctelor de indexare, plus bonurile 

de masă. Salariul pentru judecătorii Curţii Supreme de Justiţie, ai Parchetului 

general, şi ai Curţii de Administraţie nu este uniform. Într-adevăr, acest salariu 

este determinat de gradul judecătorului, pe de o parte (M 4, M 4bis, M 5, M 6 

şi M 7) în concordanţă cu funcţia exercitată, şi de numărul de puncte de 

indexare de cealaltă parte (cuprinse în intervalul 410-700 puncte de 

indexare), care sunt legate de vechimea judecătorului. Cifrele prezentate în 

tabel corespund funcţiei de preşedinte al Curţii Superioare de Justiţie, 

preşedintelui Curţii de administraţie şi Procurorului General de Stat. Aceşti 

înalţi judecători au gradul M7 şi 700 de puncte de indexare.  

Muntenegru: Salariul de judecător la Curtea Supremă de Justiţie corespunde 

unui salariu de început la cea mai  înaltă Curte de justiţie.  

Olanda: Salariul menţionat este salariul mediu. Este imposibil de a răspunde 

care este salariul de început.  

Polonia: Remuneraţia unui Judecător de la Curtea Superioara este impusă 

prin lege şi este aceeaşi sumă pentru începători şi pentru cei cu o carieră mai 

îndelungată. Poate să difere uşor în cazul Preşedintelui şi al Vicepreşedintelui 

Curţii care sunt îndreptăţiţi la sporuri salariale speciale. Sporurile de vechime 

sunt acordate după 20 ani de la începutul întregii cariere profesionale. În 

teorie, dacă o persoană este nominalizată pentru postul de judecător la 

Curtea Supremă în această perioadă, el poate obţine sporuri pentru fiecare 

an ulterior celor 20.  
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România: Un judecător, la începutul activităţii sale la Curtea Supremă de 

Justiţie, câştigă 23.760 euro /an (salariul net anual) şi un procuror câştigă 

19.628 euro /an (salariul net anual). Diferenţa dintre salariul unui judecător 

profesionist de prima instanţă şi al unui procuror, la începutul carierei şi între 

salariul unui judecător şi al unui procuror, la începutul activităţii, la Curtea 

Supremă de Justiţie este evidentă şi se datorează faptului că judecătorii şi 

procurorii aflaţi la începutul activităţii, la Curtea Supremă de Justiţie, au lucrat 

deja în sistemul judiciar de cel puţin 12 de ani. 

Slovacia: Diferenţa dintre salariul unui judecător profesionist de prima 

instanţă şi al unui procuror public la începutul carierei este conformitate cu 

dreptul de 5%. Salariile judecătorilor de la Curtea Supremă de Justiţie şi al 

Procurorul general al Parchetului General(cea mai înaltă instanţă) sunt la fel. 

Diferenţa mai mare ar trebui să fie cauzată de sistemul diferite de calcul al 

Ministerului de Justiţie (pentru judecători) şi cel al Parchetului General (pentru 

procurori).  

Slovenia: Cifra dată ca fiind salariul anual brut al unui judecător de la Curtea 

Supremă de Justiţie este un salariu mediu anual, calculat din datele efective.  

Spania: Salariul net anual este cel de după aplicarea impozitului personal pe 

venit (presupunând că respectivul contribuabil nu are copii).  

Suedia: Salariul unui „judecător profesionist în primă instanţă” este acelaşi cu 

al unui judecător (profesionist) obişnuit permanent. Când se calculează 

salariul brut anual, cheltuielile sociale şi planurile de pensii sunt incluse cu 

54% din suma salarială netă şi din deducere.  

Magistraţii Curţii Supreme au acelaşi salariu, cu excepţia preşedintelui de 

instanţă.  
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În 2004 informaţia se referea la salariul unui judecător asociat (în vârsta de 

25-30 de ani). 

Turcia: în iulie 2006 salariile judecătorilor au fost mărite cu aproximativ 50%. 

Salariul mediu calculat este sub valoarea salariului real din cea de-a doua 

jumătate a anului 2006.  

FYROMacedonia: Salariile prezentate sunt cele ale judecătorilor din 

instanţele de bază ca fiind de primă instanţă şi din Curtea Supremă de Justiţie 

ca fiind cea mai înaltă instanţă. 

Regatul Unit - Irlanda de Nord: toţi judecătorii unei anumite structuri judiciare 

primesc aceeaşi rată salarială. Nu există o creştere salarială în funcţie de 

vechimea în serviciu. De asemenea, nu există o carieră judiciară. În timp ce 

este posibil pentru cineva care deţine o funcţie să fie numit într-o altă funcţie, 

într-o categorie salarială superioară, de exemplu, un judecător Districtual 

poate fi numit ca Judecător de Sector, sau un judecător care deserveşte o 

Curte de Sector să fie numit judecător la Curtea de Justiţie, astfel de numiri 

nu sunt considerate promoţii sunt mai degrabă o excepţie decât o regulă.  

Cel mai mici salariu corespunde salariului unui judecător districtual şi cel mai 

mare unui Lord al Justiţiei. 

Regatul Unit - Anglia şi Ţara Galilor: Având în vedere că titularii unei 

anumite funcţii juridice primesc aceeaşi rată salarială, nu există o progresie 

salarială în funcţie de vechimea în serviciu şi, prin urmare, nici un „salariu 

iniţial”. De asemenea, nu avem o carieră judiciară. În timp ce este posibil 

pentru cineva care deţine o funcţie să fie numit într-o altă funcţie, într-o 

categorie salarială superioară, de exemplu, un judecător Districtual poate fi 

numit ca Judecător de Sector, sau un judecător care deserveşte o Curte de 
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Sector să fie numit judecător la Curtea de Justiţie, astfel de numiri nu sunt 

considerate promoţii sunt mai degrabă o excepţie decât o regulă.  

Salariul unui judecător la început de carieră corespunde cu cel al unui 

judecător din cadrul Curţii Districtuale.  

Salariul de un judecător de la Curtea Supremă de Justiţie este cel al unui 

judecător dintr-o Înaltă Curte. 

 

Remuneraţiile procurorilor 

 

Bosnia şi Herţegovina: Salariile indicate ca fiind ale procurorilor corespund 

procurorului aflat la începutul carierei, cu 3 ani de experienţă şi procurorului 

de la Curtea Supremă de Justiţie sau de la cea mai înaltă instanţă de apel, cu 

20 de ani de experienţă.  

Bulgaria: Procurorul regional: 5.676 € (salariul de bază anual); Procurorul la 

Oficiul de Procuratură Supremă de Casaţie şi de la Oficiul Suprem de 

Administraţie a Procuraturii: 11.136 € (salariul de bază anual).  

Croaţia: Salariile procurorilor de la Curtea Supremă: procuror adjunct de stat 

cu 15 de ani de experienţă de lucru.  

Danemarca: Salariul unui procuror de la Curtea Supremă de Justiţie depinde 

de diverşi factori: vechimea în serviciu, funcţiile îndeplinite etc. Salariul mediu 

nu se poate determina. Cifra comunicată este una dintre cele mai scăzute, 

dar nu este salariul iniţial. Salariul maxim de la Curtea Supremă de Justiţie 

este de 147.651 €.  

Estonia: Sistemul folosit pentru judecători se aplică în principiu, şi 

procurorilor. Atunci când o persoană este numită în funcţia de procuror la 
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Curtea Supremă de Justiţie, salariul său nu este diferit de cel al unui procuror 

deja numit.  

Ungaria: Salariile procurorilor de la Curtea Supremă de Justiţie corespund cu 

salariul iniţial din acea instanţă. Salariile cresc treptat, calculate pe baza 

vechimii în serviciu. 

Irlanda: La întrebările cu privire la procurori nu s-a putut răspunde în forma 

lor actuală. Avocaţii independenţi îşi asumă răspunderea procurorilor în 

numele statului, şi sunt plătiţi pentru fiecare caz. Prin urmare, este imposibil 

să vorbim despre „salarii”.  

Slovacia: Diferenţa dintre salariul unui judecător profesionist de primă 

instanţă şi al unui procuror la începutul carierei este în conformitate cu dreptul 

de 5%. Salariile unui judecător de la Curtea Supremă de Justiţie şi ale unui 

procurorul al Parchetului General (cea mai înaltă instanţă) sunt la fel. 

Diferenţa mai ridicată ar trebui să fie cauzată de diferitele sisteme de calcul 

ale Ministerului de Justiţie (pentru judecători) şi ale Parchetului General 

(pentru procurori).  

Slovenia: Nu a existat nicio schimbare în sistemul de salarizare din 2004 în 

2006 ceea ce a condus la scăderea salariilor procurorilor. Uşoara scădere a 

rezultat probabil din conversia monedei (din tolar în euro), vechimea diferită în 

serviciu şi din câteva alte circumstanţe.  

Suedia: În sistemului de urmărire penală din Suedia este dificil de identificat 

„Procurorii de la Curtea Supremă de Justiţie”, ca fiind un grup. Există un 

număr de procurori (4 sau 5) lucrând numai cu cazurile în aşteptare de la 

Curtea Supremă, dar sunt deseori asistaţi de către procurorul care a fost 

responsabil de caz la Curtea Districtuală şi la Curtea de Apel. Salariile 
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procurorilor depind foarte mult de vechimea lor. Nu există un salariu iniţial 

deosebit la începutul carierei. La calcularea salariul anual brut, cheltuielile 

sociale şi de planurile de pensie sunt incluse cu 54% din suma salariului net şi 

din deducere.  

Turcia: în iulie 2006 salariile procurorilor au fost mărite cu aproximativ 50 

procente. Salariul mediu calculat este sub valoarea salariului real din cea de-a 

doua jumătate a anului 2006.  

Regatul Unit - Irlanda de Nord: Salariile procurorilor corespund celei mai 

reduse remuneraţii pe care o poate obţine un procuror şi celei mai înalte 

remuneraţii din grila de salarizare.  

Regatul Unit - Anglia şi Ţara Galilor: Salariul de procuror la începutul 

carierei reprezintă media salariilor la nivel naţional şi din Londra. Salariul de 

pornire pentru un procuror la începutul contractului lor de formare sau de 

practică (adică începutul carierei) este de: Londra - 2004: £ 19441 - 2006: £ 

19621; Naţional - 2004: £ 18425 - 2006: £ 18,605. În ceea ce priveşte salariile 

anuale ale procurorului de la Curtea Supremă de Justiţie sau de la Înalta 

Curte de Apel. Spre deosebire de multe alte ţări, Serviciul de Acuzare al 

Coroanei (CPS) nu angajează apărare în toate cazurile, în special în cele mai 

înalte instanţe, unde se constituie un Consiliu. Salariul iniţial pentru Avocaţii 

Principali ai Coroanei (adică cel mai înalt nivel de procurori ai coroanei), care 

au fost recrutaţi în anul 2006: 100 000 £. În 2004, un procuror senior a fost de 

aşteptat să câştige până la 53 601 £ la nivel naţional şi până la 59 033 £ 

Londra. Personalul din regiunile londoneze primesc de asemenea, un spor de 

£ 3000 constituind Sporul de Recrutare şi Fidelitate. Diferenţa dintre salarii, 

provine din faptul că gradul de Avocat Principal al Coroanei nu a existat 
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înainte de 2006. Unii procurori pot avea un venit mai mare decât alţii în 

anumite instanţe - acest lucru este în special adevărat în cazul Consiliului 

constituit - deoarece cazurile specifice, care ridică probleme complexe 

necesită expertiză specială. 

 

11.4 Sporuri şi alte beneficii acordate judecătorilor şi procurorilor  

 

În unele ţări, judecătorii pot avea beneficii suplimentare în afara remuneraţiei 

de bază, de exemplu, un spor pentru activitate sau alte avantaje, cum ar fi: 

scheme specifice de pensie (mai ales în cazul judecătorilor Curţii Supreme 

din Islanda), facilităţi pentru locuinţe, sisteme speciale de asigurare socială, 

maşini furnizate de către guvern sau acces redus/gratuit la transportul public 

de la şi către clădirea instanţei etc.  Unele ţări au menţionat şi existenţa altor 

avantaje cum ar fi apartamente, prime speciale de sărbători în concordanţă cu 

vârsta şi cu vechimea, asigurări viaţă şi de siguranţă sau chiar alocaţii pentru 

cheltuieli de reprezentare. 
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Figura 61. Numărul ţărilor care au indicat beneficii suplimentare pentru 

judecători şi procurori (Q115) 

 

Impozitare redusă       Pensie specială     Locuinţă   Alte beneficii  

                                                                                   financiare 

 

   

 

 

 

Judecătorii pot beneficia de avantaje suplimentare speciale de natură diversă, 

cum ar fi: asigurări speciale de sănătate (Letonia, România, Federaţia 

Rusă, Germania, Ungaria), împrumuturi reduse pentru locuinţe (Polonia, 

Federaţia Rusă, Ucraina, Ungaria), costurile de reprezentare (Republica 

Cehă, Ungaria), aranjamente cu locuinţa (Franţa, Georgia, Ungaria, 

Federaţia Rusă, Ucraina), decontarea cheltuielilor cu îmbrăcămintea 

(Ungaria, Federaţia Rusă), utilizarea de maşini de serviciu (Cipru, 

 Judecători 
   Procurori 



 441

Muntenegru, Federaţia Rusă, Turcia, Ucraina), sau facilităţi de transport 

pentru a ajunge la locul de muncă (România), sporuri salariale (Cipru, 

Estonia, Georgia, Luxemburg, Muntenegru, Portugalia, Serbia, Elveţia) şi 

scheme speciale de pensie (Estonia, Letonia, Slovacia, Islanda). 

  

În plus faţă de salariul lor de bază, procurorii din unele ţări, pot primi sporuri şi 

alte beneficii semnificative cum ar fi: scheme speciale de pensie (Estonia, 

Ungaria, Letonia, România, Slovacia, Islanda), facilităţi pentru locuinţe sau 

împrumuturi reduse pentru locuinţe (Ungaria, Polonia, Portugalia, 

Republica Cehă, Ucraina, Franţa), asigurări speciale de sănătate (Georgia, 

Letonia, Ungaria, Germania), utilizarea de maşini de serviciu sau facilităţi de 

transport pentru a ajunge la locul de muncă (Muntenegru, Ucraina, 

România, Turcia), sisteme de securitate în reşedinţă (Ucraina). Anumite ţări 

oferă procurorilor şi alte avantaje specifice: apartamente, prime de concediu 

corelate cu vechimea (Georgia), asigurări de sănătate sau de viaţă specifice 

(Ungaria,  

Letonia, România) sau alocaţii pentru cheltuieli de reprezentare (Republica 

Cehă). Cu toate acestea, se poate observa că aceste beneficii pentru 

procurori par a fi mai puţin comune comparativ cu ale judecătorilor, de 

exemplu, în Federaţia Rusă beneficiile la impozitare sunt acordate numai 

pentru parchete nu pentru procurori. 

 

Doar 4 ţări: „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei”, Franţa, Serbia şi 

Spania(prezentate în tabelul de mai jos) au răspuns că sunt oferite 



 442

compensaţii financiare suplimentare în funcţie de realizarea unor obiective 

cantitative specifice. 

 

Tabelul 96. Beneficii acordate judecătorilor pe baza îndeplinirii 

obiectivelor cantitative legate de furnizarea justiţiei (Q121) 

 

Ţara Detalii 

Franţa Judecătorii / procurorii din sistemului judiciar comun: DA. 

Un spor variabil este dat judecătorilor şi procurorilor. Rata 

variază de la 0 la 15% din indicele brut (rata medie este 

de 9% de la 1  

Octombrie 2005). Este plătit lunar. Rata Individuală este 

stabilită de către preşedintele curţii de apel la propunerea 

preşedinţilor instanţelor, în funcţie de contribuţia 

judecătorilor / procurorilor la buna funcţionare a justiţiei, în 

ceea ce priveşte calitatea şi volumul de muncă.  

Judecătorii din sistemul judiciar administrativ: DA. Este 

oferit un spor, luând în considerare rezultatele obţinute şi 

manière de servir (aşa-numita latură individuală). Rata de 

referinţă este la 1 Ianuarie 2007, 13% din salariu brut. 

Sporul este decis de către preşedintele instanţei şi plătit 

anual. 

Serbia Nu au fost furnizate informaţii 

Spania Judecătorii primesc o remuneraţie variabilă dacă ating un 

nivel de productivitate de 120% comparativ cu 
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productivitatea solicitată.  

FYROMacedonia În 2006 nu a existat o astfel de prevedere în legislaţie. În 

2007 a fost adoptată Legea cu privire la salariile 

judecătorilor. Implementarea prezentei  legi va începe de 

la 1 ianuarie 2008. În Articolul 8 din Legea menţionată 

este prevăzut că judecătorii din instanţele de judecată 

care micşorează numărul de cazuri restante (la 1/3 sau 

1/2 din restanţele în instanţă) au dreptul de a primi ultimul 

salariu mărit cu 70% sau cu 100%. 

 

11.5 Cariera judecătorilor şi procurorilor  

 

11.5.1 Durata activării în funcţie  

 

Printre cele 47 de state sau entităţi care au răspuns la întrebarea 107 cu 

privire la durata activării în funcţie (mandat), 40 de ţări au afirmat că 

judecătorii nu au o perioadă determinată de activare în funcţie. Andora, 

Georgia şi Elveţia au răspuns că există un mandat fix pentru categoriile 

excepţionale de judecători. Ţări cu mandate stabilite sunt şi Bosnia şi 

Herţegovina, Finlanda, Monaco şi Norvegia.  

 

Azerbaidjan, Germania, Bulgaria, Croaţia, Ungaria, Letonia, Lituania, 

Luxemburg, Malta şi Moldova au o perioadă de probă pentru un judecător 

variind de la 1 la 5 ani.  
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În ţările în care nu există o perioadă de timp determinată pentru mandatul 

acordat judecătorilor, îşi pot exercita funcţiile până la vârsta de pensionare 

(până la limita de vârstă de 72 de ani în Regatul Unit - Irlanda de Nord).  

 

În timp ce mandatul procurorului poate fi reînnoit într-un număr mai mare de 

ţări: Andora, Islanda, Malta, Muntenegru, Elveţia, Regatul Unit - Irlanda 

de Nord, Regatul Unit-Scoţia şi Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor. 

Durata sa poate fi de până la 6 ani. În Malta şi în 3 entităţi din Regatul Unit, 

perioada este determinată individual. 
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Tabelul 97. Caracteristicile mandatului judecătorilor şi procurorilor (Q107, Q108) 

 

Ţara Durata mandatului judecătorilor Durata mandatului procurorilor 

 

Nedeterminată Dacă mandatul 

poate fi reînnoit, 

durata 

Perioadă de probă Nedeterminată Dacă mandatul 

poate fi reînnoit, 

durata 

Perioadă de probă 

Albania Da   Da   

Andora Nu  6 ani  Nu 6 ani  

Armenia Da   Da   

Austria Da   Da   

Azerbaidjan Da  5 ani Da   

Belgia Da   Da   

Bosnia şi Da Excepţie*  Da   
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Herţegovina

Bulgaria Da  5 ani Da  5 ani 

Croaţia Da  5 ani Da  5 ani 

Cipru Da   Da   

Republica 

Cehă 

Da   Da   

Danemarca Da   Da   

Estonia Da   Da   

Finlanda Da Excepţie*  Da Excepţie*  

Franţa Da   Da   

Georgia Nu 10 ani  Da   

Germania Da  1-5 ani Da   

Grecia Da   Da   

Ungaria Da  3 ani Da  3 ani 
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Islanda Da   Nu 5 ani  

Irlanda Da   Da   

Italia Da   Da   

Letonia Da  3 ani Da   

Lituania Da  5 ani Da   

Luxemburg Da  1 an Da  1 an 

Malta Da  5 ani Nu Contract 5 ani 

Moldova Da  5 ani Da   

Monaco Da 3 ani, se poate 

reînnoi o singură 

dată* 

 Da  3 ani, se poate 

reînnoi o singură 

dată* 

Muntenegru Da   Nu 5 ani  

Olanda Da   Da   

Norvegia Da Excepţie*  Da   
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Polonia Da   Da   

Portugalia Da   Da   

Romania Da   Da   

Federaţia 

Rusă 

Da   Da   

Serbia Da   Da   

Slovacia Da   Da   

Slovenia Da   Da   

Spania Da   Da   

Suedia Da   Da   

Elveţia Nu 4-6 ani  Nu 4-6 ani  

FYROM 

Macedonia 

Da   Da   

Turcia Da   Da   
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Ucraina Da   Da   

Regatul 

Unit – 

Irlanda de 

Nord 

Da   Nu Contract indvidual  

Regatul 

Unit – 

Scoţia 

Da   Nu Contract indvidual  

Regatul 

Unit – 

Anglia şi 

Ţara Galilor 

Da   Nu Contract indvidual  
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Excepţii privind mandatul acordat judecătorilor:  

 

Bosnia şi Herţegovina: Există o singură excepţie. Înaltul Consiliu Judiciar şi 

de Urmărire Penală al Bosniei şi Herţegovinei poate numi persoane cu titlu 

temporar pentru a acţiona în calitate de judecători de rezervă, în vederea 

sprijinirii instanţele pentru a reduce numărului de cazuri restante, sau în cazul 

în care absenţa prelungită a unui judecător de la un tribunal conduce la 

necesitatea unor resurse judiciare suplimentare. Consiliul poate numi 

judecători de rezervă ca urmare a cererii unui preşedinte de tribunal, în 

măsura în care cererea este susţinută de dovezi care indică necesitatea şi 

existenţa unor fonduri suficiente pentru judecătorii de rezervă.  

Finlanda: Mandatul este oferit pentru o perioada nedeterminată, dar există, 

de asemenea, un sistem de judecători temporari. Ei sunt fie adjuncţi, fie 

temporari, pentru anumite perioade (dacă există necesitatea numirii unui 

judecător pentru o perioadă fixă). 

Monaco: Durata mandatului este permanentă pentru judecătorii monegaşti. El 

este limitat la 3 ani, reînnoibil o singură dată pentru magistraţii francezi 

transferaţi în Principat (siège ou Parquet) de către Ministerul francez de 

Justiţie.  

Norvegia: Uneori judecătorii pot fi numiţi pentru o perioadă limitată de timp, 

variind de la câteva luni până la maxim doi ani. Numirea este reînnoibilă.  

Elveţia: În cele mai multe Cantoane, durata mandatului este fixă, însă 

frecvenţa mandatelor permanente este mai redusă în unele cantoane.  
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Excepţii privind mandatul acordat procurorilor: 

 

Finlanda: Mandatul este oferit pentru o perioada nedeterminată, dar există, 

de asemenea, un sistem de procurori temporari. Ei sunt fie adjuncţi fie 

temporari, pentru anumite perioade (dacă există necesitatea numirii unui 

procuror pentru o perioadă fixă).  

Monaco: Durata mandatului este permanentă pentru toţi procurorii 

monegaşti. El este limitat la 3 ani, reînnoibil o singură dată pentru magistraţii 

francezi transferaţi în Principat (siège ou Parquet) de către Ministerul francez 

de Justiţie.  

 

11.5.2 Promovarea  

 

Mai mult de jumătate din ţările care au răspuns la întrebarea 101, au spus că 

autoritatea responsabilă pentru prima numire a judecătorilor se ocupă de 

asemenea şi de promovarea judecătorilor. 

  

În marea majoritate a ţărilor, organismul care se ocupă de numirea 

procurorilor este, de asemenea, responsabil pentru managementul carierei 

procurorilor. Recomandarea Rec(2000)19 cu privire la rolul procurorului în 

sistemul judiciar penal prevede că schimbările în funcţie, precum şi 

promovarea procurorilor trebuie să se facă respectând principiile şi a 

obiectivele legate de exigenţele funcţiei: „să aibă loc conform unor proceduri 

echitabile şi imparţiale care să permită evitarea oricărui element ce ar putea 

să favorizeze interese unor grupuri specifice..” (paragraful 5). 



 452

11.6 Îmbinarea serviciului cu alte activităţi  

 

11.6.1 Posibilitatea îmbinării serviciului cu alte activităţi în cazul 

judecătorilor  

 

Pentru a garanta suficient independenţa şi imparţialitatea judecătorilor, multe 

ţări interzic sau limitează posibilitatea ca judecătorii să exercite alte profesii pe 

lângă funcţia lor normală de judecători. După cum este recomandat de către 

CCJE judecătorii ar trebui „să se abţină de la orice activitate profesională care 

îi poate distrage de la responsabilităţile judiciare sau poate determina 

exercitarea responsabilităţilor lor într-o manieră părtinitoare” (Avizul CCJE 

(2002) nr.3, paragraful 37). 
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Figura 62. Îmbinarea serviciului în calitate de judecător cu alte activităţi 

– numărul de state preocupate (Q117) 

 

   

         Predare      Cercetare şi    Arbitraj      Consultant    Funcţie           Alte      

                             Publicare                                         culturală         funcţii     

 

  Combinaţie imposibilă 

   Neremunerat 

   Remunerat 

 

 

Trebuie menţionat faptul că în Olanda nu există nici o interdicţie pentru 

judecători de a desfăşura activităţi remunerate în afara funcţiei de judecător în 

timp ce în Croaţia unui judecător nu îi este permis a exercita orice altă funcţie 

publică (plătită sau nu). 
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În majoritatea statelor membre judecătorilor le este permis să exercite alte 

activităţi, în special în domeniul intelectual sau artistic:  

-  Predare: de exemplu, să ţină conferinţe sau prelegeri în şcoli profesionale 

sau universităţi.  

- Cercetare şi publicare: publicarea de articole în ziare sau în reviste de 

specialitate.  

-   Domeniul artistic: activarea artistică în cadrul unor concerte, piese de 

comedie, scrierea de poezii, vânzarea propriilor picturi, sculpturi, etc. 

  

Această libertatea oferită judecătorilor de către stat poate avea două tipuri de 

limite:  

- În unele ţări, judecătorii pot avea alte funcţii numai după o autorizare 

prealabilă;  

-   Judecătorilor le este interzis să execute orice fel de activităţi profesionale 

profitabile. 

  

În concluzie, în majoritatea ţărilor judecătorilor li se permite să aibă funcţii 

suplimentare (remunerate sau nu), cum ar fi de predare sau de cercetare şi 

publicare (44 ţări) sau activităţi culturale (29 ţări). În unele cazuri, aceste 

activităţi ar trebui să fie exercitate fără plată: Georgia, Irlanda, Malta, 

Polonia, Portugalia, Regatul Unit - Scoţia, Regatul Unit-Anglia şi Ţara 

Galilor. În general, în Portugalia, Regatul Unit-Scoţia şi Regatul Unit-

Anglia şi Ţara Galilor, judecătorilor nu le este permis să obţine remuneraţii 

din alte activităţi profesionale.  
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Îmbinarea serviciului de judecător cu cea de arbitraj este interzisă în 

majoritatea ţărilor. Excepţiile sunt: Germania, Finlanda, Islanda, Norvegia, 

Olanda, Slovenia, Suedia şi Elveţia. În unele ţări (Grecia, Portugalia, 

Regatul Unit-Scoţia, Regatul Unit - Irlanda de Nord, Regatul Unit-Anglia 

şi Ţara Galilor) le este permis să activeze în arbitraj dar nu ar trebui să 

primească o remuneraţie pentru această activitate.  

 

În majoritatea ţărilor desfăşurarea activităţii de consultant este de asemenea. 

Interzisă. Judecătorilor le este permis să consilieze cu sau fără remuneraţie, 

Ministerul de Justiţie, Parlamentul sau Guvernul în Germania, Regatul Unit 

Anglia şi Ţara Galilor, Austria, Regatul Unit-Scoţia, Franţa, Georgia, 

Muntenegru, Olanda şi Republica Cehă. În Finlanda activitatea de 

consultant este marginală şi judecătorii au obligaţia de a completa o 

declaraţie de patrimoniu, la început de carieră, în aşa fel încât să se poată 

verifica dacă există înavuţire neavenită .  

 

Trebuie să se sublinieze faptul că, în ţările de drept comun, li se permite 

judecătorilor în timpul perioadei primei lor numiri (loc de muncă cu timp 

parţial) să-şi continue activitatea ca avocaţi. 

 

11.6.2 Restricţii de la exercitarea altor funcţii de către procurori  

 

Recomandarea R(2000)19 subliniază faptul că procurorii trebuie să acţioneze 

într-un mod imparţial şi trebuie să fie ghidaţi numai de preocuparea pentru 

buna funcţionare a sistemului de drept penal. Prin urmare, nu ar fi 
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recomandat ca un procuror să exercite o altă profesie care poate interfera în 

deciziile sale sau asupra modului de urmărire penală. 

  

Se poate observa că, la fel ca şi în cazul judecătorilor, Olanda este singura 

ţară în care nu există nici o restricţie de a exercita o activitate suplimentară 

(remunerată), în acelaşi timp cu funcţia de procuror. 

  

În general, funcţia de procuror nu este compatibilă cu alte funcţii publice sau 

cu activităţi remunerate. Cu toate acestea, exercitarea de funcţii sau activităţi 

care nu ar afecta demnitatea şi  imparţialitatea procurorilor sunt posibile în 

majoritatea ţărilor, în special în cazul activităţilor intelectuale sau culturale, la 

fel ca şi în cazul judecătorilor. 
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Figura 63. Îmbinarea serviciului de procuror cu alte activităţi - numărul 

de ţări în cauză (Q119) 

 

 

 

         Predare      Cercetare şi    Arbitraj      Consultant    Funcţie           Alte      

                             Publicare                                         culturală         funcţii     

 

  Combinaţie imposibilă 

   Neremunerat 

   Remunerat 

 

 

Se poate observa că există foarte puţine diferenţe între modul în care 

judecătorii şi procurorii pot exercita activităţi suplimentare. Astfel, în aproape 

toate ţările respondente, procurorii pot exercita activităţi de formare 

remunerate sau nu (43 faţă de 44 pentru judecători), activităţi de cercetare şi 

de publicare (44 faţă de 45 pentru judecători) şi activităţi culturale (31 faţă de 
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29 pentru judecători). Trebuie să remarcat de asemenea faptul că în unele 

ţări, aceste funcţii uneori pot fi exercitate doar dacă nu sunt remunerate: 

Germania, Monaco. 

 Activităţile de arbitraj sunt interzise în marea majoritate a ţărilor, în afară de 

Germania, Grecia, Islanda, Irlanda, Olanda, Regatul Unit-Scoţia şi 

Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor. În Danemarca, această activitate poate 

fi efectuată, dar fără remuneraţie. 

 

Tabelul 98. Îmbinarea serviciului de judecător şi procuror cu arbitrajul 

(Q117, Q119) 

Judecători Procurori 

Remunerat Neremunerat Remunerat Neremunerat 

Finlanda Grecia Germania Danemarca 

Germania Portugalia Grecia  

Islanda Regatul Unit – Irlanda 

de Nord 

Islanda  

Olanda Regatul Unit – Scoţia Irlanda  

Norvegia Regatul Unit – Anglia & 

Ţara Galilor 

Olanda  

Slovenia  Regatul Unit – 

Scoţia 

 

Suedia  Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

 

Elveţia    
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Tabelul 99. Îmbinarea serviciului de judecător şi procuror cu activitatea 

de consultanţă (Q117, Q119) 

 

Judecători Procurori 

Remunerată Neremunerată Remunerată Neremunerată 

Austria Georgia Austria Danemarca 

Republica Cehă Germania Republica Cehă Germania 

Finlanda Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

Irlanda Lituania 

Muntenegru Regatul Unit – Scoţia Muntenegru  

Olanda Regatul Unit – Anglia 

& Ţara Galilor 

Olanda  

  Regatul Unit – 

Scoţia 

 

  Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

 

 

Recomandarea R(2000)19 prevede libertatea conştiinţei, exprimării şi de 

asociere a procurorilor, şi preconizează posibilităţile care constituie excepţii 

numai în cazul în care astfel de excepţii ar fi absolut  

necesare pentru a garanta rolul de procuror şi ar fi prevăzute de lege. Unele 

state au interzis calitatea de membru în partidele politice (Ungaria).  
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11.7 Evaluare şi Responsabilitate  

 

11.7.1 În ceea ce priveşte judecătorii  

 

Carta Europeană privind Statutul Judecătorilor stipulează că: statul ar trebui 

să ofere compensaţii pentru prejudiciile ilegale cauzate de deciziile, 

comportamentul sau de exercitarea funcţiilor judecătorilor. Când un prejudiciu 

pe care statul trebuie să-l repare îşi are originea în necunoaşterea de neiertat 

de către judecător a normelor care îi guvernează funcţia, statul are autoritatea 

de a solicita o compensare integrală sau parţială de la judecător printr-un 

recurs. Această posibilitate este excepţională şi în majoritatea cazurilor 

singura sancţiune impusă este sub forma procedurilor disciplinare. 

  

În ciuda independenţei în timpul exercitării funcţiei, judecătorii au serie de 

responsabilităţi care pot conduce la proceduri disciplinare în caz de 

neîndeplinire. Principiul moştenirii impune că acţiunile disciplinare pot fi 

aplicate judecătorilor în cazurile stabilite în mod expres prin statutul 

judecătorilor  

care trebuie să precizeze, de asemenea şi sancţiunile, care pot fi aplicate. 

  

În majoritatea statelor membre, normelor etice cu privire la abaterile 

disciplinare nu sunt determinate şi numai Spania furnizează un catalog al 

greşelilor şi sancţiunilor, care pot fi aplicate judecătorilor. În celelalte ţări 

responsabilităţile judecătorilor nu sunt detaliate, şi acestea au fost stabilite în 
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majoritatea cazurilor de jurisprudenţa autorităţilor care se ocupă de 

procedurile disciplinare. 

 

Întrebarea 124 se referă la cele mai comune proceduri disciplinare impuse de 

către state. Lipsa unor definiţii precise nu permite o analiza mai largă.  

 

Figura 64. Repartiţia procedurilor disciplinare iniţiate împotriva 

judecătorilor în Statele Europene pe categorii în 2006 (Q124) 

 

Infracţiune 
penală 4%Deficienţe 

profesionale 
32%

Încălcarea 
eticii 

profesionale
36%

Altele 
 28%

 

 

 

Graficul de mai sus prezintă distribuţia procedurilor disciplinare în funcţie de 

tipul de procedură pentru 29 de ţări. Numai ţările care au comunicat 

procedurile complete sunt incluse. Detaliile au fost păstrate în calculul 

proporţiilor. 
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Per total, procedurile disciplinare împotriva judecătorilor ca urmare a unor 

abateri profesionale reprezintă 36% din toate procedurile şi sunt urmate de 

deficienţe profesionale (32% din proceduri) şi într-o mai mică măsură de 

infracţiunea penală (4% din proceduri). Alte tipuri de proceduri formează 28% 

din cazuri.  

 

Deficienţele profesionale pot fi, de asemenea, obiectul unei proceduri 

disciplinare, în anumite cazuri. Când un judecător a comis o abatere 

disciplinară, este necesar să se ştie care este autoritatea responsabilă pentru 

aplicarea procedurilor şi sancţiunilor disciplinare. În majoritatea ţărilor, 

aceeaşi autoritate, care se ocupă cu numirea judecătorilor, este responsabilă 

şi pentru problemele disciplinare; uneori împreună cu o altă autoritate (de 

exemplu, autoritatea ierarhică şi / sau de Consiliul pentru Sistemul Judiciar).  
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Figura 65. Autorităţile responsabile de iniţierea procedurilor disciplinare 

împotriva judecătorilor în 2006 – numărul de răspunsuri pozitive (Q122) 

 

 

 

Danemarca şi Norvegia oferă posibilitatea fiecărei persoane care a apelat la 

instanţă şi care a fost tratat nedrept sau într-un mod incorect de către un 

judecător să facă recurs direct la un organism disciplinar. În Norvegia 

organismul disciplinar poate amenda partea acuzată în cazul unei acţiuni 

nejustificate.  

 

În ceea ce priveşte Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor Actul de Reformă 

Constituţională din 2005 oferă Lordului Cancelar şi Lordului Preşedinte al 

Justiţiei responsabilitatea comună pentru un nou sistem de considerare şi 

determinare a reclamaţiilor privind conduita personală a tuturor titularilor de 
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funcţii judiciare în Anglia şi Ţara Galilor şi a unor titulari de funcţii judiciare 

care activează în Tribunalele din Scoţia şi Irlanda de Nord. Oficiul pentru 

Reclamaţii Judiciare (OJC) a fost înfiinţat pe  

3 aprilie 2006, pentru a se ocupa de aceste reclamaţii şi pentru a oferi 

consiliere şi asistenţă Lordului Cancelar şi Lordului Preşedinte al Justiţiei în 

îndeplinirea noului lor rol comun.  

 

În Germania, Italia şi Spania li se oferă cetăţenilor posibilitatea de a iniţia o 

procedură disciplinară chiar dacă acesta este atribuită oficial altor autorităţi 

oficiale. În Germania, judecătorul care a fost acuzat ar putea beneficia de 

posibilitatea iniţierii unei proceduri disciplinare din proprie iniţiativă pentru a-şi  

dovedi nevinovăţia. 

  

La sfârşitul procedurii disciplinare, judecătorul poate fi considerat ca fiind 

nevinovat. Când judecătorul este considerat vinovat, sunt posibile mai multe 

tipuri de sancţiuni. În următoarea figură sunt prezentate diverse tipuri de 

sancţiuni impuse judecătorilor. 
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Figura 66. Distribuţia sancţiunilor pronunţate împotriva judecătorilor la 

nivel european în 2006 (Q125) 

 

 

 

Figura prezintă distribuţia sancţiunilor în 34 de ţări. Numai acele ţări care au 

prezentat o cifră totală  a sancţiunilor şi detalii au fost păstrate în calculul 

procentelor. 

  

Mustrarea este cea mai comună sancţiune aplicată judecătorilor (48% din 

sancţiuni). Celelalte sancţiuni sunt legate de funcţionarea ca judecător sau de 

salariul său. Încălcarea eticii profesionale este sancţionată în 14% din cazuri 

cu diminuări (amendă 3% şi diminuarea salariului cu 11%); în mai puţin de 2% 

din cazuri judecătorii sunt obligaţi să schimbe locul de muncă, şi în 11% din 

cazuri, sancţiunea constă în modificări ale funcţiei judecătorului (pierderea 

gradului 1%, suspendare sau retragerea cazurilor 8% în mai puţin de 2%). O 
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atenţie deosebită se acordă faptului că în 9% din cazuri are loc concedierea 

judecătorului. 

  

Categoria „alte sancţiuni” care reprezintă 17% din numărul total de sancţiuni 

corespunde în cea mai mare parte unor variaţiuni ale sancţiunilor specificate 

mai sus. În unele ţări, de exemplu, o mustrare poate fi similară blamului în 

Azerbaidjan, unui avertisment sau unei cenzuri simple în Belgia, şi 

Federaţia Rusă sau chiar unei recomandări private în Georgia.  

 

Tabelul 100. Numărul de sancţiuni pronunţate împotriva judecătorilor 

(Q125) 
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Andora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Austria 26 6 0 3 0 2 0 0 0 15 

Azerbaidjan 34 17 0 0 0 0 0 0 0 17 

Belgia 6 3 1 0 0 1 0 0 0 1 

Bosnia şi 

Herţegovina 

20 4 3 1 0 5 0 0 0 7 

Bulgaria 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 

Croaţia 9 3 0 0 0 5 0 0 1 0 

Cipru         1  

Republica 

Cehă 

22 5 0 0 0 16 0 0 1 0 
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Estonia 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Finlanda 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 

Franţa 12 1 4 2 0 0 2 3 0 0 

Georgia 36 12 0 0 0 0 0 0 6 18 

Germania 25 13 0 0 3 3 0 1 3 2 

Grecia  14 8  29    6 14 

Ungaria 9 6 0 0 0 2 0 0 1 0 

Islanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Italia 51 20 4 0 0 0 3 1 1 22 

Letonia 15 4 0 0 0 0 0 0 3 8 

Lituania 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2 

Luxemburg 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moldova 6 3 0 0 0 0 0 0 0 3 

Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muntenegru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Norvegia 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polonia 44 37 0 0 0 0 0 6 1 0 

Portugalia 25 6 3 5 5 0 0 2 4 0 

România 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 

Federaţia  337       72  
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Rusă 

Serbia 103 36 29 0 0 38 0 0 0  

Slovacia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovenia 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spania 19 4 4 0 11 0 0 0 0 0 

Suedia 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elveţia 4 1 1 0 0 0 0 0 1 1 

FYROM 

Macedonia 

        4  

Turcia 184 121 18 0 0 1 24 20 0 0 

Ucraina 110 82 0 0 0 0 0 0 19 9 

Regatul 

Unit – 

Anglia şi 

Ţara Galilor 

32 13 0 0 0 0 0 0 16 3 

 

 

11.7.2 În ceea ce priveşte procurorii  

În această parte sunt prezentate procedurile disciplinare împotriva procurorilor 

care au comis abateri în timpul exercitării funcţiilor lor 

  

Când unui stat i se solicită recuperarea pagubelor cauzate de un procuror, 

este posibil ca anumite state să introducă recurs împotriva procurorului şi să 

solicite o contribuţie integrală sau parţială la recuperarea daunelor. În ceea ce 

îi priveşte pe procurorii în cauză, această posibilitate este cu adevărat 
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excepţională şi cele mai comune sancţiuni aplicate procurorilor sunt de natură 

disciplinară. 

  

Spre deosebire de judecători care beneficiază de o independenţă puternică în 

exercitarea funcţiilor lor, procurorii sunt supuşi unor obligaţii suplimentare care 

ar putea genera proceduri disciplinare. Cu toate acestea, în conformitate cu 

principiul legalităţii, procurorii pot fi sancţionaţi numai în cazurile stabilite de 

lege. Şi tipurile de sancţiuni ar trebui să fie descrise prin lege. Întrebarea 

numărul 124 este legată de cele mai comune sancţiuni aplicate împotriva 

procurorilor. Lipsa unei definiţii exacte a abaterii disciplinare nu permite o 

analiză mai exhaustivă. 

Figura 67. Distribuţia procedurilor disciplinare iniţiate împotriva 

procurorilor în statele europene, pe categorii, în 2006 (Q124) 

 

Încălcarea 
eticii 

profesionale, 
20%Altele , 15%

Infracţiune 
penală, 29%

Deficienţe 
profesionale, 

36%

 

 



 470

Figura arată distribuţia procedurilor disciplinare în funcţie de tipul de 

procedură în 28 de ţări. Numai ţările care au comunicat procedurile complete 

şi detalii au fost păstrate în calculul proporţiilor. 1249 de cazuri de alte 

proceduri disciplinare înregistrate în Ucraina au fost excluse din calcul pentru 

a se asigura reprezentativitatea datelor - numărul: 1249 era prea mare pentru 

a fi integrat şi prezentat printre alte ţări cu nu mai mult de 21 de cazuri. 

  

De la ţările care au furnizat detalii cu privire la procedurile disciplinare, cele 

iniţiate pentru incompetenţă constituie 36% din numărul total al procedurilor. 

29% din cazuri sunt procedurile aplicate ca urmare a infracţiunilor penale, 

urmate de încălcarea eticii profesionale (20% din proceduri). 

  

Deficienţa profesională poate fi, de asemenea, sancţionată în unele cazuri cu 

proceduri disciplinare. În aceste cazuri ar trebui convocate autorităţile care fac 

parte din organismul disciplinar. 
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Figura 68. Autorităţile responsabile cu iniţierea procedurilor disciplinare 

împotriva procurorilor – numărul de răspunsuri pozitive (Q123) 

 

În ceea ce priveşte autoritatea care se ocupă de procedurile disciplinare, se 

poate observa că, în contradicţie cu situaţia judecătorilor, este în mod normal, 

superiorul ierarhic sau un membru al puterii executive (deseori Ministrul 

Justiţiei). Utilizatorilor nu le este permis în general să se plângă direct de 

procurori.  
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Figura 69. Distribuţia sancţiunilor pronunţate împotriva procurorilor la 

nivele uropean, în 2006 (Q125) 

 

 

Figura arată distribuţia sancţiunilor pentru 30 de ţări. Numai acele ţări care au 

prezentat sancţiuni complete şi detalii au fost păstrate în calculul proporţiilor. 

1054 de cazuri de mustrări înregistrate în Ucraina şi 70 de cazuri de demisii 

au fost excluse din calcul, pentru a se asigura reprezentativitatea datelor. 

 

Mustrarea este cea mai frecventă sancţiune (46% din sancţiunile totale). Alte 

sancţiuni pot afecta funcţiile procurorilor sau salariul lor. 

  

Deficienţele profesionale sunt sancţionate în 13% din cazuri cu penalizări 

(amendă: 3% sau reducere a salariului: 10%). În mai puţin de 6% din cazuri, 
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procurorul este obligat să-ţi schimbe funcţia (pierderea gradului: 3%, 

suspendare: <3%). Ar trebui observat că în 8% din cazuri, după o procedură 

disciplinară, procurorii au demisionat înainte de adoptarea unei sancţiuni.  

 

Tabelul 101. Numărul de sancţiuni pronunţate împotriva procurorilor în 

2006 (Q125) 
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Andora 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Armenia 13 6 0 0 0 0 0 0 0 7 

Austria 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Azerbaidjan 42 28 0 0 0 0 1 0 11 2 

Belgia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Bulgaria 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 

Croaţia 4 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Republica 

Cehă 

6 1 0 0 0 3 0 0 2 0 

Estonia 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Finlanda 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Franţa 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

Georgia 145 39 0 0 0 0 0 3 70 33 

Germania 4 0 2 0 0 1 0 0 1 0 
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Grecia  5 2  8    1 11 

Ungaria 5 3 0 0 0 2 0 0 0 0 

Islanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Italia 15 4 0 0 0 0 2 1 0 8 

Letonia 21 8 0 0 0 4 0 0 1 8 

Lituania 15 6 0 0 0 0 0 0 0 9 

Luxemburg 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Moldova 45 34 0 0 0 0 5 0 2 4 

Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Muntenegru 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polonia 41 7 0 0 0 11 0 2 0 21 

Portugalia 16 5 1 0 8 0 0 0 0 2 

România 6 3 0 0 0 2 0 1 0 0 

Federaţia 

Rusă 

 48     920  126 49 

Serbia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovacia 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Slovenia 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Spania 5          

Suedia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Elveţia* 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

FYROM 

Macedonia 

    3    1  
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Ucraina 1305 1054 0 0 0 221 0 0 30 0 

Regatul 

Unit – 

Anglia şi 

Ţara Galilor 

5 2 1       2 

* A se vedea comentariile de mai jos 
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Tabelul 102. Proceduri disciplinare iniţiate şi sancţiuni pronunţate la 1000 judecători şi procurori în 2006 (Q]14, 125) 

 

Ţara Numărul total de 

proceduri iniţiate 

împotriva: 

Numărul total de 

proceduri pronunţate 

împotriva: 

Raţia - numărul de 

proceduri iniţiate 

împotriva: 

Raţia - numărul de 

proceduri iniţiate 

împotriva: 

Judecători Procurori Judecători Procurori Judecători Procurori Judecători Procurori 

Andora 0 0 0 0 0 0 0 0 

Armenia neprecizat 3 neprecizat 13 - 7 - 31 

Austria 22 0 26 0 13 0 16 0 

Azerbaidjan 41 43 34 42 83 37 69 36 

Belgia 22 3 6 1 14 4 4 1 

Bulgaria 3 6 3 3 2 4 2 2 

Croaţia 22 2 9 4 11 3 5 7 

Cipru 1 neprecizat neprecizat neprecizat 10 - - - 
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Republica Cehă 40 10 22 6 13 8 7 5 

Estonia 2 1 1 1 8 5 4 5 

Finlanda 12 2 12 2 13 6 13 6 

Franţa 3 3 12 2 0 2 2 1 

Georgia 84 145 36 145 309 300 132 300 

Germania 55 26 25 4 3 5 1 1 

Ungaria 14 5 9 5 5 3 3 3 

Islanda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Irlanda 0 0 0 0 0 0 0 0 

Italia 68 24 51 15 11 11 8 7 

Letonia 15 21 15 21 29 38 29 38 

Lituania 4 32 4 15 5 37 5 18 

Luxemburg 1 0 1 0 6 0 6 0 

Moldova 9 38 6 45 21 49 14 58 
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Muntenegru 0 0 0 0 0 0 0 0 

Monaco 0 0 0 0 0 0 0 0 

Polonia 60 76 44 41 6 13 4 7 

Portugalia 26 24 25 16 14 18 14 12 

România 11 10 4 6 2 4 1 2 

Federaţia Rusă 530 neprecizat  neprecizat 17 - 0 - 

Serbia  neprecizat 103 0 0 - 41 0 

Slovacia 18 6 1 5 13 8 1 7 

Slovenia 1 2 1 2 1 11 1 11 

Spania 71 155 19 5 16 79 4 3 

Suedia 3 0 3 0 2 0 2 0 

Elveţia* 28 7 4 2 - - - - 

FYROM 

Macedonia 

 neprecizat  neprecizat 0 - 0 - 
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Ucraina 117 1305 110 1305 17 133 16 133 

Regatul Unit – 

Anglia şi Ţara 

Galilor 

 5 32 5 0 2 8 2 

*A se vedea comentariile de mai jos 
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Comentarii  

 

Belgia: Din 22 de proceduri angajate, 9 nu au condus la o sancţiune 

disciplinară. 7 dosare nu fuseseră închise la sfârşitul anului 2007. 9 au fost 

urmate de proceduri disciplinare, în 2006 sau 2007.  

Bosnia şi Herţegovina: suspendările şi retragerile de cazuri nu reprezintă 

sancţiuni în sistemul disciplinar  

Italia: Numărul total de alte proceduri disciplinare a fost pentru judecători: 22, 

şi pentru procurori: 8. Datele cu privire la judecători şi la procurori sunt 

estimate.  

Letonia: În secţiunea „altele” a procedurilor disciplinare pentru judecători sunt 

clasificate următoarele tipuri de proceduri disciplinare: neglijenţă 

fundamentală în timpul adjudecării unui caz în instanţă, încălcarea 

intenţionată a legii, precum şi încălcarea responsabilităţilor la locul de muncă. 

În ceea ce priveşte procurorii, în secţiunea „Altele” sunt clasificate încălcarea 

intenţionată a responsabilităţilor de la locul de muncă . În secţiunea „altele” 

pentru sancţiunile împotriva judecătorilor sunt clasificate următoarele 

sancţiuni disciplinare: adnotarea şi cazurile în care procedurile disciplinare 

sunt examinate şi se renunţă la ele.  

Lituania: O penalizare legată de serviciu poate fi impusă unui procuror cu 

condiţia să fi trecut mai puţin de şase luni de la încălcarea legii, abaterii în 

serviciu sau de la acţiunea de discreditare a numelui procurorului. O inspecţie 

oficială nu va dura mai mult de 30 de zile calendaristice. Procurorului îi va fi 
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impusă o penalizare legată de serviciu în termen de 15 de zile calendaristice 

de la data depunerii concluziei inspecţiei oficiale  la Procuratura Generală.  

Luxemburg: La cererea Procurorului General al Statului, Curtea Superioară 

de Justiţie poate hotărî suspendarea temporară a tuturor magistraţilor 

administrativi sau judiciari trimişi în judecată, pe tot timpul procedurii, până la 

decizia finală. Aplicarea altor sancţiuni disciplinare (mustrare, amendă, 

excluderea temporară din funcţie, punerea la comun şi revocarea) se execută 

de către Consiliul Superior al Curţii de Justiţie, convocat în Consiliu, la 

cererea Procurorului General al Statului. Deciziile Curţii Superioare Justiţie 

sunt obligatorii din punct de vedere juridic. În cazul în care judecătorul 

condamnat nu a fost prezent, poate iniţia recurs împotriva deciziei în termen 

de 5 zile de la notificarea sa cu privire la decizia luată.  

Monaco: Directorul Serviciilor Judiciare poate pronunţa sentinţe legale şi de 

mustrare. Sentinţele cum ar fi: cenzura simplă, cenzura cu mustrare, 

suspendarea temporară de la 15 zile la 6 luni, pot fi aplicate dacă sunt 

aprobate de către Prinţ, sunt pronunţate de către Cour de révision. Cour de 

révision poate, de asemenea, în conformitate cu circumstanţele şi cu 

gravitatea situaţiei, sugera Prinţului demiterea magistratului judecat.  

Muntenegru: În perioada de evaluare, nu s-au iniţiat proceduri disciplinare 

împotriva judecătorilor. În timpul perioadei de evaluare, cinci judecători din 

Muntenegru au fost destituiţi din funcţie (la iniţiativa Preşedintelui Curţii 

Supreme de Justiţie, precum şi a unei instanţe de bază). Pe baza iniţiativelor 

venite de la Preşedintele Curţii Supreme, trei proceduri au fost iniţiate şi toţi 

cei trei judecători au fost demişi /absolviţi din funcţie. La iniţiativa 
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Preşedintelui instanţei de bază, doi judecători din acea instanţă au fost demişi 

/absolviţi din funcţie.  

Olanda: Sunt posibile proceduri disciplinare pentru judecători şi procurori, dar 

foarte rar apar. Datele nu sunt oricum disponibile. Autoritatea de eliberare din 

funcţie a judecătorilor se află exclusiv la Curtea Supremă de Justiţie. Acest 

lucru se produce foarte rar (1 sau 2 cazuri pe an).  

Polonia: Suspendarea nu este considerată sancţiune. Procedura disciplinară 

de suspendare este o măsură procedurală care poate fi impusă pe timpul 

procedurii disciplinare. În 2006, astfel de măsuri au fost utilizate în 5 cazuri în 

ceea ce priveşte judecătorii şi pentru 11 procurori. Catalogul de sancţiuni nu 

include amenda. 

Portugalia: În conformitate cu datele statistice din 2006, au fost iniţiate 24 

proceduri disciplinare, 3 pentru deficienţe profesionale şi 21 pentru alte 

motive. 16 s-au încheiat cu o sancţiune şi 8 sunt încă în aşteptare. În ceea ce 

priveşte tipurile de sancţiuni, Statutul Procurorului General prevede în articolul 

166 următoarele: a) mustrare b) amendă c)transfer d) suspendare e) 

retragerea din serviciul activ f)pensionare obligatorie g) concediere. Cu 

excepţia mustrării, toate sancţiunile aplicate sunt întotdeauna înregistrate.  

Federaţia Rusă: Întreruperea pe termen nelimitat a puterii: 67, Avertismente: 

289, 49 trimiterea magistraţilor în instanţă.  

Serbia: Numărul procedurilor disciplinare iniţiate împotriva judecătorilor şi a 

procurorilor nu sunt înregistrate. Nu au fost pronunţate sancţiuni împotriva 

procurorilor în 2006.  

Slovacia: Pentru deficienţe în muncă sau ale comportamentului mai puţin 

grave sau infracţiuni neînsemnate, judecătorul poate fi mustrat printr-o 
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notificare scrisă direct de către cel îndreptăţit să iniţieze un dosar şi să 

pornească proceduri disciplinare. Judecătorul poate iniţia un dosar către 

instanţa disciplinară pentru a pronunţa invaliditatea mustrării.  

Elveţia: Rezultate statistice de mai sus sunt obţinute prin compilarea 

rezultatelor din 13 cantoane. Ele indică o utilizare restrânsă a puterii 

disciplinare împotriva judecătorilor, în general din cauza principiului separării 

puterilor şi a independenţei judecătorilor care trebuie respectate. Aceste 

principii sunt cu mult mai prezente în celelalte cantoane care nici nu cunosc 

procedurile disciplinare împotriva judecătorilor şi procurorilor.  

 

 

Turcia: Cifrele menţionate mai sus includ procedurile disciplinare şi 

sancţiunile atât împotriva judecătorilor cât şi a procurorilor. Numărul de acţiuni 

de suspendare include şi numărul de sancţiuni de concediere. 

Regatul Unit - Anglia şi Ţara Galilor: „Altele” = avertismente oficiale. Nu se 

pot oferi cifre cu privire la numărul de proceduri disciplinare iniţiate împotriva 

judecătorilor. Cifrele deţinute sunt clasificate după tipul plângerii primite de 

către Oficiul de Reclamaţii Judiciare, acestea nu sunt repartizate între 

plângeri făcute împotriva magistraţilor principali ai sistemului judiciar şi alţi 

magistraţi cum ar fi coroneri, magistraţi şi titulari de funcţii în cadrul 

Tribunalului. Sancţiunile sunt pronunţate pentru abateri personale. Cifrele 

oferite ca fiind sancţiuni pronunţate împotriva judecătorilor îi acoperă pe toţi 

titularii funcţiilor judiciare incluzând judecătorii principali, coronerii, judecătorii 

Magistraturii şi ai Tribunalului. După ce suspendarea iniţială pentru 

investigaţie a fost ridicată şi angajatul a revenit la locul de muncă. 
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12. Avocaţi  

 

12.1 Introducere  

 

Respectarea misiunii avocatului este esenţială pentru statul de drept. 

Recomandarea Rec2000 (21) cu privire la libertatea de exerciţiu a profesiei 

de avocat, adoptată de Comitetul de Miniştri la 25 octombrie 2000, defineşte 

avocatul ca „o persoană calificată şi autorizată în conformitate cu legislaţia 

naţională pentru a pleda şi a acţiona în numele clienţilor săi, pentru a se 

angaja în practicarea legii, pentru a compărea în faţa instanţelor sau pentru a 

oferi consiliere şi a reprezenta clienţii pe probleme juridice”  

 

Aşa cum rezultă din această definiţie, un avocat poate avea sarcina de 

reprezentare juridică în faţa instanţei, dar şi de a oferi asistenţă juridică. 

Definiţia menţionată mai sus este utilizată ca punct de referinţă pentru 

chestionar.  

 

În anumite ţări sunt utilizate alte definiţii, cum ar fi jurişti (o persoană care 

acordă consultanţă juridică şi întocmeşte documente juridice) şi avocaţi 

pledanţi (o persoană care reprezintă clienţii în faţa instanţei). Termenul de 

avocat reprezentant juridic este, de asemenea, utilizat, fiind similar celui de 

„avocat”, după cum se menţionează în prezentul raport (o persoană autorizată 

pentru practicarea legii, pentru a compărea în calitate de apărător la procese 

sau pentru a acorda asistenţă juridică). În scop practic, în acest raport se face 

referire în principal la definiţia unui avocat, aşa cum este stipulată în 



 485

Recomandarea 2000 (21). Acolo unde este posibil, se va face distincţia între 

categoriile menţionate mai sus.  

 

12.2 Organizarea profesiei  

  

În toate statele membre, avocaţii sunt împărţiţi în barouri. Cu excepţia 

Belgiei, Bosniei şi Herţegovinei, Franţei, Greciei şi a Luxemburgului - în 

care barourile funcţionează la nivel regional  

şi / sau local - există o structură naţională a barourilor în 41 de state sau 

entităţi. Această structură naţională poate fi dublată de structuri regionale şi / 

sau locale. Există o structură unică în 25 de ţări, una dublă în 19 state si chiar 

una triplă în Azerbaidjan şi Spania. 

 

Tabelul 103. Structura organizaţională a avocaţilor  

 

Ţări Naţional Regional Local 

Andora Da   

Armenia Da   

Austria Da Da  

Azerbaidjan Da Da Da 

Belgia  Da Da 

Bosnia şi 

Herţegovina 

 Da Da 

Bulgaria Da  Da 

Cipru Da  Da 
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Croaţia Da Da  

Republica Cehă Da   

Estonia Da   

Finlanda Da  Da 

Franţa   Da 

Georgia Da   

Germania Da Da  

Grecia   Da 

Ungaria Da  Da 

Irlanda Da  Da 

Islanda Da   

Italia Da  Da 

Letonia Da   

Lituania Da   

Ţări Naţional Regional Local 

Luxemburg  Da  

Malta Da   

Moldova Da   

Monaco Da   

Muntenegru Da   

Norvegia Da Da  

Olanda Da  Da 

Monaco    

Polonia Da Da  
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Portugalia Da   

România Da  Da 

Federaţia Rusă Da   

Serbia Da Da  

Slovacia Da   

Slovenia Da   

Spania Da Da Da 

Suedia Da   

Elveţia Da Da  

FYROM 

Macedonia 

Da   

Turcia Da  Da 

Ucraina Da   

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

Da   

Regatul Unit - 

Scoţia  

Da   

Regatul Unit – 

Anglia şi Ţara 

Galilor 

Da   

 

Comentariu: Regatul Unit – Irlanda de Nord – organizarea profesiunii 

legale este pe aceeaşi bază ca în alte părţi ale Regatului Unit ex.: fiecare 

jurisdicţie are propriile norme naţionale sau teritoriale cu privire la avocaţi. 
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12.3 Statut şi formare  

 

În toate statele membre, profesia de avocat este o profesie liberală, care se 

desfăşoară independent de guvern şi de administraţia de stat. Avocaţii trebuie 

să fie înregistraţi în toate statele membre în Barou, după ce au obţinut 

diplomele relevante şi / sau au trecut examenele relevante care le permit să-şi 

efectueze profesia. 

  

Chiar dacă în anumite ţări, precum Franţa, au fuzionat profesiile de avocat şi 

cea de consilier juridic, ţările de drept comun păstrează distincţia dintre 

avocatul pledant, care pledează un caz în faţa instanţelor, şi juristul care a 

consiliază clienţii si pune laolaltă argumente juridice. Cu toate acestea trebuie 

menţionat faptul că juriştii au câştigat în anii 90 calificarea suplimentară de 

avocat-jurist pentru a pleda în faţa instanţele superioare. 

  

Tabelul 104. Numărul de avocaţi la 100 000 de locuitori şi la judecători 

profesionişti în 2006 (Q127) 

 

Ţări Numărul 

de avocaţi 

(fără 

consilieri) 

Numărul 

consilierilor 

Numărul de 

avocaţi (fără 

consilieri) la 

100.000 locuitori 

Numărul de 

avocaţi (fără 

consilieri) la 

judecători 

profesionişti 

Andora 132 0 163 6,00

Armenia 788 24 4,40
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Austria 6 956 84 4,16

Azerbaidjan 542 6 1,10

Belgia 15 212 145 9,71

Bosnia şi 

Herţegovina 

1 241 32 1,47

Bulgaria 11 306 147 6,21

Ţări Numărul 

de avocaţi 

(fără 

consilieri) 

Numărul 

consilierilor 

Numărul de 

avocaţi (fără 

consilieri) la 

100.000 locuitori 

Numărul de 

avocaţi (fără 

consilieri) la 

judecători 

profesionişti 

Croaţia 3 281  74 1,71 

Cipru 4 756 227 17,92

Republica Cehă 8 405 82 2,81

Danemarca 4 891 neprecizat 90 13,62

Estonia 621 neprecizat 46 2,60

Finlanda 1 810 34 2,01

Franţa 47 765 76 7,10

Georgia 2 560 2 000 58 9,41

Germania 138 104 168 6,86

Grecia 38 000 342 12,01

Ungaria 9 850 neprecizat 98 3,47

Islanda 478 240 159 10,17

Irlanda 1 539 7 841 36 11,66
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Italia 170 143 290 26,38

Letonia 858 neprecizat 37 1,68

Lituania 1 555 neprecizat 46 2,12

Luxemburg 1 363 0 288 7,83

Malta 785 785 192 23,09

Moldova 1 050 0 29 2,44

Monaco 27 20 82 1,50

Muntenegru 479 77 2,07

Olanda 14 955 92 7,22

Norvegia 5 370 115 10,49

Polonia 25 972 68 2,64

Portugalia 25 753 244 14,00

România 20 485 17 000 95 4,57

Federaţia Rusă 63 000 neprecizat 44 2,06

Serbia 6 720 91 2,68

Slovacia 4 263 79 3,19

Slovenia 1 150 57 1,15

Spania 116 394 neprecizat 266 26,23

Suedia 4 427 49 3,49

Elveţia 7 530 101 6,13

FYROM 

Macedonia 

1 698 83 2,72

Turcia 57 522 neprecizat 78 8,73

Regatul Unit – 552 32 1,49
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Irlanda de Nord 

Regatul Unit - 

Scoţia  

460 11 778 9 2,03

Regatul Unit – 

Anglia şi Ţara 

Galilor 

12 034 131 347 22 3,19

 

Comentarii  

 

Azerbaidjan: cifra include avocaţii care sunt membrii ai Asociaţiei Baroului. În 

conformitate cu articolul 4 din Legea „Cu privire la avocaţi şi la activitatea 

avocatului”, numai persoana care a fost admisă ca membru în Barou şi a 

făcut un jurământ are dreptul de a fi angajat în activitatea de avocat. 

Cipru, Danemarca, Germania şi Norvegia: numărul avocaţilor include, de 

asemenea numărul juriştilor.  

Suedia: cifra declarată include numai membrii Baroului Suedez. Nu există 

cerinţe oficiale pentru practicarea legii în Suedia, sau pentru pledarea în faţa 

instanţelor.  

Regatul Unit - Anglia şi Ţara Galilor: din cauza definiţiei inexacte a rolurilor 

avocaţilor pledanţi şi juriştilor, tabelul oferă impresia unui nivel scăzut al ratei 

de avocaţi la 100.000 de locuitori, ceea ce nu este în concordanţă cu situaţia 

reală.  

Albania şi Ucraina nu au oferit cifre.  

 

Când se analizează acest tabel, o mare diferenţă poate fi observată între ţări, 
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în ceea ce priveşte numărul de avocaţi la 100.000 de locuitori, de la Grecia 

(342) la Azerbaidjan (6). Aceeaşi observaţie se poate face cu privire la 

raportul dintre avocaţi la judecătorii profesionişti. Există, în medie 7 avocaţi la 

un judecător profesionist în statele membre ale Consiliului Europei. Dar, 

Cipru, Malta, Spania şi mai ales Italia (cu 26,4 avocaţi pe judecător 

profesionist) cresc cifrele peste valorile normale. 
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Figura 70. Numărul de avocaţi la 100.000 locuitori în 2006 (Q127) 
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Figura 71. Numărul avocaţilor per judecător profesionist în 2006 (Q127) 

 

 



 495

Cu excepţia Ungariei şi a Spaniei23, practicarea profesiei de avocat necesită 

formare iniţială şi / sau continuă. În Suedia, un curs de formare iniţială este 

obligatoriu pentru a deveni un avocat - membru al Baroului Suedez. Altfel, nu 

sunt necesare cerinţe speciale pentru a funcţiona ca avocat. În 44 de ţări din 

cele 46 care au răspuns la întrebare, abilităţile necesare exercitării profesiei 

de avocat necesită examen iniţial şi / sau adaptat profesional bazat pe 

selecţie.  

 

Adaptarea necesară a aptitudinilor unui avocat la schimbările legislative 

presupune că în 25 de ţări un avocat trebuie să urmeze regulat cursuri de 

pregătire sub formă de cursuri juridice sau conferinţe. 

  

Tabelul 105. Tipuri de formare obligatorii pentru accederea şi 

îndeplinirea funcţiei de avocat (Q131, Q132) 

 

Formare iniţială obligatorie Formare continuă obligatorie 

Andora Luxemburg Armenia Regatul Unit – 

Scoţia 

Armenia Malta Austria Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Austria Moldova Belgia  

                                                 
23 Spania are un regim de acces la profesie reglementată prin lege; totuşi 

aceasta va intra în vigoare tocmai în 2011. 
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Azerbaidjan Monaco Bosnia şi 

Herţegovina 

 

Belgia Muntenegru Bulgaria  

Bosnia şi 

Herţegovina 

Olanda Danemarca  

Bulgaria Norvegia Estonia  

Croaţia Polonia Finlanda  

Cipru Portugalia Franţa  

Republica Cehă România Germania  

Danemarca Federaţia Rusă Irlanda  

Estonia Serbia Lituania  

Finlanda Slovacia Luxemburg  

Franţa Slovenia Monaco  

Georgia Suedia Muntenegru  

Germania Elveţia Olanda  

Grecia FYROMacedonia Norvegia  

Islanda Turcia România  

Irlanda Ucraina Suedia  

Italia Regatul Unit - 

Irlanda de Nord 

Ucraina  

Letonia Regatul Unit – 

Scoţia 

Regatul Unit - 

Irlanda de Nord 

 

Lituania Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 
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Galilor 

 

Comentarii  

 

Germania: „Referendariat-ul” german nu este axat în principal pe formarea 

pentru a deveni avocat, ci este o pregătire practică pentru a deveni judecător, 

procuror sau avocat. „Referendariat-ul” este, prin urmare, un curs de formare 

post-universitar obligatoriu pentru a accede la oricare dintre aceste profesii.  

Ungaria: Persoanele care a absolvit ca „jurist” trebuie să petreacă trei ani pe 

lângă un avocat sau la un birou de avocatură lucrând pe cazuri practice 

înainte de a trece examenul de stat. Există un examen de stat uniform pentru 

stagiarii tuturor tipurilor de profesii din domeniul juridic după 3 ani de practică 

post-universitară. Această examinare permite candidaţilor de succes să 

acţioneze individual în orice funcţie care necesită o diplomă juridică (în 

dispoziţiile legale maghiare acest examen este intitulat  „examen de barou”, 

care nu este un examen de intrare în barou, în ciuda numelui său).  

Polonia: pentru a deveni avocat, trebuie susţinut un examen de intrare, să se 

participe la stagii de pregătire şi apoi să treacă un examen final. Cu toate 

acestea, în conformitate cu Codul de etică al Baroului, fiecare avocat este 

obligat să-şi dezvolte continuu calificarea şi să-şi asigure un nivel înalt de 

competenţă profesională. Prin urmare, avocaţii polonezi nu sunt exceptaţi de 

la formarea obligatorie. 

  

În 20 de ţări sau entităţi, recunoaşterea unei specializări presupune:  
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- Formare suplimentară specifică în 6 ţări: Franţa, Luxemburg, România, 

Serbia, Slovenia, Elveţia;  

- Trecerea cu succes a unui examen, în 7 ţări: Croaţia, Ungaria, Malta, 

Portugalia, „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei„, Turcia, Ucraina;  

- Obţinerea unei autorizaţii în 7 ţări: Republica Cehă, Germania24, Olanda, 

Regatul Unit – Irlanda de Nord, Regatul Unit-Scoţia şi Regatul Unit-

Anglia şi Ţara Galilor.  

 

12.4 Controlul exercitat de avocaţii  

 

Avocatura în general se practică având statutul de profesie liberală. Această 

independenţă a activităţii nu îl (o) împiedica să respecte regulile etice, 

încălcarea cărora poate conduce la sancţiuni disciplinare.  

 

În aproape toate ţările, supravegherea şi controlul profesiei de avocat se află 

în puterea unui organism  profesionist . Acesta din urmă poate, independent 

de toate procedurile judiciare, să ordone o anchetă ca urmare a unui denunţ 

sau ex officio. Este responsabilitatea sa de a denunţa către organismele 

disciplinare cazurile de abatere profesională.  

Procedurile disciplinare au scopul de a stabili şi de a pedepsi încălcările 

profesiei de avocat. În toate ţările care au răspuns la întrebarea 139, un 

                                                 
24 Pentru ca autorizarea să poarte calificarea “Fachanwalt” – specializarea – 

un avocat trebuie să treacă atât de cursurile de formare suplimentare cât şi 

examenul 
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organism profesional este organismul competent care se ocupă de 

procedurile disciplinare aplicate avocaţilor.  

 

Tabelul 106. Autoritatea responsabilă pentru procedurile disciplinare 

aplicate avocaţilor - numărul de răspunsurile pozitive (Q139) 

 

Autoritatea competentă 

pentru procedurile 

disciplinare 

Numărul de ţări 

Judecător 4 

Ministrul Justiţiei 3 

Autoritate profesională 46 

 

 

Această competenţă este exercitată în comun cu un judecător în Republica 

Cehă, în Germania, în Islanda şi în Monaco, şi cu Ministerul de Justiţie în 

Andora, Bosnia şi Herţegovina şi Lituania.  
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Figura 72. Distribuţia procedurilor disciplinare iniţiate împotriva 

avocaţilor în Europa în 2006  

(Q140) 

Deficienţe 
profesionale 
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Încălcarea 
eticii 

profesionale 
65%

Infracţiune 
penală, 

4%
Altele , 2%

 

 

Figura prezintă distribuţia procedurilor disciplinare în ţările care au oferit toate 

informaţiile necesare.  

 

29 de ţări sau entităţi au fost în măsură să furnizeze cel puţin numărul total al 

procedurilor disciplinare aplicate împotriva avocaţilor. Datele detaliate pe tipuri 

de proceduri nu sunt înregistrate în cea mai mare parte a ţărilor. Dintre 

răspunsuri, se poate constata că 86% din procedurile disciplinare indicate au 

derivat dintr-o încălcare a eticii profesionale. Infracţiunea penală reprezintă 
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4% dintre proceduri. 8% dintre procedurile iniţiate au fost puse în mişcare 

pentru deficienţe profesionale. 

  

Numărul de proceduri menţionate trebuie să fie comparat cu numărul de 

avocaţi care lucrează în ţările în cauză.  

Tabelul 107. Numărul de proceduri disciplinare la 1000 avocaţi în 2006 

(Q140) 

 

Ţara Numărul de 

avocaţi fără 

consilieri 

Numărul de 

proceduri 

disciplinare 

Numărul de 

proceduri 

disciplinare la 

1000 avocaţi 

Andora 132 0 0

Bosnia şi 

Herţegovina 

1241 41 33

Croaţia 3281 424 129

Republica Cehă 8405 132 16

Danemarca 4891 804 164

Estonia 621 7 11

Finlanda 1810 444 245

Georgia 2560 74 29

Grecia 38000 428 11

Islanda 478 31 65

Irlanda 1539 33 21

Italia 170143 174 1
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Letonia 858 4 5

Lituania 1555 82 53

Luxemburg 1363 10 7

Moldova 1050 104 99

Monaco 27 0 0

Muntenegru 479 0 0

Olanda 14955 781 52

Polonia 25972 1213 47

Federaţia Rusă 63000 4672 74

Serbia 6720 625 93

Slovacia 4263 51 12

Slovenia 1150 40 35

Suedia 4427 516 117

Elveţia 7530 87

Turcia 57552 105 2

FYROMacedonia 1698 167 98

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

12034 242 20

 

Comentarii 

 

Bosnia şi Herţegovina: Informaţiile de mai sus se referă la avocaţii din 

Baroul Republicii Srpska care a furnizat informaţii despre procedurile 
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disciplinare din 2006, în timp ce Baroul Federaţiei Bosnia şi Herţegovina nu a 

furnizat informaţii. 

Estonia: Deficienţele profesionale nu reprezintă un motiv pentru aplicarea 

procedurilor disciplinare, ci un motiv pentru evaluarea aptitudinilor 

profesionale de către o comisie de evaluare a aptitudinilor profesionale. 

Infracţiunea penală nu este un motiv pentru aplicarea procedurilor 

disciplinare, ci un motiv de eliminare a calităţii de membru în cazul în care 

intră în vigoare verdictul instanţei cu privire la un avocat. Încălcarea legislaţiei, 

referitoare la activităţile avocaţilor reprezintă un motiv pentru aplicarea 

procedurilor disciplinare. 

Irlanda: Informaţiile din întrebările 140 şi 141 se referă numai la jurişti. Nu 

este disponibilă o cifră exactă a numărului de proceduri disciplinare aplicate 

împotriva avocaţilor pledanţi în 2006. Este cunoscut totuşi că aproximativ 25 

de cazuri sunt tratate anual de către Tribunalul de Conduită Profesională a  

Avocaţilor Pledanţi.  

Lituania: Datele sunt aferente perioadei 22/04/2006- 20/04/2007.  

Muntenegru: Organismul disciplinar al Asociaţiei Baroului din Muntenegru s-a 

format la sfârşitul anului 2007. Până acum, din cauza perioadei scurte de 

când s-a constituit procedura şi organismul, nu există nici o înregistrare a 

procedurilor disciplinare iniţiate împotriva avocaţilor.  

Federaţia Rusă: Nu există o diferenţiere a motivelor pentru iniţierea de 

proceduri disciplinare. S-au aplicat proceduri disciplinare la un total de 2401 

avocaţi, din care 462 au fost destituiţi din funcţia de avocat.  

Elveţia: Cifrele absolute nu reflectă situaţia exactă la nivel naţional, deoarece 

numai 12 cantoane au oferit înregistrările. În consecinţă, acestea ar trebui să 
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fie utilizat într-un mod comparativ (proporţia de abateri din cadrul lor şi 

proporţia de sancţiuni din cadrul lor) şi cu atenţie.  

FYROMacedonia: Este important să subliniem că datele prezentate sunt 

pentru următoarea perioadă: iunie 2005-aprilie 2006 datorită metodologiei 

Baroului cu privire la colectarea şi la analiza datelor statistice referitoare la 

procedurile disciplinare împotriva avocaţilor. 

  

În aproape jumătate dintre cazuri, natura pedepsei nu a fost menţionată. 

  

Figura 73. Natura sancţiunilor pronunţate împotriva avocaţilor (Q141)  

Mustrare, 
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Suspendare
, 11%Demitere, 
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Altele , 27%
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Mustrarea este cea mai comună sancţiune impusă (31%). Este urmată de 

amenzi (25%) şi de „alte sancţiuni„ (27%). Suspendarea temporară şi finală a 

fost pronunţată în 17% cazuri (suspendare: 11%, demitere: 6%).  

Tabelul de mai jos permite comparaţia tipului de pedepse impuse raportate la 

numărul de proceduri disciplinare iniţiate.  

 

Tabelul 108. Natura sancţiunilor pronunţate împotriva avocaţilor în 2006 

(Q141) 

Ţara Numărul total 

de proceduri 

disciplinare 

iniţiate 

Sancţiuni pronunţate 

Mustrare Suspendare Eliminare Amendă Altele 

Andora 0 0 0 0 0 0

Azerbaidjan 5 5 0 0 0 0

Bosnia şi 

Herţegovina 

41 1 0 0 0 0

Bulgaria neprecizat 40% 20% 5% 25% 10%

Croaţia 424 8 2 2 22 0

Republica 

Cehă 

132 12 7 0 26 0

Danemarca 804 59 1 0 101 116

Estonia 7 1 0 0 0 0

Finlanda 444 59 0 4 4 27

Georgia 74 2 1 0 0 0

Grecia 428 12 70 2 12 0
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Islanda 31 5 0 0 0 7

Irlanda 33 0 2 0 29 2

Letonia 4 2 0 1 0 1

Lituania 82 36 0 3 0 4

Moldova 104 6 4 1 0 7

Monaco 0 0 0 0 0 0

Muntenegru 0 0 0 0 0 0

Polonia 1213 70 38 17 28 74

Portugalia neprecizat 65 30 1 89 104

Serbia 625 0 7 0 10 1

Ţara Numărul total 

de proceduri 

disciplinare 

iniţiate 

Sancţiuni pronunţate 

Mustrare Suspendare Eliminare Amendă Altele 

Slovacia 51 1 0 2 8 0 

Slovenia 40 3 0 4 13 0 

Suedia 516 82 0 1 2 0 

Elveţia 87 14 4 0 24 23 

FYROMaced

onia 

167 0 1 0 4 0 

Turcia 105 105 16 15 25 86 

Regatul Unit 

– Anglia & 

Ţara Galilor 

242 20 32 67 77 46 
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În unele ţări, cum ar fi Austria, procedurile disciplinare aplicate pentru o 

infracţiune în cadrul muncii sunt suplimentare procedurilor penale prevăzute 

în lege. În alte ţări este exact contrariul: nu sunt luate măsuri disciplinare în 

cazul în care infracţiunea a iniţiat deja proceduri penale (Republica Cehă). În 

alte ţări, cum ar fi Estonia, sentinţa decisă de către o instanţă presupune o 

demiterea din Barou. Reglementările în această ţară prevăd că un avocat va fi 

exclus din Barou printr-o rezoluţie a Consiliului Baroului în cazul în care 

avocatul a fost decăzut din dreptul de a fi avocat printr-o hotărâre 

judecătorească, de exemplu în cazul unei condamnări pentru o infracţiune 

comisă intenţionat sau pentru orice altă infracţiune. În Polonia există 

posibilitatea recursului la Ministerul de Justiţie privind deciziile finale ale 

procedurilor disciplinare. Mai mult decât atât, părţile, Ministrul de Justiţie, 

Ombudsmanul şi Preşedintele Consiliului Baroului Polonez pot înainta cazul 

pentru casare la Curtea Supremă de Justiţie în cazuri evidente de încălcare a 

legii sau de incorectitudine evidentă a pedepsei disciplinare. În cele din urmă, 

în Polonia, procedura disciplinară este independentă de procedură penală.  

 

12.5 Practicarea profesiei  

Reprezentarea în faţa unei instanţe  

 

Renumele unui avocat este cea mai bună garanţie pentru păstrarea clienţilor 

şi creşterea numărului lor. Comiterea unei infracţiuni sau a fi neglijent poate fi 

în detrimentul clientului său (de exemplu: expirarea unui termen de 

procedură). Este posibil ca un client să solicite despăgubiri pentru acest 
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prejudiciu şi / sau să depună plângere cu privire la calitatea serviciilor 

avocatului. 

  

Această procedură este posibilă, în general, în cadrul Asociaţia Baroului, în 

35 de ţări. 

  

33 de ţări sau entităţi au indicat faptul că avocaţii au monopolul reprezentării 

juridice. Această cifră ar trebui, cu toate acestea, tratată cu prudenţă în 

anumite zone: 11 ţări au indicat că reprezentarea de către un avocat era 

obligatorie în chestiuni administrative; cifra se ridică la 15 în materie civilă. 

Abordarea este puţin diferită în materie penală, deoarece este în interesul 

acuzatului,  în 32 de ţări şi / sau în al victimei în 22 de ţări, pentru a beneficia 

de o apărare de încredere efectuată de către un profesionist. În Bulgaria şi în 

Belgia, apărarea executată de către un avocat este obligatorie în materie 

penală. Dar poate fi, de asemenea, efectuată de către un profesor de drept în 

Germania sau de către un absolvent în Estonia sau Finlanda. O instanţă 

poate nominaliza persoane care să asigure apărarea în Ungaria, Islanda, 

Norvegia, Suedia, Turcia, precum şi în Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor. 

  

Comentariile făcute la întrebarea 129 cu privire la reprezentarea obligatorie 

de către avocaţi subliniază nevoia de a avea un număr semnificativ de 

excepţii. Acestea din urmă, fie se referă la nivel de instanţă (de exemplu: 

reprezentarea obligatorie în apel sau înaintea Curţii Supreme de Justiţie, dar 

nu într-un tribunal de prima instanţă în Ungaria). Apărarea pentru anumite 

proceduri contencioase poate fi condusă de către organizaţii sindicale. Când 
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valoarea financiară a litigiului este redusă, reprezentarea de către avocaţi 

este opţională: acesta este cazul în Austria, înainte de Bezirksgerichte, dacă 

valoarea financiară a litigiului este sub 4000 €, sau înaintea unui judecător de 

pace în Luxemburg, dacă valoarea financiară a litigiului este de până la 

10.000 €. Această distincţie este, de asemenea, făcută în Elveţia, în funcţie 

de cantoane.  

Tabelul 109. Monopolul reprezentării legale (Q129) 

 

Ţara Monopolul reprezentării în justiţie de către avocaţi în 

următoarele domenii: 

Civil Penal Administrativ

 Acuzat Victimă  

Andora Da Da Da Da 

Armenia  Da   

Austria     

Azerbaidjan Da Da  Da 

Belgia  Da Da  

Bosnia şi 

Herţegovina 

    

Bulgaria     

Croaţia  Da   

Cipru Da Da Da Da 

Republica Cehă  Da   

Danemarca  Da Da  
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Estonia Da Da Da Da 

Finlanda     

Franţa Da Da Da Da 

Georgia  Da Da Da 

Germania Da Da Da Da 

Grecia Da Da Da Da 

Islanda Da Da Da  

Irlanda   Da  

Letonia     

Lituania  Da   

Moldova  Da   

Monaco Da Da Da Da 

Muntenegru  Da   

Olanda Da Da Da  

Norvegia  Da Da  

Polonia  Da Da  

Portugalia  Da Da  

România     

Federaţia Rusă  Da   

Serbia  Da Da  

Slovacia  Da   

Slovenia  Da   

Spania     

Suedia     
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Elveţia Da Da Da  

FYROMacedonia  Da Da  

Turcia     

Ucraina     

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

    

Regatul Unit – 

Scoţia 

    

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara Galilor 

    

 

Comentarii  

 

Danemarca: în cazurile civile nu există un monopol al avocaţilor având în 

vedere că un client poate fi reprezentat de membrii de familie şi de alte 

persoane în anumite cazuri, de exemplu, cazuri cu o valoare sub 50.000 DK, 

procedurile simple de colectare şi cazurile simple de recuperare a datoriilor 

prin aplicarea sentinţei. În cazuri administrative, membri ai familiei şi alţii pot 

reprezenta un client, în cazul anumitor tipuri de cazuri administrative care sunt 

înaintate de exemplu: administraţiei publice şi consiliului reclamaţiilor 

consumatorilor publici.  

Estonia: Există un monopol al avocaţilor doar în cazul asistenţei juridice de 

stat şi la Curtea Supremă de Justiţie.  

 

Polonia: Există, în anumite circumstanţe, obligativitatea reprezentării de către 
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avocaţi în proceduri civile (în procedurile din faţa Curţii Supreme), precum şi 

în procedurile administrative (în caz de casare, la Tribunalul Administrativ 

Suprem, de instituire a unui proces de novo în faţa Tribunalul Administrativ 

Suprem sau în cazul unei plângeri cu privire la respingerea unei casări). Mai 

mult decât atât, există de asemenea, o astfel de obligaţie în cazul procedurile 

din faţa Tribunalului Constituţional (în caz de reclamaţii constituţionale şi 

reclamaţii legate de refuzul unei reclamaţii). Prin urmare obligaţia de a fi 

reprezentat de către avocaţi nu este limitată (numai) la procedurile penale în 

Polonia.  

 

Se poate observa că:  

- Reprezentare nu este întotdeauna necesară, în ţările de drept comun 

şi în ţările nordice: Regatul Unit Anglia şi Ţara Galilor, Regatul Unit 

- Scoţia, Regatul Unit - Irlanda de Nord, Irlanda (exceptând victimele 

infracţiunilor penale), Finlanda, Suedia, Letonia;  

- Dacă reprezentarea este obligatorie pentru a se asigura apărarea 

acuzatului şi este larg acceptată în materie penală, nu acesta este şi 

cazul în Armenia, Azerbaidjan, Croaţia, Republica Cehă, Ungaria, 

Lituania, Moldova, Muntenegru, Federaţia Rusă şi Slovacia. 

  

Remunerarea avocaţilor  

 

Avocaţii pot fi plătiţi pe baza negocierilor libere. Remunerarea lor este stabilită 

de către Asociaţia Baroului în 26 de ţări sau impusă de către legiuitor în 10 
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ţări. În Germania25 şi în Federaţia Rusă, plata lor este stabilită la un nivel 

federal. 

  

Informaţia iniţială oferită de către acuzaţi cu privire la onorariile avocaţilor este 

judecată în mod transparent şi loial în 36 de ţări. Conform respondenţilor, mai 

trebuie aduse unele îmbunătăţiri privind informaţiile despre dispoziţii şi 

onorarii în: Georgia, Grecia, Ungaria, Norvegia, Olanda, Polonia, 

România, Suedia şi Regatul Unit-Scoţia. Avocaţii pot cădea de acord cu 

clientul lor să fie „plătiţi în funcţie de rezultat”. Dar acest lucru depinde de 

semnătura iniţială pe o convenţie; numai o hotărâre judecătorească 

irevocabilă, încheie procedura iniţială, permiţând plata unei onorariu. 

  

Neînţelegerile privind un onorariu pot fi aduse înaintea preşedintelui Baroului 

sau înaintea unui judecător (Franţa). În Estonia, Curtea de Onoare este 

autoritatea competentă pentru analiza unei dispute cu privire la onorarii.  

 

12.6 Tendinţe şi concluzii 

Respectul pentru profesia de avocat este o condiţie esenţială pentru un Stat, 

guvernat de lege şi într-o societate democratică.  

                                                 
25 Baza pentru remuneraţia avocaţilor este „Rechtsanwaltvergütungsgesetz” 

(RVG), care este o lege federală. Cu toate acestea există şi excepţii; de 

exemplu, un avocat poate aranja cu clientul său un aşa numit 

„Vergütingsvereinbarung”, care ar fi echivalentul unei înţelegeri cu privire la 

remuneraţie 
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Această profesie este, în general, bine organizată şi formarea profesională a 

avocaţilor asigura o bună executare a funcţiilor cu care sunt instituiţi. 

  

Se poate observa că numărul de avocaţi la 100.000 de locuitori poate varia 

considerabil de la o ţară la alta. Aceste diferenţe ar putea fi atribuite nivelului 

de „judiciarizare” al societăţii, şi diferitelor funcţii încredinţate avocaţilor. 

 

13. Punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti  

13.1 Introducere  

 

Executarea efectivă a hotărârilor judecătoreşti reprezintă parte integrantă din 

respectarea articolului 6 al Convenţiei Europene a Drepturilor Omului. Având 

în vedere volumul de cazuri care se află pe rolul Curţii şi instrumentele 

recente adoptate de către Consiliul Europei în materie de executare, CEPEJ a 

decis să acorde o atenţie specială acestui aspect, în cadrul prezentului raport. 

 

În cauze de altă natură decât penală, Comitetul de Miniştri al Consiliului 

Europei a adoptat două recomandări relevante în domeniul punerii în aplicare. 

Punerea în aplicare este definită în Recomandarea 2003(17) ca fiind 

„implementarea hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii, 

judecătoreşti sau nu, în conformitate cu legea, care obligă inculpatul să facă, 

să se abţină de la a face 

sau să plătească ceea ce s-a hotărât”. Această Recomandare este în 

principal orientată spre domeniul dreptului civil, în timp ce Recomandarea 
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2003(16) se concentrează asupra executării hotărârilor judecătoreşti 

pronunţate în cauze administrative. 

 

Executarea adecvată a hotărârilor instanţelor este dificil de evaluat în cazul 

cauzelor civile sau comerciale, pe baza statisticilor relevante, având în vedere 

faptul că executarea nu este automată: decizia de a cere sau nu executarea 

hotărârii judecătoreşti se află la latitudinea părţilor care au câştigat procesul. 

Prin urmare, acest raport nu se concentrează asupra ratei executării deciziilor 

judecătoreşti, ci în principal asupra organizării executării şi a rolului 

executorilor. CEPEJ a încercat, cu toate acestea, să evalueze durata 

procedurilor de punere în aplicare, care reprezintă o parte din timpul rezonabil 

alocat procedurilor, luat în considerare de către practica judiciară a Curţii 

Europene pentru Drepturile Omului. 

 

În Recomandarea 2003(17) cu privire la punerea în aplicare sunt descrise 

sarcinile şi îndatoririle executorilor, precum şi procedurile pentru aceasta şi 

drepturile şi obligaţiile petentului şi ale debitorului. Executorul este definit în 

această Recomandare drept „o persoană autorizată de stat să îndeplinească 

procesul de punere în aplicare, indiferent dacă acea persoană este angajată 

de stat sau nu”. Această definiţie a fost utilizată pentru scopul acestui raport. 

Ea include faptul că executorii pot fi oficiali publici sau ofiţeri privaţi (de 

exemplu, executorii judecătoreşti). Prin urmare, se referă la 62 000 de agenţi 

identificaţi de către statele membre în 2006.  

 

În unele ţări, judecătorii deţin un rol în cadrul procedurii de punere în aplicare. 
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Cu toate acestea, în majoritatea situaţiilor, acest rol este limitat la 

supravegherea procedurii de punere în aplicare şi nu priveşte executarea în 

sine. Alte ţări deţin un sistem mixt alcătuit din ofiţeri publici şi privaţi de punere 

în aplicare. De exemplu, în Republica Cehă, anumiţi executori judecătoreşti 

îşi desfăşoară activitatea în cadrul instanţei în care există, de asemenea, şi 

executori privaţi. În Portugalia, sistemul de punere în aplicare include oficiali 

ai instanţei şi jurişti executori. 

 

În plus, există şi alte tipuri specifice de executori, în Belgia (executori în 

domeniul fiscal), Bosnia şi Herţegovina (un arbitru al instanţei), Franţa 

(huissiers du Trésor, responsabil pentru colectarea impozitelor), Grecia 

(notari publici), Irlanda (şerif/avocat public şi şerif în sfera veniturilor, 

responsabil pentru colectarea impozitelor), Portugalia (jurişti executori), 

Slovacia (sechestratori) şi Regatul Unit – Scoţia (şerif şi ofiţeri de citaţie 

(messengers-at-arms)). 

 

Punerea în aplicare a sentinţelor în cauze penale are o natură diferită. 

Priveşte autoritatea de stat, deseori sub supravegherea unui judecător şi 

depinde de opţiunile politicilor în materie penală. 

 

13.2 Punerea în aplicare a deciziilor judecătoreşti în dreptul civil, 

comercial şi administrativ 

 

13.2.1 Organizarea profesiei  
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La întrebarea 150 cu privire la organizarea profesiei de executor, Andora, 

Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, Danemarca, Irlanda, Serbia şi 

Muntenegru au răspuns că această activitate nu este organizată. În 31 de 

state, structura este exclusiv naţională; este organizată la nivel regional în 

Austria, la nivel local, în Norvegia. Organizarea profesiei este atât naţională 

cât şi regională în Franţa şi în Polonia sau parţial naţională şi parţial locală în 

Belgia, şi România. Organismul este parţial regional şi parţial local în 

Azerbaidjan. Germania şi Elveţia au o organizaţie la trei niveluri: naţional, 

regional şi local. În Spania, Constituţia încredinţează judecătorii cu sarcina de 

a judeca şi de a executa hotărârile judecătoreşti (Articolele 117 şi 118).  

 

Preferinţa marcantă pentru structura naţională ar putea fi explicată prin faptul 

că există un mare interes în crearea unui grup dinamic prin stabilirea unui 

sentiment de identitate profesională timp în care are loc omogenizarea 

competenţelor şi practicilor. 

  

Tabelul 110. Organizarea structurii executorilor (Q150) 

 

Ţara Naţional Regional Local 

Albania Da   

Andora    

Armenia Da   

Austria  Da  

Azerbaidjan  Da Da 
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Belgia Da  Da 

Bosnia şi 

Herţegovina 

   

Bulgaria Da   

Croaţia    

Cipru Da   

Republica Cehă Da   

Danemarca    

Estonia Da   

Finlanda Da   

Franţa Da Da  

Georgia Da   

Germania Da Da Da 

Grecia Da   

Ungaria Da   

Islanda Da   

Irlanda    

Italia Da   

Letonia Da   

Lituania Da   

Luxemburg Da   

Malta Da   

Moldova Da   

Monaco Da   
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Muntenegru*    

Olanda Da   

Norvegia   Da 

Polonia Da Da  

Portugalia Da   

România Da  Da 

Federaţia Rusă Da   

Serbia    

Slovacia Da   

Slovenia Da   

Spania Da   

Suedia Da   

Elveţia Da Da Da 

FYROM 

Macedonia 

Da   

Turcia Da   

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

Da   

Regatul Unit - 

Scoţia  

Da   

Regatul Unit – 

Anglia şi Ţara 

Galilor 

Da   

Comentariu: Muntenegru – execuţia şi siguranţa sunt ordonate şi 

împuternicite de către instanţă. Executorii lucrează în cadrul instanţelor 
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Statutul şi competenţa 

  

Statutul executorilor este foarte variat. În majoritatea cazurilor (27 state sau 

entităţi), un executor are un statut public. Această sarcină este dată 

judecătorului în Spania, Croaţia şi în Elveţia. Cu excepţia Spaniei, în cazul 

unde sarcina este încredinţată judecătorului prin Constituţie, competenţa 

judecătorului în materie de executare a deciziilor este împărţită cu şerifii în 

Croaţia şi cu alţi executori în Elveţia.  

 

Din cele 47 de state sau entităţi, 19 au indicat faptul că executorii exercita 

liber.În anumite ţări, şerifii beneficiază de un monopol asupra decizia de 

executare în materie civilă: Estonia, Ungaria, Letonia, Monaco şi Olanda. 

  

În anumite ţări, co-există statutul public şi privat. Acesta este cazul în ţările în 

care colectarea taxelor este responsabilitatea agenţilor de stat (de exemplu, 

datoriile ce decurg din impozite în Belgia şi în Franţa), în ţările care 

efectuează transferuri în cadrul organizării lor, precum este cazul în 

Republica Cehă.  

 

Diferenţele de statut şi misiuni au drept consecinţă numărul de executori. 
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Figura 74. Numărul executorilor la 100.000 locuitori în 2006 (Q147) 
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Competenţe necesare şi formare 

  

Executorii cu calificări bune sunt vitali pentru atingerea rezultatelor dorite, 

aderând strict la drepturile intervenientului sau ale unei terţe părţi. Prin 

urmare, este de dorit ca un executor să aibă o diplomă în drept, care fără a fi 

la fel de necesară ca acelea care conduc la funcţia de judecător sau de 

avocat, ar trebui să fie suficiente pentru partea interesată, pentru a fi la curent 

cu diversele modalităţi de executare şi pentru ca mai târziu, să aibă 

posibilitatea de a-i informa pe acuzaţi. Această diplomă este deseori 

completată de un stagiu de practică. 

  

Majoritatea ţărilor (34) a indicat că formarea iniţială sau un anumit examen a 

fost necesar pentru a deveni un executor. 

  

Tabelul 111. Formare iniţială sau examen pentru a deveni un agent de 

executare (Q149) 

 

DA NU 

Albania Lituania Andora  

Armenia Luxemburg Bosnia şi Herţegovina  

Austria Malta Croaţia  

Azerbaidjan Moldova Danemarca  

Belgia Monaco Finlanda  

Bulgaria Olanda Grecia  

Cipru Polonia Irlanda  
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Republica 

Cehă 

Portugalia Muntenegru  

Estonia România Norvegia  

Federaţia 

Rusă 

Slovacia Serbia  

Franţa Slovenia Elveţia  

Germania Spania Ucraina  

Georgia Suedia Regatul Unit- Anglia şi 

Ţara Galilor 

 

Ungaria FYROMacedonia   

Islanda Turcia   

Italia Regatul Unit – Irlanda 

de Nord 

  

Letonia Regatul Unit - Scoţia   

 

Comentariu: Elveţia - un curs iniţial de formare este obligatoriu numai în 9 

cantoane din 26. 

  

Celelalte ţări, de multe ori înmânează executarea deciziilor, personalului care 

are o altă formare juridică, fie că este vorba despre judecători (Bosnia-

Herţegovina, Croaţia, Danemarca) sau activează sub autoritatea unui 

judecător (Andora), sau executarea este încredinţată unei instituţii publice 

(Azerbaidjan, Bulgaria, Grecia, Norvegia). 
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În aceste din urmă cazuri, supravegherea şi controlul execuţiei sunt realizate 

în mod diferit decât în celelalte ţări. 

  

Cadrul formării practice a agenţilor  

 

Pentru a garanta drepturile acuzaţilor, felul şi modalităţile în care are loc 

executarea deciziilor instanţei, trebuie să existe control. Toate ţările care au 

răspuns la întrebarea 153 au indicat faptul că există un sistem de control a 

activităţii executorilor, care poate diferi în funcţie de: dacă executorul are 

statut de agent public (judecător, Rechtspfleger, şerif non liberal) sau sub 

formă de profesie liberală. 

  

Supravegherea activităţii nu include numai observarea cu regularitate a 

acţiunilor întreprinse în cadru legal, dar uneori şi ceea ce executorul 

întreprinde din propria iniţiativă.  

 

Organul de control este, în cele mai multe cazuri, o parte a unei instituţii 

judiciare. În 21 de ţări, se observă o stratificare a organismelor de 

supraveghere. Datorită pluralităţii organismelor de supraveghere, figura de 

mai jos arată mai degrabă o medie la nivel global decât una pentru fiecare 

stat membru. 
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Figura 75. Autoritatea responsabilă de controlul executorilor (Q154) 

 

 

Supravegherea executorilor este încredinţată:  

- Ministerul de Justiţie, în 30 de ţări, în exclusivitate în 11 ţări şi în comun 

în celelalte 19, 

- Organismelor profesionale în 17 state, exclusiv în Austria, Republica 

Moldova, Regatul Unit - Irlanda de Nord, regatul Unit - Scoţia.  

- Judecătorului în 18 ţări, exclusiv în Andora, Bosnia şi Herţegovina, 

Muntenegru şi Serbia - 

această cifră este predominantă în ţările în care executorul este anexat 

instanţei sau la un organism public; judecătorul este autoritatea care 

decide dacă se demarează un act de executare,  

-     Procurorului în 6 ţări: Belgia, Franţa, Luxemburg, Monaco, 

Federaţia Rusă şi Turcia - dacă un procuror acţionează ca un 
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organism de supraveghere şi control pentru executori, el face acest 

lucru împreună cu un alt organism. 

  

În mod excepţional, anumite ţări au indicat că, Curtea Supremă de Justiţie ar 

putea exercita controlul (Cipru) sau că această putere a fost încredinţată unei 

comisii parlamentare (Suedia). 

  

În cazul în care există încălcări, organismele de supraveghere pot demara 

procedurile disciplinare şi pot da pedepse.  

 

Proceduri disciplinare şi sancţiuni  

 

Procedurile disciplinare există pentru a stabili şi a pedepsi încălcările în 

activitatea executorilor.  

 

22 de ţări au oferit informaţii la întrebarea 161 cu privire la natura şi numărul 

de proceduri disciplinare iniţiate. 
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Figura 76. Distribuţia procedurilor disciplinare iniţiate împotriva 

executorilor la nivel european în 2006 (Q161) 

Infracţiune 
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Dintre toate ţările care au răspuns, 52% dintre procedurile disciplinare s-au 

pus în mişcare atunci când a fost comisă o infracţiune (infracţiune penală: 

27% sau încălcarea eticii profesionale: 25%), sau deficienţe profesionale (în 

18% din cazuri). 

  

Numărul de proceduri menţionate poate fi legat de numărul de executori care 

activează într-o anumită ţară. 
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Tabelul 112. Numărul de proceduri disciplinare iniţiate împotriva 

executorilor la 1000 agenţi 

în 2006 (Q161) 

 

Ţara Numărul de 

proceduri 

disciplinare iniţiate 

Numărul 

executorilor 

Numărul de proceduri 

disciplinare la 1000 

agenţi 

Armenia 2 249 8

Austria 4 364 11

Azerbaidjan 63 480 131

Bulgaria 15 399 38

Republica Cehă 18 539 33

Estonia 9 48 188

Finlanda 1 735 1

Georgia 8 130 62

Germania 57 4920 12

Ungaria 2 197 10

Italia 92 4609 20

Letonia 22 137 161

Lituania 3 129 23

Malta 5 19 263

Moldova 23 365 63

Norvegia 3 362 8

Polonia 46 644 71
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Slovacia 21 270 78

Slovenia 8 42 190

Suedia 2 800 3

Elveţia 9 656 14

Turcia 159 1138 140

 

 

Figura 77. Numărul de proceduri disciplinare iniţiate împotriva 

executorilor în 2006 (Q161) 
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Cu 5 proceduri pentru 19 executori, Malta se află cu mult peste medie, în timp 

ce Finlanda ,cu 1 procedură aplicată la 735 de agenţi, are cea mai redusă 

medie. Trebuie menţionat faptul că un număr ridicat de proceduri sau 

sancţiuni dintr-un anumit stat, nu reflectă în mod automat o lipsă de 

profesionalism în rândul executorilor, mai poate reflecta de asemenea, un 

sistem mai bun de detectare a lacunelor, a plângerilor şi / sau o atitudine mai 

severă vis-à-vis de comportamentele greşite. 

  

Tabelul de mai jos permite compararea tipurilor de sancţiuni date vis-à-vis de 

numărul de proceduri disciplinare iniţiate. 

  

Tabelul 113. Sancţiuni pronunţate împotriva executorilor în 2006 (Q162) 

Ţara Numărul total 

de proceduri 

disciplinare 

iniţiate 

Sancţiuni pronunţate 

Mustrar

e 

Suspendare Eliminare Amendă Altele

Austria 4 3 1  

Azerbaidjan 63 49 46 7

Bulgaria 15 2  5

Republica Cehă 18 0 0 0 0 0

Estonia 9 5  4

Finlanda 1 1  

Georgia 8 17  13

Germania 57 14 2 2 14

Grecia 2 



 531

Ungaria 2 1  1

Italia 92 18 9 2 4

Letonia 22 4 1 6 11

Lituania 3 1 2

Luxemburg 0 0 0 0 0

Malta 5 2  3

Moldova 23 23  

Monaco 0 0 0 0 0

Norvegia 3 3 

Polonia 46 25 1 2 4

Ţara Numărul total 

de proceduri 

disciplinare 

iniţiate 

Sancţiuni pronunţate 

Mustrare Suspendare Eliminare Amendă Altele

Portugalia 61 96  1 8

Slovacia 21 4 1 0 4

Slovenia 8 1 1 4 2

Suedia 2 1  1

Elveţia 9 2 3 1

Turcia 159 44 7 2 29

 

Sancţiunile disciplinare care sunt aplicate cel mai probabil executorilor variază 

de la o mustrare sau blam până la eliminarea din funcţie, fie temporar 

(suspendare), sau definitivă (concediere).  
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Figura 78. Distribuţia sancţiunilor pronunţate împotriva executorilor la 

nivel European (Q162) 
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Figura prezintă date din 25 de ţări 

  

Unde nu s-au executat hotărârile judecătoreşti, sau au fost tratate foarte lent, 

pedeapsa dată s-a limitat la o mustrare sau o amendă. Acest lucru se explică 

prin posibilitatea oferită acuzatului, în anumite state membre de a depune o 

plângere cu privire la durata excesivă a procedurilor, aşa cum este cazul în 
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Germania şi, astfel, oferă dreptul la compensare, aşa cum este cazul în 

Finlanda sau în Suedia.  

 

Tabelul 114. Motivele reclamaţiilor referitoare la procedurile de punere în 

aplicare - numărul de răspunsuri (Q157) 

 

Neexecutare 12 

Neexecutarea deciziilor instanţei împotriva 

autorităţilor publice 

4 

Lipsa informării 11 

Durată excesivă 37 

Practici ilegale 13 

Supraveghere insufiecientă 6 

Costuri excesive 19 

Alte plângeri 4 

 

 

13.2.2 Eficienţa procedurilor de punere în aplicare 

 

Extinderea eficienţei procedurilor de punere în aplicare implică stabilirea unui 

standard care să permită determinarea, în funcţie de caz, a rezultatului 

aşteptat (Q155). Din 46 de ţări sau entităţi care au răspuns la întrebarea 29 

au indicat că au standarde de calitate pentru executarea deciziilor judiciare. În 

cazul a 15 ţări, aceste standarde sunt direct sau indirect stabilite de către 
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Ministerul de Justiţie, şi pentru 10 ţări, de către un organism profesional al 

executorilor şi în 3 cazuri, de către puterea legislativă. 

  

Măsurarea acestei eficienţe este satisfăcătoare, atât în termenii timpului 

necesar pentru punerea în aplicare cât şi în termeni de cost. 

  

13 ţări, au implementat o procedură specifică pentru executarea deciziilor 

luate împotriva autorităţilor publice: Austria, Belgia, Bulgaria, Franţa, 

Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, România, Spania, Regatul Unit – 

Irlanda de Nord, Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor, Regatul Unit-Scoţia.  

 

Intervalele de timp necesare punerii în aplicare 

  

Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, în funcţie de care trebuie 

aplicată o hotărâre judecătorească într-un interval rezonabil de timp, a fost 

transpusă în legislaţia mai multor state membre, mai ales în Moldova unde 

există o regulă generală care pretinde unei decizii judiciare să fie executate 

într-un interval rezonabil de timp, oferind criterii obiective pentru determinarea 

acestui interval.  

 

Este dificilă anticiparea unui interval previzibil de timp pentru aplicarea 

deciziilor, deoarece într-un anumit număr de ţări executarea nu depinde 

numai de măsurile luate de către creditor, ci şi de solvabilitatea debitorului.  

 

Din cele 46 de ţări sau entităţi care au răspuns la întrebarea 159, 22 au 
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indicat că utilizează o metodă care le permite să măsoare intervalul de timp 

pentru punerea în aplicare a procedurii de executare în materie civilă şi 20 de 

ţări au menţionat acelaşi lucru în ceea ce priveşte deciziile luate împotriva 

unei autorităţi publice. Andora şi Danemarca au declarat ca au o regulă care 

le permite să calculeze intervalul de timp necesar pentru punerea în aplicare 

a executării.  

 

Intervalul de timp necesar notificării părţilor cu reşedinţa în aceeaşi jurisdicţie 

cu privire la recuperarea daunelor au servit drept bază pentru întrebarea 160.  

 

Tabelul 115. Intervalele de timp necesare pentru notificarea unei decizii 

judecătoreşti cu privire la recuperarea unor daune de la părţi cu 

reşedinţa în acelaşi oraş în care activează instanţa (Q160)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Între 1 şi 5 zile: Armenia, Austria, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Estonia, 

Franţa, Georgia,  

Germania, Islanda, Lituania, Luxemburg, Malta, Muntenegru, Monaco, Federaţia 

Rusă, Serbia,  

Elveţia, Turcia, Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor  

Între 6 şi 10 de zile: Cipru, Finlanda, Letonia, Moldova, Ucraina  

Între 11 şi 30 de zile: Bulgaria, Ungaria, Monaco, Italia, Norvegia, Olanda, Polonia, 

Slovacia, Spania, Suedia, Regatul Unit-Scoţia, Regatul Unit-Irlanda de Nord  

Mai mult de 30 de zile: Republica Cehă, Grecia. 
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Comentariu: Monaco - oficiul are 1 la 5 zile, pentru a anunţa o decizie 

părţilor şi aprodul între 11şi 30 de zile.  

 

Când s-au comparat acelaşi cifre din tabelul de mai sus pentru 2004 şi 2006, 

s-a putut observa progresul făcut în intervalul de timp necesar executării, de 

către următoarele ţări: Azerbaidjan, Moldova şi Ungaria.  

 

13.2.3 Costurile punerii în aplicare a deciziilor 

  

În alte domenii decât cele penal, depinde în general de creditor luarea deciziei 

cu privire la oportunitatea aplicării unei hotărâri cu privire la cheltuielile de 

executare. Cu excepţia: Andorei, Danemarcei, Greciei, Lituaniei, Ucrainei, 

Turciei, 41 de ţări au o prezentare transparentă a costurilor prevăzute pentru 

punerea în aplicare. 

  

Cazul Andorei este atipic, deoarece costurile de aplicare sunt suportate 

direct de către stat. Executarea deciziilor este neutră pentru creditor, 

deoarece costurile de aplicare sunt în general suportate de către debitor, şi în 

caz de neaplicare, în special pentru insolvenţă, sunt suportate de către 

contribuabil.  

 

Costurile de aplicare a procedurilor  sunt compuse din cheltuielile de 

executare, stricto sensu, (costul procedurilor) şi din onorariul executorului, 

care poate depinde de rezultatul obţinut. La întrebarea 152, ţările au fost 
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invitate să precizeze dacă onorariile au fost reglementate prin lege sau liber 

negociate între executor şi creditor. Olanda şi România sunt singurele care 

au indicat faptul că onorariile sunt  

liber negociate. Această întrebare este foarte importantă, deoarece, în 

sistemele private sau mixte, executorii sunt plătiţi parţial sau total prin 

onorariile de executare sau prin bonusuri rezultate din acestea. Mai trebuie 

observat în plus că, în România, onorariile sunt liber negociate, doar în cadrul 

unui anumit interval (conţinând taxele maxime şi minime), care este 

determinat prin lege.  

 

În marea majoritate a statelor, costurile de procedură sunt reglementate de 

către stat. Acest lucru permite o supraveghere relevantă al costul de 

acţionare, dar nu permite verificarea promptitudinii. Astfel, de multe ori există 

posibilitatea depuneri de plângeri împotriva executorului şi / sau permite 

judecătorului dacă să autorizeze sau nu plata de către executor a costurilor 

nejustificate.  

 

13.3 Punerea în aplicare în cauze penale 

 

CEPEJ nu a inclus în mod deliberat  sistemul de arest în evaluarea  

sistemelor de justiţie, careeste abordat de către alte organisme ale Consiliului 

Europei (şi în special de Comitetul European pentru  

Prevenirea torturii - CPT). Prin urmare, acest capitol este limitat la câteva date 

legate în mod direct de funcţionarea instanţelor judecătoreşti.  
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Punerea în aplicare a hotărârilor în materie penală este, în aproape toate 

statele membre, în mâinile unei structuri publice. Cu toate acestea, există o 

mare disparitate în cadrul autorităţilor competente.  

 

În 21 state, executarea este încredinţată unui judecător numit special pentru 

punerea în aplicare a deciziilor în materie penală. Un alt organism, altul decât 

judecătorul, poate interveni: procurorul (Germania, Franţa, Italia, Monaco şi 

Turcia), administraţia închisorilor (Belgia, Moldova, Monaco, Danemarca) 

sau o entitate specializată de la Ministerul de Justiţie (Azerbaidjan, Croaţia). 

  

Când judecătorul nu este în măsură să se ocupe de punerea în aplicare, 

aceasta poate fi încredinţată unui procuror (Belgia, Lituania, Luxemburg, 

Polonia), Ministerului de Justiţie (Armenia, Bulgaria, Finlanda, Georgia, 

Letonia, Lituania, Norvegia, Slovacia, Ucraina), administraţiei 

penitenciarelor (Belgia, Danemarca, Islanda), sau unei agenţii specializate 

publice de punere în aplicare (Federaţia Rusă) sau poliţiei (Irlanda, Malta). 

  

Cipru a indicat că executarea hotărârilor în materie penală se face de către 

firme private desemnate de către Ministerul de Justiţie.  
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Tabelul 116. Autoritatea responsabilă pentru executarea deciziilor în 

cazuri penale (Q163) 

Ţara Judecător  Altă autoritate Autoritatea 

Albania  Da Procuror 

Andora Da  Judecător raportor 

Armenia  Da Agenţie a Ministerului de Justiţie 

Austria Da  Judecător 

Azerbaidjan Da Da Agenţie a Ministerului de Justiţie 

Belgia  Da Procuror şi administraţia 

penitenciarelor 

Bosnia şi 

Herţegovina 

Da  Judecător 

Ţara Judecător  Altă autoritate Autoritatea 

Bulgaria  Da Agenţie a Ministerului de Justiţie 

Croaţia Da Da Agenţie a Ministerului de Justiţie 

Cipru  Da Firmă privată 

Republica 

Cehă 

Da  Judecător 

Danemarca   Administraţia penitenciarelor 

Spania Da  Judecător şi administraţia 

penitenciarelor 

Estonia Da   

Finlanda  Da Agenţie a Ministerului de Justiţie 

Franţa Da Da Procuror 
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Georgia  Da Agenţie a Ministerului de Justiţie 

Germania Da Da Judecător şi procuror 

Grecia Da  Judecător 

Ungaria Da  Judecător împuternicit 

Irlanda  Da Poliţia şi administraţia 

penitenciarelor 

Islanda  Da Administraţia penitenciarelor 

Italia Da Da Procuror 

Letonia  Da Ministerul Justiţiei 

Lituania  Da Procuror 

Luxemburg  Da Procuror 

Malta  Da Şerif 

Moldova Da Da  

Monaco Da Da Administraţia penitenciarelor 

Muntenegru Da   

Norvegia  Da Procuror public 

Olanda  Da Procuror 

Polonia Da  Ofiţeri executori 

Portugalia Da  Judecător 

Federaţia 

Rusă 

 Da Agenţie federală pentru 

executare 

Slovacia  Da Departament de probaţiune 

Slovenia Da  Judecător 

Suedia  Da Penitenciar şi departament de 
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probaţiune 

FYROM 

Macedonia 

Da  Judecător împuternicit 

Turcia Da Da Procuror 

Ucraina  Da Ministerul Justiţiei 

Regatul Unit 

– Scoţia 

  Şerifi 

 

Trebuie menţionat faptul că doar 17 de ţări sau entităţi au efectuat studii cu 

privire la eficienţa colectării amenzilor impuse de către o jurisdicţie penală 

(Q164): Bulgaria, Finlanda, Franţa, Ungaria, Irlanda, Letonia, Malta, 

Moldova, Muntenegru, Olanda, Polonia, Norvegia, Slovenia, Suedia, 

Regatul Unit-Scoţia, Regatul Unit de Nord - Irlanda, Regatul Unit-Anglia 

şi Ţara Galilor.  

 

13.4 Tendinţe şi concluzii 

 

Executarea eficientă a hotărârilor judecătoreşti reprezintă o parte integrantă a 

articolului 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi constituie un 

indicator pertinent pentru buna funcţionare a sistemului judiciar. 

  

Statutul de executori este foarte diferit în diversele state membre. Judecătorii 

pot juca un rol în procedura de aplicare, dar în cele mai multe cazuri rolul lor 

este limitat la supravegherea acestei proceduri. 
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Este esenţial ca executorii să aibă o formare fiabilă şi solidă şi de un nivel 

adecvat de calificare  

pentru a permite persoanei în cauză să aplice în mod eficient şi rezonabil 

procedurile, în timp ce  

garantează drepturile fundamentale şi libertăţile individuale. 

  

Prin urmare, este logic că, controlul activităţii se referă nu numai la 

regularitatea procedurilor  

întreprinse în conformitate cu legislaţia, dar şi la oportunitatea acţiunilor 

adoptate de către executor. 

 

14. Notari  

14.1 Introducere  

 

Un notar este un oficial care a fost împuternicit de către autoritatea publică, 

pentru a asigura libertatea consimţământului şi protecţia intereselor corecte 

ale persoanelor fizice. Semnătura unui notar conferă actelor juridice caracter 

de autenticitate. Mai mult, notarii au îndatoriri care depăşesc simpla de 

autentificare a documentelor, deseori se ocupă de consilierea cetăţenilor cu 

privire la diferitele posibilităţi de încheiere a actelor juridice şi asupra 

consecinţelor acestora. 

  

Garant al securităţii juridice, notarul are un rol important contribuind la 

limitarea litigiilor între părţi. În această funcţie, este un actor major al justiţiei 
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preventive. Sub acest aspect CEPEJ s-a adresat acestei profesii, fiind 

conştient de faptul că notarii, în funcţie de specificul ţărilor, pot interveni în 

alte domenii, ca de exemplu în domenii economice sau sociale. 

  

Notarul este în general responsabil de primirea actelor, de a lua la cunoştinţă 

semnături şi declaraţii, de a administra jurăminte, de a verifica documente 

juridice şi, în anumite ţări, poate emite, de asemenea, citaţii în procese.  

 

14.2 Statutul şi rolul 

 

Notariatele sunt larg răspândite în ţările membre, şi numai în Serbia şi 

Suedia nu se găseşte această funcşie. Dincolo de această primă considerare 

trebuie menţionat că statute diferite ale notarului pot coexista în statele 

membre. În Portugalia, Elveţia şi Ucraina, aceştia pot avea un dublu statut 

(funcţionari publici sau privaţi). În Federaţia Rusă, notarii îşi pot îndeplini 

îndatoririle ca funcţionari publici, privaţi sau privaţi conduşi de către autorităţile 

publice. 
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Figura 79. Statutul notarilor (Q166) - numărul de răspunsuri 
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În majoritatea ţărilor, notarii au un statut public (21 răspunsuri), urmat de 

statutul de funcţionar privat condus de către autorităţile publice (19 

răspunsurile). Aceştia funcţionează cu caracter strict privat numai în: Cipru, 

Slovenia şi Regatul Unit - Irlanda de Nord.  

 

Ca şi în alte sectoare, rolurile notarilor pot varia considerabil în funcţie de 

diferitele ţări. Se poate observa că ţările din Europa continentală au o 

abordare diferită asupra notariatelor comparativ cu Regatul Unit-Anglia şi 

Ţara Galilor unde există notariate publice generale, care exercita o activitate 

cu normă întreagă şi notari copişti care exercită această profesie secundar 

celei de jurist. 
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Tabelul 117. Statutul şi numărul notarilor în 2006 (Q166) 

 

Ţara Statutul şi numărul notarilor 

Privat Funcţionat privat 

sub conducerea 

unor autorităţi 

publice 

Public Altă formă 

Albania  Da 327  

Andora  Da 4  

Armenia  Da 71  

Austria  Da 478  

Azerbaidjan  Da 159  

Belgia  Da 1239  

Bosnia şi 

Herţegovina 

 Da  

Bulgaria  Da 526

Croaţia  Da 259  

Cipru Da   

Republica 

Cehă 

 Da 450  

Danemarca  Da  

Estonia  Da 100  

Finlanda  Da  

Franţa  Da 8645  
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Georgia  Da 235

Germania  Da 8513  

Grecia  Da  

Ungaria  Da 313  

Irlanda  Da 24  

Islanda  Da  

Italia  Da 

Letonia  Da 131  

Lituania  Da 251  

Luxemburg  Da 36  

Malta  Da  

Moldova  Da 283  

Monaco  Da 3  

Muntenegru  Da  

Olanda  Da 1473  

Norvegia  Da 76  

Polonia  Da 1773

Portugalia  Da 351 Da 31  

România  Da  

Federaţia 

Rusă 

Da  Da 7226 Da 139 Da 

Slovacia  Da 324  

Slovenia Da 91  

Spania  Da 2775
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Elveţia  Da 896 Da 619  

FYROM 

Macedonia 

 Da 126  

Turcia  Da 1473

Ucraina  Da 3897 Da 1288  

Regatul Unit 

– Irlanda de 

Nord 

Da 27  

Regatul Unit 

– Scoţia 

 Da  

Regatul Unit 

– Anglia & 

Ţara Galilor 

 Da 900  
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Tabelul 118. Numărul notarilor la 100.000 locuitori în 2006 (Q166) 

 

Ţara Numărul de notari Numărul notarilor la 100.000 locuitori 

Albania 327 10,4 

Andora 4 4,9 

Armenia 71 2,2 

Austria 478 5,8 

Azerbaidjan 159 1,9 

Belgia 1 239 11,8 

Bulgaria 536 7,0 

Croaţia 259 5,8 

Republica Cehă 450 4,4 

Estonia 100 7,4 

Franţa 8 645 13,7 

Georgia 235 5,3 

Germania 8 513 10,3 

Ungaria 313 3,1 

Islanda 24 8,0 

Letonia 131 5,7 

Lituania 251 7,4 

Luxemburg 36 7,6 

Moldova 283 7,9 

Monaco 3 9,1 

Olanda 1 473 9,0 
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Norvegia 76 1,6 

Polonia 1 773 4,7 

Portugalia 382 3,6 

Federaţia Rusă 7 365 5,2 

Slovacia 324 6,0 

Slovenia 91 4,5 

Spania 27 6,3 

Elveţia 1 515 20,3 

FYROM 

Macedonia 

126 6,2 

Turcia 1 475 2,0 

Ucraina 5 185 11,1 

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

27 1,6 

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

900 1,7 

 

Comentariu: Elveţia are cel mai ridicat număr de notari la 100.000 locuitori. 

Oricum, trebuie notat ca în această ţară nu este (in cea mai mare parte) o 

profesie cu normă întreagă. Avocaţii îşi pot combina activitatea cu cea de 

notar. 

 

 

 



 550

Figura 80. Numărul notariatelor la 100.000 locuitori în 2006 

 

 

 

Diferenţele de statut nu sunt fără consecinţe în ceea ce priveşte competenţele 

alocate notarilor. Competenţele a 23717 notari se reduc în majoritatea statelor 

membre la autentificarea şi certificarea actelor (41 state), şi la consiliere 

juridică (29 state). Aceasta ultim domeniu de activitate este  
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dezvoltat în special în Regatul Unit - Anglia şi Ţara Galilor, deoarece notarii 

copişti exercită şi profesia de avocat în acelaşi timp. 

 

 Figura 81. Rolul notarilor - numărul de ţări (Q167) 

 

 

Notarul joacă un rol în procedura civilă în 27 de state membre şi beneficiază 

de alte competenţe în 17 de ţări, în special în succesiuni: Austria, Franţa, 

Italia, Spania şi Polonia, şi în protecţia cambiilor în  

Norvegia. De asemenea, constituie un punct privilegiat de acces în relaţiile 

dintre cetăţeni şi stat sau organisme private în Estonia. În 41 de ţări, 

exceptând Armenia, Georgia, Norvegia şi Polonia, notarul are rolul de a 

autentifica actele şi documentele. 
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14.3 Supravegherea profesiei de notar  

 

Prin exercitarea prerogativelor sale, intervenţia notarului reprezintă o garanţie 

a securităţii juridice. Este, prin urmare logic ca instituţia să dobândească 

instrumente de verificare pentru a garanta forţa de convingere a actelor 

notariale. 

  

Toate ţările sunt preocupate să aibă un sistem de supraveghere şi control al 

activităţii notarilor. Acest control este exercitat înainte de numire şi în timpul 

exercitării profesiei prin inspecţii. 

  

Figura 82. Autoritatea competentă pentru supravegherea şi controlul 

notarilor - numărul de  

răspunsuri (Q169) 
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Controlul profesiei deseori este exercitat în comun de către mai multe 

autorităţi, care combină un mecanism colegial de control cu supravegherea 

exercitată de către Ministerul de Justiţie şi / sau de o autoritate judiciară. Ar 

trebui menţionat că Ministerul Justiţiei este autoritatea competentă pentru 

supraveghere în 29 de ţări, urmat de un organism profesional (în 25 de ţări). 

Judecătorul exercită această competenţă în 12 ţări, iar procurorul doar în 5 

ţări. 

  

Tabelul 119. Autorităţile responsabile pentru controlul şi supravegherea 

notarilor (Q169) 

 

Ţara Autoritatea responsabilă este 

Organism 

profesional 

Judecător Ministerul 

Justiţiei 

Procuror Altă autoritate 

Albania      

Andora Da Da  Da  

Armenia   Da   

Austria Da Da Da   

Azerbaidjan   Da   

Belgia Da   Da  

Bosnia şi 

Herţegovina 

Da  Da   

 

Ţara Autoritatea responsabilă este 

Organism 

profesional 

Judecător Ministerul 

Justiţiei 

Procuror Altă autoritate 
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Bulgaria Da  Da   

Croaţia Da  Da   

Cipru     Ministerul de 

interne 

Republica 

Cehă 

Da Da Da   

Danemarca  Da   Preşedintele 

Curţii Locale 

Estonia Da  Da   

Finlanda   Da  Ministerul de 

interne 

Franţa Da Da    

Georgia   Da   

Germania Da  Da   

Grecia    Da  

Ungaria Da Da Da   

Islanda   Da   

Irlanda     Preşedinte 

Justiţie 

Italia   Da   

Letonia Da  Da  Instanţele 

Regionale 

Lituania Da Da Da   

Luxemburg Da  Da Da Administration de 
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l'Enregistrement 

et 

des Domaines 

Malta Da     

Moldova  Da Da   

Monaco     Comisia de 

control (5 membri 

aleşi pe baza 

competenţelor) 

Muntenegru   Da  Preşedintele 

Curţii 

Olanda Da  Da   

Norvegia     Curtea Naţională 

de Administraţie 

Polonia Da Da Da   

Portugalia Da  Da   

România Da Da Da   

Federaţia 

Rusă 

Da    Oficiul Federal de 

Înregistrare 

Slovacia   Da   

Slovenia Da Da Da   

Spania   Da   

Elveţia Da Da    

FYROM   Da   
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Macedonia 

Turcia Da  Da Da  

Ucraina   Da   

Regatul Unit 

– Irlanda de 

Nord 

 Da    

Regatul Unit 

– Scoţia 

Da     

Regatul Unit 

. Anglia & 

Ţara Galilor 

Da     

 

15. Reformele Judiciare 

 15.1 Reforme generale 

 

În capitolul privind instanţele a fost deja oferită o privire de ansamblu asupra 

ţărilor care au redus sau au crescut numărul de instanţe judecătoreşti sau de 

locaţii ale instanţelor. În acest capitol sunt descrise mai în detaliu reformele 

judiciare, bazate pe ultima întrebare a Schemei de Evaluare: Puteţi furniza 

informaţii cu privire la dezbaterile curente din ţara dumneavoastră cu privire la 

modul de funcţionare a justiţiei? Se prevăd reforme? 

  

Privind răspunsurile la această întrebare, cea mai mare parte a reformelor 

este legată de modificările legislaţiei formale şi procedurale (legislaţia civilă, 

penală şi administrativă). În 19 ţări sunt menţionate discuţii, modificări sau 
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introducerea de noi legi (procedurale). Modificări organizaţionale în sistemul 

judiciar şi modificări ale statutului judecătorilor care se bazează (mai ales) pe 

modificări în Constituţie, a legilor specifice privind instanţele judecătoreşti sau 

a consiliilor Judiciare; astfel de modificări au fost descrise în 8 ţări. Uneori, 

aceste modificări sunt legate de introducerea de noi instanţe administrative 

(Armenia) sau de modificările competenţelor Consiliului Sistemului Judiciar 

(Azerbaidjan, Georgia, Moldova şi Serbia).  

 

Aceste modificări în legislaţia privind instanţele judecătoreşti şi consiliile 

pentru sistemul judiciar pot fi de asemenea o parte planurilor de reformă 

integrală sau a strategiilor. De exemplu, în Croaţia, este aplicată o abordare 

cuprinzătoare cu scopul de creştere a independenţei şi a eficienţei sistemului 

judiciar. Diverse activităţi pot fi incluse în planuri, cum ar fi o mai bună 

organizare a instanţelor judecătoreşti, unificarea îmbunătăţită a jurisprudenţei, 

o reducere a cazurilor restante, etc. În Bulgaria (introducerea unui Consiliu 

Consultativ al Politicilor Penale), Franţa (modificări ale hărţii judiciare), 

Georgia (punerea în aplicare a unei strategii de reformă judiciară), 

Muntenegru, Slovenia şi Ucraina sunt puse de asemenea în aplicare planuri 

de reformă generală. 

  

Modificările pot fi axate pe măsuri structurale, de exemplu, reducerea 

numărului de instanţe, schimbarea competenţelor instanţelor judecătoreşti 

sau creşterea capacităţii (tribunalului) (în termeni de judecători, procurori şi de 

personal). De exemplu, Danemarca (reducerea numărului de instanţe 

districtuale), Georgia, Olanda şi Italia au redus număr de instanţe sau 
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discută planuri de reducere (Italia: în domeniul de judecătorilor de pace). Pe 

de altă parte, există şi exemple în care sunt înfiinţate noi instanţe: 

Luxemburg (două camere penale), Elveţia (două noi instanţe federale) şi 

Slovacia (9 instanţe federale noi). În Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor, 

Magistraturile au devenit parte a Serviciului Instanţei Majestăţii Sale. În 

Azerbaidjan, Ungaria şi Spania capacitatea instanţelor şi a parchetelor este 

consolidată prin recrutarea mai multor judecători, procurori şi de personal. Mai 

trebuie menţionat de asemenea că în Azerbaidjan numărul de instanţe de 

apel şi de instanţe judecătoreşti economice a crescut cu scopul de a 

îmbunătăţi accesul la justiţie. 

  

Creşterea eficienţei funcţionării  instanţelor judecătoreşti şi reducerea 

numărului de cazuri restante pot fi reflectate în planuri pentru introducerea 

unor noi principii de management în instanţele de judecată, alte metode de 

lucru sau de măsuri de reducere a restanţelor. De exemplu, în „Fosta 

Republică Iugoslavă a Macedoniei” a fost introdus un sistem pentru 

alocarea şi gestionarea obiectivă a cazurilor. În Germania, în ultimii ani, multe 

activităţi s-au concentrat pe simplificarea organizării tribunalului, noi metode 

de lucru, o mărire a puterii personalului instanţei, etc. În Ungaria este 

acordată o putere mai mare personalului instanţei. În Croaţia, Portugalia şi 

Slovenia planurile de reformă au ca obiectiv specific reducerea numărului de 

cazuri. 

  

Deoarece informaţia - şi tehnologia de comunicare - reprezintă una din 

soluţiile pentru mai multă eficienţă şi calitate, multe ţări au raportat 
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introducerea de noi sisteme de calcul sau automatizarea registrelor. De 

exemplu: sistemele de înregistrare automată pentru audieri (Georgia), un 

sistem de distribuire aleatorie a cazurilor (Letonia), baze de date pentru 

deciziile judiciare (Grecia), fişiere electronice ale instanţei şi schimbul de 

informaţii (Polonia şi Portugalia), sisteme de programarea a şedinţelor 

tribunalului (Spania), sisteme de management de caz (Regatul Unit-Anglia 

şi Ţara Galilor, Muntenegru), sisteme de colectare a statisticilor instanţei 

(Slovenia) şi registrele electronice (Ungaria, Moldova şi Portugalia).  

Cu privire la punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti, sunt prezentate şi 

planuri specifice. De exemplu, în „Fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei” 

se află în dezvoltare un Institut pentru Executori. În Ucraina, a fost introdusă 

o lege cu privire la executare şi în Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor sunt 

luate măsuri pentru consolidarea procesului de executare. Ţări în care sunt de 

asemenea în curs de desfăşurare măsuri în acest domeniu sunt: Andora, 

Armenia şi Slovenia. 

  

În ceea ce priveşte independenţa şi statutul judecătorilor şi procurorilor, ţările 

furnizează exemple variate în acest domeniu. Măsurile pot varia de la: 

intensificarea specializării judecătorilor („Fosta Republică Iugoslavă a 

Macedoniei”), creşterea salariilor judecătorilor şi / sau ale procurorilor 

(Armenia, Georgia), introducerea sau modificarea codurilor de etică 

(Georgia şi Letonia), selecţia şi recrutarea judecătorilor (Andora, Italia, 

Polonia, Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor), mobilitatea (Slovenia), 

măsuri disciplinare (Moldova), crearea unui sindicat al judecătorilor şi 

procurorilor (Turcia).  
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Una dintre metodele pentru a reduce volumul de muncă al instanţelor 

judecătoreşti sau de a introduce alte modalităţi de soluţionare a litigiilor (SAD) 

este adesea menţionată în programele de reformă. Ţările care descriu acest 

lucru în comentariile lor sunt: Andora, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia, 

Germania, Muntenegru, Portugalia şi Spania şi „Fosta Republică 

Iugoslavă a Macedoniei”.  

 

În ceea ce priveşte profesioniştii juridici privaţi, reformele cu privire avocaţi şi 

notari, sunt descrise în Moldova şi Ucraina (legi privind statutul avocaţilor şi 

al Baroului), precum şi în Bosnia-Herţegovina şi Turcia (introducerea de 

modificări în Legea cu privire la notarii publici).  

 

Reforme în domeniul cheltuielilor de judecată şi/sau asistenţei juridice pot fi 

găsite în: Bosnia şi Herţegovina (creşterea cheltuielilor de judecată), 

Slovenia (modificări de onorarii), Georgia (o nouă lege privind asistenţa 

juridică) şi Ucraina (planuri pentru introducerea unui sistem de asistenţă 

juridică gratuită).  

 

O prezentare mai detaliată a diverselor reforme judiciare este oferită mai jos. 

  

15.2 Prezentare generală  

Reforme legislative  

(civile, penale,  

legi administrative) 

Croaţia: procesul de elaborare de noi pentru alinierea 

litigiilor administrative cerinţelor din acquis-ul comunitar, 

precum şi măsuri menite să stimuleze eficienţa şi 

modernizarea sistemului administrativ al justiţiei.  
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FYROMacedonia: modificări în materie de proceduri civile 

şi penale. Strategia de reformă a legislaţiei penale.  

Andora: procedurile pentru creanţe.  

Austria: noua legislaţie privind procedura penală: 

procedura preliminară este acum condusă de un procuror 

(în loc de un judecător de anchetă).  

Bosnia şi Herţegovina: modificări în cadrul legislaţiei 

penale, civile şi de executare.  

Bulgaria: introducerea noului Cod de Procedură Civilă 

(iulie 2007). Proiectul de lege privind modificările aduse 

Codului de procedură penală, inclusiv îmbunătăţiri în 

reglementarea procedurilor premergătoare unui proces. 

Proiectul de Cod Penal Administrativ.  

Republica Cehă: Noul Act de insolvabilitate (ianuarie 

2008), cu introducerea personalului responsabil de 

falimente.  

Danemarca: Noua normă cu privire la acţiunea de Clasă 

(furnizarea unor posibilităţi extinse privind abordarea 

litigiilor cu privire la un număr mare de plângeri uniforme). 

Estonia: noul Cod de Procedură Civilă (ianuarie 2006), în 

special pentru a grăbi procedurile cu privire la plângerile 

minore.  

Germania: modificări în Codul de Procedură Civilă 

(EGZPO), în special pentru a oferi Länder-ului posibilitatea 

de a transfera anumite litigii civile pentru mediere.  
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Grecia: un proiect de lege a fost elaborat pentru 

accelerarea litigiilor  administrative.  

Islanda: un nou Cod de procedură penală este discutat în 

Parlament.  

Monaco: modificări în Legea cu privire la procedurile de 

divorţ şi modificări în Legislaţia de procedură penală.  

Muntenegru: sunt prevăzute modificări ale Codului penal, 

ale Codul de procedură penală şi o nouă Lege cu privire la 

gestionarea proprietăţilor confiscate dobândite ca urmare 

a săvârşirii de infracţiuni.  

Olanda: procurorul public va avea posibilitatea de a da o 

sentinţă unui acuzat pentru majoritatea delictelor. Numai în 

situaţiile în care inculpatul nu este de acord cu sancţiunea, 

cazul va fi transferat la tribunal.  

Norvegia: un nou Act cu privire la Dispute a intrat în 

vigoare în 2008. Legislaţia ţinteşte reînnoirea şi un mod 

modern de tratare a majorităţii cazurilor civile; se aşteaptă 

ca judecătorii să joace un rol mai activ. În 2009 este 

prevăzută o revizuire a Codului Penal. 

Portugalia: Va avea loc dematerializarea procedurilor 

judiciare.  

România: proiecte pentru un nou Cod de procedură civilă 

şi de procedură penală.  

Slovacia: în 2008, modificări ale Codului de procedură 

civilă, Codului de procedură penală şi ale Codului penal.  
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Suedia: modificările Codul de Procedură Judiciară 

(noiembrie 2008) vor  

moderniza procesul instanţelor judecătoreşti generale, 

inclusiv utilizarea  

videoconferinţelor. Instanţele de sector vor avea 

posibilitatea de a decide în cazuri fără a ţine o audiere 

principală, atunci când nu există nici un motiv de a impune 

o altă sancţiune decât o amendă.  

Elveţia: Va fi introdusă o procedură penală şi civilă 

naţională uniformă.  

Turcia: sunt discutate modificări cu privire la Codul de 

procedură civilă, la Procedura Actului Administrativ 

Judiciar, proiectul de lege privind medierea conflictelor 

civile, proiectul de lege privind protecţia datelor cu caracter 

personal, proiectul legislaţiei comerciale şi un proiect de 

lege privind Obligaţiile.  

Reforme ale legislaţiei cu 

privire la instanţele 

judecătoreşti, judecători şi 

consilii judiciare  

 

Armenia: reforma Codului judiciar (punerea în aplicare în 

ianuarie 2008). O nouă structură a fost introdusă, inclusiv 

crearea unei instanţe 

administrative şi instanţe generale de jurisdicţie, instanţe 

civile şi penale. O Lege cu privire la Serviciul Judiciar 

(2006) a intrat în vigoare (pentru creşterea eficienţei 

activităţilor oferite de către serviciile judiciare). Ca o parte 

a acestei legi salariile au fost majorate.  

Azerbaidjan: Ca rezultat al conlucrării cu experţi din 
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Consiliul Europei   

Legea „Cu privire la instanţe şi judecători” a fost complet 

revizuită şi a fost adoptată o nouă Lege „Cu privire la 

Consiliul legal judiciar”.  

Croaţia: pentru a asigura o procedură uniformă a numirii 

judecătorilor, sunt în discuţie la Parlament modificările 

aduse la Legea instanţelor judecătoreşti. 

Finlanda: Reducerea numărului de Judecătoriilor 

districtuale de la 58 la 27 în 2010.  

Finlanda, Danemarca, Norvegia şi Suedia: mutarea 

registrelor de intabulare în afara sistemului judecătoresc la 

autorităţilor naţionale de cadastru sau de instanţele 

specializate (raţionalizarea funcţiilor autorităţilor, 

centralizare şi de digitalizare).  

Georgia: modificări în Legea cu privire la Consiliul Suprem 

al Sistemului Judiciar: Preşedintele Republicii este decăzut 

din dreptul de a numi sau demite judecătorii şi nu mai 

deţine conducerea Consiliului. Amendamente la Legea cu 

privire la administrarea disciplinară a justiţiei şi 

responsabilităţile disciplinare ale judecătorilor instanţelor 

comune. Introducerea unei noi Legi cu privire la 

Regulamentul de comunicare cu judecătorii instanţelor de 

judecată comune.  

Letonia: o posibilă înfiinţare a unui Consiliu pentru 

sistemul judiciar se află în  
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discuţie.  

Moldova: Legea cu privire la Consiliul pentru sistemul 

judiciar a fost schimbată  

(competenţele).  

Muntenegru: modificări ale Legii cu privire la instanţele 

judecătoreşti şi Legea privind Parchetului General.  

Serbia: ca parte a reformelor judiciare, mai multe legi vor fi 

schimbate (cu privire la organizarea şi competenţa 

instanţelor judecătoreşti, alegerea şi rezilierea serviciului 

judecătorilor şi preşedinţilor de tribunal, Înaltul Consiliu 

Judiciar, alegerea şi încetarea din funcţie a procurorilor 

publici şi a Consiliului procurorilor de stat).  

Slovacia: modificări ale Actului cu privire la judecători şi a 

Legii privind instanţele judecătoreşti.  

Turcia: proiecte de modificare a Legii cu privire la Curtea 

de Casaţie,  

de modificare a Legii organizării şi funcţionării Ministerului 

de Justiţie  

şi un proiect de lege cu privire la Uniunea judecătorilor şi 

procurorilor turci.  

 

Şcoli Judiciare  

şi formare 

Azerbaidjan: a fost înfiinţată o Academie de Justiţie 

pentru a-i forma  

pe toţi reprezentanţii profesiei juridice (judecători, avocaţi, 

procurori, funcţionari judiciari, angajaţi din departamentele 
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juridice ale altor autorităţi de stat şi etc.)  

Croaţia: Academia Judiciară a Ministerului de Justiţie a 

fost înfiinţată în  

2004.  

FYROMacedonia: stabilirea unei Academii de instruire 

pentru judecători şi procurori.  

Armenia: există un plan pentru a crea o şcoală judiciară.  

Georgia: un Liceu de Justiţie este în funcţiune din toamna 

lui 2007.  

Moldova: a fost adoptată o lege cu privire la Institutul 

Naţional de Justiţie, responsabil pentru formarea 

profesională a judecătorilor, procurorilor şi a personalului 

(2006).  

Polonia: va fi introdus un sistem uniform de formare 

pentru profesiile juridice  

 

Planuri de reformă 

cuprinzătoare 

Bulgaria: introducerea unui Consiliu Consultativ privind 

Politica penală.  

Croaţia: punerea în aplicare a unei abordări strategice a 

reformei judiciare (consolidarea statului de drept şi 

independenţa justiţiei; reducere cazurilor restante, o mai 

bună manageriere a instanţei, asistenţă juridică gratuită, 

organizarea mai bună a sistemului judiciar; o mai bună 

unificare a jurisprudenţei, etc.). De asemenea se acordă 

atenţie îmbunătăţirii relaţiei cu mass-media şi cu publicul.  
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Franţa: reforma hărţii judiciare (cu scopul modificării 

competenţelor jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti şi 

reducerea numărului de instanţe).  

Georgia: punerea în aplicare a unei strategii de reformă 

judiciară şi Strategia de reformă a dreptului penal.  

Muntenegru: o strategie de reformă a sistemului judiciar a 

fost adoptată în 2007 (cu scopul de a consolida 

independenţa justiţiei, a eficienţei, acces la justiţie şi 

îmbunătăţirea încrederii publice).  

Ucraina: punerea în aplicare a unui Plan de acţiune format 

din 70 de activităţi diferite cuprinzând adoptarea şi 

modificarea dispoziţiilor legale, reforme judiciare şi ale 

sistemului penitenciarelor, consolidarea regulilor de 

întreţinere a instanţelor judecătoreşti, numirea preşedinţilor 

etc. 

 

Mediere / SAD Andora: este prevăzută introducerea de SAD.  

Bosnia şi Herţegovina: introducerea medierii.  

Croaţia: extinderea posibilităţilor de mediere şi SAD.  

Danemarca: după o schemă pilot, iniţiată în 2003 (atât 

avocaţii cât şi judecătorii participă ca mediatori în schema 

pilot la medierea aferentă tribunalului), un proiect de lege 

privind noile reguli ale medierii la nivel de instanţă a intrat 

în vigoare la 1 aprilie 2008.  

Germania: ca parte a Codului de procedură civilă, 
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medierea obligatorie este necesară pentru: litigiile cu 

pretenţii sub 750 €, disputele între vecini, litigiile cu 

pretenţii pe baza mândriei personale rănite (de exemplu 

discriminarea pe bază de rasă, religie, sex, etc.)  

Muntenegru: va fi stimula SAD  

Portugalia: SAD va fi promovat. Stabilirea centrelor de 

arbitraj pentru medierea victimă-agresor şi arbitrajul 

administrativ.  

Spania: reforma sistemului voluntar de jurisdicţie. Aceasta 

se referă la acele proceduri prin care un cetăţean solicită 

intervenţia unei terţe părţi investite cu autoritate în cazurile 

în care nu există nici un conflict sau interese opuse.  

FYROMacedonia: Legea cu privire la Mediere (noiembrie 

2006).  

 

Executarea Andora: introducerea executorului civil.  

Armenia: introducerea unei Legea cu privire la executarea 

obligatorie a Actelor Judiciare (pentru executarea la timp a 

deciziilor).  

Moldova: au fost introduse diferite modificări de procedură 

privind  

drepturile şi obligaţiile executorilor.  

Slovenia: crearea unui sistem rapid şi eficient de sancţiuni 

pentru punerea în aplicare.  

FYROMacedonia: înfiinţarea unui Institutul pentru 
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Executori.  

Ucraina: introducerea unei Legi cu privire la executarea 

hotărârilor judecătoreşti şi de aplicare a jurisprudenţei 

Curţii Europene a Drepturilor Omului. Punerea în aplicare 

a unui plan naţional pentru executarea hotărârilor 

judecătoreşti.  

Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor: vor fi efectuate 

îmbunătăţiri ale punerii în aplicare ca urmare a unei 

discuţii privind Cartea verde „Către o aplicare eficientă”.  

 

Managementul  

şi metodele de lucru ale  

instanţelor 

Croaţia: cu scopul de a scurta durata procedurilor din 

justiţie, au fost efectuate anumite schimbări legislative în 

procedura civilă şi penală.  

Bosnia şi Herţegovina: implicarea sporită a stagiarilor şi 

a asociaţilor judiciari.  

Germania: simplificarea organizării instanţelor 

judecătoreşti. Raţionalizarea fluxului de activitate al 

instanţelor. A avut loc unificarea secretariatului şi a 

registraturii. Sunt alocaţi membri ai personalului 

judecătorilor individuali şi procurorilor publici inclusiv 

introducerea unui sistem de cooperare funcţional. Este 

utilizat un sistem de normare (un model descentralizat de 

auto-control).  

Ungaria: analizează posibilitatea creşterii numărul de 

personal al instanţei şi lărgirea domeniului de aplicare a 
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sarcinilor efectuate de către grefieri.  

Moldova: au fost adoptate modificări pentru a facilita 

accesul la  

diferite registre.  

Muntenegru: introducerea unei raţionalizări a reţelei de 

instanţe şi de procurori de stat. Întărirea capacităţii 

instanţelor şi a parchetelor.  

Portugalia: punerea în aplicare a reformei regimului de 

recurs.  

FYROMacedonia: stabilirea unui sistem de gestionare a 

cazurilor.  

Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor: în domeniul justiţiei 

penale a fost introdus CJSSS reprezentând prescurtarea 

pentru rapid, simplu şi cuprinzător. Planul trebuie să 

conducă la o îmbunătăţire a vitezei şi a eficienţei 

Instanţelor Magistraturii.  

 

Modificări structurale ale  

instanţelor judecătoreşti 

sau ale agenţiilor de   

urmărire penală 

Azerbaidjan: numărul de judecători şi de instanţe 

judecătoreşti a crescut (ca rezultat al rapoartelor 

anterioare de evaluare privind sistemele judiciare).  

Estonia: în timpul reformei instanţelor din 2006, au fost 

reorganizate tribunalele de primă instanţă: au fost create 

patru instanţe regionale de judeţ şi două instanţe regionale 

administrative.  

Danemarca: programe de reformă a tribunalului cu scopul 
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de reducere a numărului de instanţe judecătoreşti şi de 

modernizare a sistemului judiciar. Va fi acordată atenţie 

reducerii duratei procedurilor şi managementului eficient.  

Georgia: extinderea instanţelor districtuale mici de primă 

instanţă. Introducerea instituţiei Judecătorilor Magistraţi 

(pentru a se asigura că extinderea instanţelor nu va 

conduce la reducerea accesului la justiţie în zonele 

izolate).  

Italia: este discutată o reducere a numărului de instanţe. 

Rolul judecătorilor de pace este de discutat, de asemenea. 

Luxemburg: introducerea a două noi camere penale.  

Slovacia: 9 noi instanţe districtuale (tribunale de primă 

instanţă) au fost introduse din ianuarie 2008.  

Spania: au fost create noi posturi pentru judecători şi 

procurori (din 2000 în 2007). Un nou Oficiu Judiciar va 

îmbunătăţi eficienţa. Noua organizare  

încearcă să facă o diferenţiere între 3 tipuri de activităţi 

(activităţi jurisdicţionale, procedurale şi administrative). 

Primul tip corespunde activităţii judecătorilor, al doilea 

executorilor (şerifilor) şi cel de-al treilea Ministerului de 

Justiţie sau comunităţilor autonome.  

Elveţia: sunt create două noi instanţe la nivel federal: 

Curtea Penală Federală (2004) şi Curtea Federală 

administrativă (2007).  

Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor: instanţă a fost creat 
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un sistem unitar pentru a aduce Magistraturile, în Serviciul 

Curţii Majestăţii Sale şi Proiectele de lege privind 

Executarea, Instanţele şi Tribunalele. 

Cazuri restante şi eficienţă Croaţia: măsuri pentru a rezolva cazurile restante (cu un 

accent deosebit pe vechile cazuri); scurtare a duratei 

procedurii.  

Portugalia: simplificarea actelor şi procedurilor. 

Eliminarea actelor inutile la registraturi şi la notarii publici. 

Simplificările actelor de control administrativ.  

Slovenia: punerea în aplicare a proiectului Lukenda ţintind 

o reducere a cazurilor restante (măsurile includ: condiţii 

mai bune la locul de muncă,   

furnizarea de resurse umane suplimentare, informatizarea 

completă a instanţelor, un management mai bun al 

instanţelor judecătoreşti, stimularea calităţii şi eficienţei 

activităţii procurorilor).  

 

Tehnologia informaţiei Estonia: toate cazurile instanţei să fie prelucrate într-un 

sistem informatic al curţii, accesibil altor instanţe de 

judecată, pentru practica în instanţă şi pentru statistici ale 

instanţei.  

Bosnia-Herţegovina: implementarea tehnologie 

informaţiei şi comunicării în instanţe şi procuraturi.  

Croaţia: investiţii în infrastructură şi echipamente.  

Georgia: a fost introdus un sistem automat de înregistrare 
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pentru instanţele judecătoreşti.  

Grecia: înfiinţarea unei baze de date în instanţele de 

judecată cu înregistrarea hotărârilor judecătoreşti.  

Ungaria: implementarea unui sistem de înregistrare 

electronică.  

Letonia: este implementat Sistemul Unitar de Informaţii al 

Instanţei (ianuarie 2007) care permite distribuţia aleatorie 

a cazurilor. Din decembrie 2007, distribuţia convocărilor 

instanţei este complet automatizată.  

Moldova: introducerea unui registru electronic cu Actele 

judiciare (2006).  

Muntenegru: implementarea completă a sistemului PRIS 

(sistemul informaţiilor judiciare), care va conduce nu numai 

la îmbunătăţirea părţii de management a instanţelor 

judecătoreşti, dar de asemenea, duce la o mai bună 

accesibilitate la hotărârile judecătoreşti în practică.  

Polonia: E-tribunal. Instituirea instanţelor civile complet 

digitale fără suport pe hârtie pentru reclamaţiile minore 

care include: înregistrări electronice, fişiere electronice şi 

comunicarea cu părţile.  

Portugalia: crearea posibilităţii de contact online şi 

promovarea de acţiuni în domeniul registraturilor şi 

notarilor. vor fi introduse sisteme pentru circulaţia 

electronică a documentelor.  

Slovenia: stabilirea unei singure baze de date statistice de 
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monitorizare a instanţelor judecătoreşti şi crearea unui 

organism de coordonare responsabil pentru monitorizare.  

Spania: introducerea unui Modul de schimb generic (MIG), 

un nou sistem de management a cazurilor şi de 

programare a Ordinii de zi a  audierilor. În februarie 2007 a 

fost implementat sistemul LEXNET pentru arhivarea 

electronică a documentelor, distribuţia de copii părţilor 

juridice şi comunicarea electronică a actelor procedurale.  

FYROMacedonia: strategie pentru tehnologia informaţiei 

şi a comunicării.  

Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor: sunt introduse 

proiecte IT pentru instanţele de judecată locale (LOCCS 

Sistemul instanţelor locale) şi pentru Magistratură (LIBRA 

– un sistem de reţele pentru Magistraturi).  

 

Finanţarea  

instanţele judecătoreşti şi  

investiţiile 

Azerbaidjan: în 2006 acord financiar cu Banca Mondiala 

pentru modernizarea justiţiei: construirea a 18 tribunale 

moderne şi reabilitarea a 3 tribunale, dezvoltarea IT şi a 

sistemelor de management de caz etc.  

Bosnia şi Herţegovina: planuri pentru a rezolva 

problemele de finanţare a instanţelor judecătoreşti (şi a 

parchetelor).  

Georgia: clădirile tribunalelor sunt reconstruite intens.  

Muntenegru: o independenţă sporită în gestionarea 

bugetului alocat sistemului judiciar.  
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FYROMacedonia: creşterea treptată a bugetul justiţiei.  

Ucraina: îmbunătăţirea ordinului de finanţare a instanţelor 

de judecată.  

 

Judecătorii Azerbaidjan: ca urmare a comparaţiei făcute în raportul 

precedent al CEPEJ s-a decis întreprinderea unor paşi în 

vederea creşterii salariilor judecătorilor.  

Andora: modificări în statutul judecătorilor (carieră, 

formare profesională, etc)  

Armenia: o intenţie de a ridica salariul judecătorilor.  

Bosnia şi Herţegovina: introducerea unui sistem de 

promovare a judecătorilor (şi a procurorilor).  

Georgia: introducerea specializării judecătorilor. Salariile 

judecători au fost ridicate. Un cod de etică a fost revizuit în 

2007.  

Italia: se dezbate o separare a carierelor între judecători şi 

procurori.  

Letonia: crearea unui comitet de etică.  

Luxemburg: discuţii cu privire la statutul judecătorilor.  

Moldova: schimbări în statutul judecătorilor. Inclusiv: 

excluderea unei limite de vârstă pentru accederea la 

profesia de judecător, o procedură transparentă de numire 

(prin intermediul Consiliului Sistemului judiciar), 

procedurile disciplinare obiective. Legea cu privire la 

statutul judecătorului a fost schimbată: judecători sunt 
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numiţi după un stagiu obligatoriu de formare la Institutul 

Naţional de Justiţie.  

Monaco: un nou statut al judecătorilor şi procurorilor este 

în pregătire.  

Polonia: noi metode de recrutare vor fi introduse, cu o mai 

mare implicare a avocaţilor deja practicanţi.  

Portugalia: împuternicirea judecătorilor de pace.  

Slovenia: aplicarea mobilităţii judecătorilor (şi / sau a 

cazurilor).  

FYROMacedonia: Îmbunătăţirea specializării judecătorilor. 

Regatul Unit-Anglia şi Ţara Galilor: Comisia pentru 

Numiri Judiciare schimbă modul în care judecătorii sunt 

selectaţi şi recrutaţi.  

 

Urmărirea penală publică Polonia: va fi implementată o reorganizare a sistemului 

parchetelor  

în cazul în care va fi introdusă o separare a funcţiilor între 

ministrul justiţiei şi Procurorul General.  

FYROMacedonia: consolidarea competenţelor 

procurorului public în  

faza preliminară  şi de investigaţie a anchetei.  

Ucraina: reforma parchetului  

 

Notarii Bosnia şi Herţegovina: introducerea Instituţiei notarului.  

Turcia: Proiect de lege cu privire la Amendamentul Legii 
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notarul public.  

Avocaţii Azerbaidjan: luând în considerare raport de evaluare 

anterior al CEPEJ  

au fost luate măsuri pentru a mări numărul de avocaţi: au 

avut loc două  

examene (test şi interviu) şi mai mult de 150 de avocaţi au 

fost admişi în Baroul Avocaţilor.  

Moldova: au fost aplicate modificări ale legilor şi 

dispoziţiilor relevante  cu privire la avocaţi (modalităţi de 

accedere la profesie, suspendare, barouri, etc.)  

Ucraina: crearea unui Barou  

Cheltuieli de judecată Bosnia şi Herţegovina: creşterea cheltuielilor de 

judecată.  

Slovenia: Modificarea cheltuielilor de judecată.  

Ucraina: introducerea unui proiect de lege privind 

Cheltuielile de Judecată. 

Asistenţă juridică Croaţia: un nou Actul privind Asistenţa juridică gratuită: 

crearea unui sistem comprehensiv de asistenţă juridică, va 

fi operaţional în februarie 2009.  

Estonia: a fost implementat un sistem de asistenţă 

juridică.  

Georgia: a fost implementată o nouă Lege cu privire la 

asistenţă juridică (inclusiv crearea de birouri de asistenţă 

juridică).  

Olanda: sunt pregătite planuri pentru reducerea bugetul 
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asistenţei juridice.  

Ucraina: planuri pentru introducerea unui sistem de 

asistenţă juridică gratuită.  

  

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultaţi „Profiluri de ţară” la 

www.coe.int/cepej. 

 

16. Către sisteme juridice europene mai eficiente şi calitative 

16.1 Introducere  

 

Peisajul Judiciar European a evoluat în mod semnificativ când comparăm 

datele judiciare din 2004 şi 2006. CEPEJ a încercat, pe baza unor date 

statistice şi informaţii calitative care apar în acest raport, să descrie acest 

peisaj şi principalele sale tendinţe. 

  

Comisia a fost creată în 2002 cu scopul de a îmbunătăţi eficienţa şi calitatea 

justiţiei în state europene membre ale Consiliului Europei. Domeniile cheie de 

interes sunt promovarea şi protecţia accesului la justiţie, organizarea 

instanţelor într-un mod eficient şi eficace, proceduri judiciare adecvate 

adaptate la nevoile şi aşteptările societăţii, stimularea mecanismelor 

alternative de soluţionare a litigiilor, protecţia independenţei judecătorilor, a 

statutului juridic şi a rolului profesioniştilor judiciari, precum şi protecţia 

principiului unui proces echitabil într-un termen rezonabil. 

  

Privind aceste domenii-cheie şi confruntându-le cu faptele şi cifrele abordate 
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în acest raport, este posibil să se tragă câteva concluzii şi să se evidenţieze 

principalele tendinţe ale sistemelor judiciare europene – fiind înţeles că aceste 

aspecte diverse merită să fie studiate mai departe, în cadrul unei analize în 

profunzime ceea ce CEPEJ va desfăşura în a doua etapă a acestui proces de 

evaluare.  

 

16.2 Accesul la justiţie  

Accesul la justiţie este legat de multe aspecte legate de modul de funcţionare 

a instanţelor judecătoreşti.  

 

Este legat de măsurile pe care le pot lua ţările pentru a elimina barierele 

financiare pentru cetăţenii care nu dispun de mijloace suficiente pentru a iniţia 

un proces judiciar. În practică, aceasta presupune introducerea unui sistem 

de asistenţă juridică. În majoritatea statelor membre există un sistem de 

asistenţă juridică disponibilă sub forma reprezentării legale sau a asistenţei 

juridice. Merită menţionat că toate statele membre respectă (cel puţin în ceea 

ce priveşte normele juridice), cerinţele minime ale Convenţiei Europene a 

Drepturilor Omului, furnizând asistenţă juridică pentru reprezentarea legală în 

cazuri de drept penal. Tendinţa europeană pare să meargă dincolo de 

această cerinţă, oferind asistenţă juridică pentru cazurile care nu sunt de 

natură penală. Valoarea asistenţei juridice pentru fiecare caz pusă la 

dispoziţie de către stat variază în Europa de la o contribuţie foarte mică (5 € 

pentru fiecare caz) la o sumă relativ ridicată (1.604 € pe caz). Acelaşi lucru 

poate fi concluzionat pentru numărul de cazuri în care s-a acordat asistenţă 

juridică. Unele state au ales să aloce sume importante pentru un număr limitat 
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de cazuri, în timp ce altele state au făcut alegerea opusă. Un număr limitat de 

state sunt generoase atât în ceea ce priveşte sumele alocate pentru fiecare 

caz şi în ceea ce priveşte volumul de cazuri în cauză. Trebuie subliniat, cu 

satisfacţie că cele mai noi state membre ale Consiliului Europei, care nu au 

avut niciun sistem de ajutor juridic, dezvoltă astfel de sisteme acum.  

 

Asistenţa juridică, poate fi utilizată pentru a plăti (parţial sau în întregime) 

costurile pentru angajarea unui avocat. În anumite ţări, avocaţii îşi pot oferi 

serviciile în mod gratuit ca fiind o parte a sistemului de asistenţă juridică – 

sistemul pro bono. 

  

Asistenţă juridică poate fi de asemenea necesară în situaţiile în care părţile 

trebuie să plătească o taxă în instanţă sau cheltuieli de judecată – este 

comun în Europa ca părţile aflate în litigiu să plătească, cheltuieli de judecată 

/ taxă pentru iniţierea unei proceduri în instanţă; într-un număr limitat de ţări 

acest lucru este necesar chiar şi pentru anumite cazuri de drept penal 

(proceduri de compensare pentru victimele infracţiunilor). Pentru a evita 

barierele privind accesul la justiţie, onorariile sau taxele nu trebuie să fie prea 

mari şi în conformitate cu natura cazului. Acelaşi principiu trebuie aplicat 

pentru acele ţări în care intabulările, registrele de afaceri şi / sau în alte 

registre reprezintă o parte a responsabilităţilor unui tribunal. Este atractiv, din 

punct de vedere bugetar, să genereze venituri din taxele primite pentru 

livrarea de servicii legate de registraturi. Aceasta chiar conduce la situaţii în 

care sistemele judiciare sunt „auto-susţinute sau auto-finanţate”.  

Un astfel de sistem este acceptabil atâta timp cât accesul financiar la justiţie 
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pentru utilizatorii instanţelor este garantat suficient, de exemplu printr-un 

sistem de asistenţă judiciară sau cu posibilitatea scutirii de taxe pentru 

persoanele cu resurse financiare insuficiente.  

 

Accesul la justiţie nu se limitează numai la resursele financiare  este de 

asemenea legat de timpul necesar vizitării clădirii unei instanţe (accesul 

geografic la justiţie). Se pare că în Europa există o tendinţă de scădere a 

numărul de locaţii ale tribunalelor. Mai ales instanţele de mici (un judecător) 

dimensiuni sau instanţele (mici) cu anumite specializări (de exemplu pentru 

cazurile penale minore, cazurile civile simple) au fuzionat. Această tendinţă 

poate fi explicată prin dorinţa de a reduce vulnerabilitatea instanţelor mici, de 

a face economii bugetare şi / sau de a creşte productivitatea sistemului 

judecătoresc (câştiguri în eficienţă). Poate avea un efect pozitiv asupra 

eficienţei justiţiei (economii la scară şi sporirea eficienţei, a specializării unor 

jurisdicţii şi magistraţi în cele mai complexe argumente juridice etc.) 

  

Consecinţele în ceea ce priveşte apropierea şi accesul din punct de vedere 

geografic la instanţă pot fi parţial compensate prin alte măsuri. Unul dintre 

exemple concrete este utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în acest 

scop (e-justiţie). 

  

Pentru anumite proceduri poate să nu fie necesar să vizitaţi fizic o instanţă. 

Un bun exemplu poate fi găsit în procedura pentru plângerile necontestate, 

care a fost înfiinţată într-un număr limitat de ţări: procedurile tradiţionale de 
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judecată sunt înlocuite de posibilitatea pentru solicitant de a iniţia procedura 

de recuperare prin Internet. 

  

În ceea ce priveşte informaţiile pentru utilizatorii de judecată, dar şi accesul la 

lege, există o tendinţă în Europa de a deschide site-uri web ale instanţelor. 

Unele oferă acces la informaţii juridice (în special la norme şi la 

jurisprudenţă), sau autorităţile sau asociaţiile de specialitate ajută persoanele 

subiect al unui proces să-şi exercite drepturile. În plus, pe aceste site-uri web 

pot fi găsite informaţii practice privind accesul la justiţie: programul de 

funcţionare al instanţelor judecătoreşti, proceduri în instanţă, informaţii privind 

asistenţa juridică, principalele decizii judiciare, etc. Un număr limitat de ţări 

oferă posibilitatea folosirii formularelor electronice (înregistrare) şi un schimb 

electronic de documente între justiţiabili, avocaţi şi instanţele de judecată. 

Unele dintre ele oferă deja posibilitatea de a plăti o cheltuială de judecată 

online, prin mijloace bancare electronice. Este de aşteptat ca această tendinţă 

pentru dematerializarea procedurilor să se extindă în ţările europene. 

Dezvoltarea e-justiţiei poate avea un efect pozitiv asupra accesului la justiţie 

şi ar putea să contribuie la reducerea restanţelor şi să scurteze acţiunile în 

justiţie - sau cel puţin să-şi îmbunătăţească posibilitatea de prevedere. 

  

Accesul la justiţie poate fi de asemenea facilitat, prin promovarea soluţionării 

alternative a disputelor (SAD). Acestea contribuie la minimizarea necesităţii 

de a vizita o instanţă de judecată şi de a implica alţi profesionişti decât 

judecătorii. Din datele din 2006 se poate concluziona că medierea 

(recomandată, efectuată sau aprobată de către justiţie) reprezintă un domeniu 
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în creştere în Europa: tot mai multe ţări introduc medierea şi de numărul de 

mediatori acreditaţi este în creştere. În special în domeniul dreptului familiei 

(cazuri de divorţ), a litigiilor comerciale şi dreptului penal (procedurile de 

compensare pentru victime) medierea este aplicată cu succes în multe ţări. În 

mai mult de jumătate din statele membre, este posibil a se acorda asistenţă 

juridică pentru iniţierea unei proceduri de mediere. Cu toate acestea, trebuie 

menţionat faptul că alte posibilităţi de SAD sunt utilizate pe scară largă în 

unele state membre, cum ar fi arbitrajul şi concilierea. Mai ales în litigiile 

comerciale arbitrajul este adesea aplicat în anumite ţări. 

  

Cu privire la protecţia accesului la justiţie, o atenţie specială trebuie acordată 

persoanelor vulnerabile (de exemplu: victimele infracţiunilor, copiii, 

minorităţile, persoanele cu handicap, etc.) Diverse soluţii sunt menţionate în 

răspunsurile statelor cum ar fi aranjamente pentru audieri speciale (tribunal), 

furnizarea de informaţii adaptate la nevoile şi aşteptările acestor categorii, 

drepturi speciale de procedură. Multe ţări din Europa oferă astfel de măsuri în 

special pentru femei şi minori, (viol sau victime ale violenţei domestice). Într-o 

mai mică măsură acesta este cazul şi pentru persoanele cu handicap sau 

pentru minorităţi - în special prin intermediul modalităţilor speciale de audiere. 

  

Pentru a garanta accesul la justiţie, rolul avocaţilor este esenţial. Există o 

diferenţă majoră între ţări în ceea ce priveşte numărul lor. În unele ţări din 

sudul Europei, raportul dintre numărul de avocaţi şi numărul de judecători 

este deosebit de mare, în timp ce pare foarte mic în alte ţări. 
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 16.3 Eficienţa şi eficacea funcţionării instanţelor judecătoreşti şi a 

sistemelor judiciare ca un tot unitar 

 

În ceea ce priveşte împărţirea responsabilităţilor între puterile legislativă, 

executivă şi judecătorească cu privire la modul de funcţionare a justiţiei, pot fi 

remarcate modalităţi diferite printre statele europene. În majoritatea ţărilor, 

Ministerului de Justiţie este responsabil pentru gestionarea bugetului general 

al instanţelor judecătoreşti, al parchetelor şi pentru asistenţa juridică. În unele 

ţări, această responsabilitate poate fi parţial delegată autorităţilor judiciare, 

cum ar fi Consiliul de Justiţie sau Curtea Supremă. Câteva instanţe 

judecătoreşti specializate pot fi finanţate de către alte ministere, de exemplu, 

de un minister de finanţe sau de un minister al muncii. Cu privire la 

managementul instanţelor judecătoreşti, în primul rând preşedintele instanţei 

sau un director al instanţei de judecată (administrativ), sunt responsabili de 

gestionarea resurselor financiare la nivel de tribunal. 

  

O tendinţă generală de creştere a bugetelor alocate sistemelor judiciare poate 

fi observată în Europa (între anii 2002 şi 2006). Cu toate acestea, o mare 

varietate poate fi observată printre statele europene în ceea ce priveşte 

sumele acestor bugete. Deşi nu este problema CEPEJ în acest stadiu, să se 

definească nivelul adecvat al resurselor financiare alocate sistemului de 

justiţie, poate fi observată o corelaţie între lipsa performanţelor şi a eficienţei 

unor sisteme judiciare şi slăbiciunea resurselor lor financiare. 

  

Cu toate acestea opusul nu este întotdeauna adevărat: resurse financiare 
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ridicate nu reprezintă întotdeauna de bună garanţie pentru performanţa şi 

eficienţa sistemelor judiciare. Trebuie consideraţi alţi factori aici (relevanţa 

procedurilor, gestionarea resurselor financiare şi ale forţei de muncă, rolul 

jucătorilor din sistemul judiciar, formarea profesională, etc.). În ceea ce 

priveşte distribuţia bugetului între diferitele elemente bugetare, poate fi 

remarcat faptul că, în medie, la nivel european, principalele cheltuieli ale 

instanţei sunt legate de remunerarea judecătorilor şi a personalului instanţei 

(65%). O parte semnificativă din buget (15%) este alocată sediului. Taxele 

judiciare reprezintă 10% din bugetul instanţei. 3% este alocat pentru IT - 

această ultimă componentă bugetară va creşte neapărat în următorii ani. 

0,8% este alocat pentru formare profesională.  

 

O parte importantă este dedicată clădirilor noi şi calculatoarelor. În acest 

domeniu, unele ţări ale Europei centrale sau de est beneficiază de ajutoare 

financiare din partea Uniunii Europene sau de la alte organizaţii internaţionale 

(de la Banca Mondială, de exemplu). 

  

Utilizarea de noi tehnologii informaţionale şi de comunicare, fiind mai multe şi 

mai frecvente în instanţele judecătoreşti, costurile în termeni de investiţii în 

computere şi pentru întreţinere sunt şi acestea în creştere în mod egal. 

Progresul acestui element bugetar reprezintă o tendinţă care nu poate decât 

să crească puternic în următorii ani. 

  

Numărul de judecători (profesionişti) şi al personalului instanţelor diferă de la 

ţară la ţară de asemenea. Mai ales anumite ţările sud-europene au un număr 
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relativ mare de judecători profesionişti. În alte ţări, unele îndatoriri judiciare 

pot fi, de asemenea, efectuate de către judecători nespecializaţi. În afară de 

ţările de drept comun în care se află în general judecători profesionişti, există 

şi alte ţări în care proporţia judecătorilor profesionişti este redusă şi judecătorii 

sunt asistaţi de diferite tipuri de non-judecători sau de către personalul 

însărcinat cu îndatoriri cvasi-judiciare (Rechtspfleger). În orice caz, cea mai 

mare parte a bugetelor instanţelor depinde de costurile personalului  judiciar 

şi non judiciar, în toate statele europene, cu excepţia ţărilor de drept comun, 

în care cea mai mare parte a judecătorilor nu sunt judecători profesionişti. 

  

O mare majoritate a ţărilor au indicat faptul că instanţele produc rapoarte 

anuale şi că au un sistem de monitorizare pentru a măsura şi a gestiona 

fluxurile de cazuri şi intervalele procedurilor. S-a observat că tehnicile şi 

metodele inspirate de noul management public şi de  managementul de caz 

sunt implementate din ce în ce mai mult şi implică definirea obiectivelor fixate 

şi evaluarea performanţei, sau chiar a metodelor de alocare a jurisdicţiilor în 

funcţie de rezultatele obţinute.  

 

O atenţie deosebită se poate acorda supravegherii cazurilor cu o durată 

excepţională. Multe ţări din Europa aplică un sistem de măsurare a cazurilor 

restante. Când privim cifrele prezentate în acest raport, trebuie să fie subliniat 

faptul că informaţiile cu privire la restanţe, în termeni cantitativi şi cu alte 

informaţii legate de performanţa instanţei, nu sunt uşor de colectat. Din cauza 

diferitelor definiţii şi clasificări ale cazurilor, precum şi a modurilor de 

măsurare a duratei procedurii, în prezent este imposibil de a compara 
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performanta sistemul judiciar de la ţară la ţară. Cu toate acestea, primul pas 

spre o mai bună înţelegere a performanţelor instanţelor a fost făcut în acest 

raport prin introducerea a doi indicatori: rata achitărilor şi timpul calculat de 

dispoziţie. 

  

Centrul SATURN al CEPEJ ar trebui să aducă în viitorul apropiat o mai bună 

înţelegere a categoriei cazurilor comune aplicate de către instanţele de 

judecată, inclusiv definiţiile şi metodele utilizate pentru a măsura durata 

procedurilor. 

  

Operaţiunile zilnice ale instanţelor judecătoreşti nu se concentrează 

întotdeauna doar asupra procedurilor judiciare litigioase. În numeroase ţări 

europene, instanţele au de asemenea o responsabilitate în zona intabulărilor, 

registrelor de afaceri sau alte registre. Această activitate este diferită de 

procedurile litigioase. Deşi este probabil, o adevărată povară pentru instanţele 

de judecată (chiar dacă computerizarea conduce la creşterea semnificativă a 

productivităţii), generează totuşi, încasări importante.  

 

16.4 Eficienţa şi eficacitatea procedurilor civile şi penale  

 

Multe ţări europene întreprind reforme ale instanţelor. Instanţele de judecată 

sunt restructurate, locaţii leinstanţelor au fost schimbate şi au fost introduse 

alte metode de lucru. Ar trebui să ducă la o îmbunătăţire a eficienţei şi calităţii 

procedurilor judiciare şi la o reducere a numărului de cazuri primite de Curtea 

Europeană a Drepturilor Omului. 
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Pentru moment, încălcările articolului 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului referitor la durata excesivă a procedurilor judiciare rămân primul motiv 

pentru care Curtea condamnă statele europene. Studiile anterioare ale 

CEPEJ au demonstrat că un timp valoros ar putea fi pierdut în procedurile 

judiciare, deoarece cazurile sunt inactive, pentru că nu se ocupă nimeni de 

ele. Este necesar un sistem de măsurare a timpului de aşteptare. Doar 

jumătate dintre statele membre ale Consiliului Europei au mijloace pentru a 

analiza acest timp de aşteptare. Mai multe informaţii despre acest subiect ar 

trebui să fie disponibile într-un viitor apropiat, ca parte a centrului de lucru 

SATURN al CEPEJ. 

  

În procedurilor civile, eficienţa nu depinde numai de organizarea internă a 

instanţelor sau de modul în care procedurile sunt prevăzute de lege. 

Comportamentul părţilor şi rolul avocaţilor pot avea un impact asupra duratei 

procedurilor. Promovarea soluţionării rapide a litigiilor şi  introducerea 

modalităţilor de procedură specifice cu scopul de exemplu de a stabili un 

termen pentru prezentare documentelor, planificarea audierilor, stabilirea 

limitelor de livrare a noilor dovezi în timpul audierii, pot ajuta la optimizarea 

intervalului  duratei procedurilor. În 24 de ţări europene, este posibil ca un 

avocat să „negocieze” cu judecătorul noi aranjamente procedurale. 

  

Eficienţa procedurilor judiciare poate fi îmbunătăţită prin introducerea de 

modificări în paşii de procedură, alte metode de lucru sau promovarea 

soluţionării alternative a litigiilor. În aproape toate statele membre ale 
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Consiliului Europei, sunt aplicate procedurile simplificate pentru cazurile civile, 

de cele mai multe legate de ordinele de plată sau de procedurile plângerilor 

minore. Procedurile simplificate în materie penală sunt aplicate des de 

asemenea, în special pentru infracţiunile minore. De exemplu: oferindu-i unui 

procuror posibilitatea de a aplica unui acuzat o amendă, fără intervenţia unui 

judecător sau utilizarea unei proceduri simple în situaţiile în care acuzatul 

penal şi-a mărturisit vina; o altă metodă este utilizarea unei proceduri 

administrative pentru infracţiunile legate de semafoarele de circulaţie; în 

procedurile de drept administrativ (dacă este cazul) audierile orale pot fi 

înlocuite de proceduri scrise. 

  

Pentru un număr limitat de ţări, non-executarea hotărârilor judecătoreşti este 

de asemenea, percepută ca fiind o problemă, dat fiind numărul relativ mare 

de încălcări referitoare în special la acest aspect. O soluţie poate consta în 

îmbunătăţirea mecanismelor de execuţie şi în dezvoltarea rolului executorilor. 

Datele din 2006 arată că există o mare varietate în numărul şi statutul 

executorilor în rândul statelor europene. 

  

Ca rezultat al diferitelor programe de politici europene şi al publicării de norme 

europene relevante cu privire la medierea în materie civilă, cazurile de dreptul 

familiei şi în cazurile de drept penal , tot mai multe ţări au introdus un sistem 

de mediere - uneori lângă deja bine dezvoltatele SAD, cum ar fi arbitrajul sau 

concilierea. Această tendinţă poate fi observată prin creşterea numărului de 

mediatori acreditaţi, precum şi a numărului de cazuri, care sunt abordate de 

către un mediator. 
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 16.5 Către politici de calitate pentru o justiţie dedicată utilizatorilor  

 

Independenţa justiţiei ar trebui să meargă mână în mână cu principiul 

responsabilităţii. Informaţiile cu privire la activităţile instanţelor judecătoreşti şi 

la calitatea serviciilor livrate ar trebui să fie uşor accesibile. Cea mai mare 

parte a ţărilor europene, produce rapoarte anuale cu privire la sistemul 

judiciar. Aceste informaţii oferă o privire asupra stării curente a modului de 

funcţionare a sistemului de instanţă. 

  

În caz de disfuncţionalităţi ale instanţelor ar trebui să existe mecanisme de 

compensare. În 10 ţări europene un astfel de mecanism nu este încă 

disponibil. 27 de ţări au unul pentru compensarea duratei excesive a 

procedurilor şi / sau non-executarea hotărârilor judecătoreşti. În aproape toate 

ţările există un mecanism de compensare al arestării ilegale sau a 

condamnării. 

  

Sunt realizate studii pentru a măsura încrederea publică şi nivelul de 

satisfacţie a utilizatorilor instanţelor judecătoreşti, dar într-un mod care este 

prea imprevizibil. În 8 ţări au loc sondări regulate ale utilizatorilor instanţelor; 

la nivel naţional 10 ţări aplică un sondaj de opinie (pe o bază periodică) pentru 

a măsura încrederea şi satisfacţia utilizatorilor de instanţe. 

  

Un număr foarte limitat de ţări europene dezvoltă sisteme integrale de 

calitate. Astfel de modele măsoară satisfacţia utilizatorilor, dar de asemenea, 

iau în considerare alte elemente, cum ar fi managementul instanţelor 
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judecătoreşti, al resurselor (personal, financiare şi materiale),  accesul la lege 

şi la justiţie, procesele utilizate în instanţele judecătoreşti, etc. CEPEJ a 

adoptat recent o Lista de control pentru promovarea calităţii sistemului judiciar 

şi a instanţelor26 dedicată creatorilor de politici şi practicanţilor legii. 

Sistemelor de calitate vor juca un rol important şi crescător în funcţionarea 

zilnică a instanţelor judecătoreşti.  

 

16.6 Protecţia independenţei justiţiei şi statutul judecătorilor şi 

procurorilor 

  

Recomandările Consiliului Europei introduc ca principii fundamentale protecţia 

şi consolidarea independenţei judecătorilor (în special, Recomandarea 

R(94)12 privind independenţa, eficienţa şi rolul judecătorilor) şi încearcă să 

garanteze protecţia statutară a procurorilor (Recomandarea R(2000)19 privind 

rolul parchetelor în sistemul judiciar penal). Aceste elemente sunt în principal 

definite prin mecanismele de recrutare, instruire, promovare şi de remunerare 

financiară. 

  

Cu privire la recrutarea, numirea şi promovarea judecătorilor şi a procurorilor, 

există în multe ţări o puternică implicare a reprezentanţilor judecătorilor şi 

procurorilor în organele competente. Cu toate acestea, este regretabil faptul 

că încă mai există ţări în care judecătorii şi procurorii nu sunt reprezentaţi în 

astfel de organisme.  

 

                                                 
26 CEPEJ (2008)2 
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Se poate observa că bugetul alocat cursurilor de formare variază în mod 

semnificativ în statele europene. În cele mai multe ţări, este obligatoriu un 

curs de formare iniţială pentru judecători sau procurori şi durata acestuia 

poate varia de la câteva luni la câţiva ani. Formarea generală continuă în 

serviciu este furnizată adesea. La un nivel mai redus, se poate observa o 

tendinţă de intensificare a cursurilor de formare în domeniul administrativ şi 

gestionarea instanţelor judecătoreşti şi a tehnologiei informaţiei. 

  

Salariile judecătorilor şi procurorilor trebuie să fie în conformitate cu statutul 

lor şi cu responsabilităţile lor. Tendinţa europeană este de a plăti judecătorii şi 

procurorii bine, peste salariul brut pe ţară, deşi pot fi observate mari 

discrepanţe între state. Cele mai mari salarii pot fi explicate de multe ori 

deoarece judecătorii în cauză sunt recrutaţi dintr-un lot de avocaţi cu 

experienţă.  

 

În majoritatea ţărilor europene, judecătorilor şi procurorilor le este permis, în 

anumite circumstanţe, să îndeplinească funcţii suplimentare, şi anume în 

domeniul educaţiei şi cercetării. 

 

*** 

  

Scopul acestui Raport este de a evalua modul de funcţionare a serviciului 

public al justiţiei în statele membre ale Consiliului Europei şi de a promova 

instrumentele de analiză a activităţilor instanţei. Această evaluare trebuie să 

ţină cont în totalitate de specificitatea acestui serviciu public: de principiul 
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esenţial al independenţei sistemului judiciar şi al imparţialităţii judecătorilor, 

care este un pilon al unui stat guvernat de litera legii. Numai în acest cadru 

creatorii de politici şi practicanţii judiciari au obligaţia de a acţiona întotdeauna 

către o eficienţă sporită şi pentru calitatea sistemelor lor judiciare, de dragul 

de 800 de milioane de europeni. 
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ANEXE 

 

Tabele adiţionale 

Tabelul 120. Rata de schimb a monedei naţionale comparativ cu Euro la 

1 Ianuarie 2007 (Q5) 

 

Ţara Rata de schimb (NO- zona Euro) 

– pentru 1 € la 01 Ianuarie 2007 

Armenia 478,73 AMD 

Azerbaidjan 1,1471 AZN 

Bosnia şi Herţegovina 1,95583 BAM 

Bulgaria 1,95583 BGN 

Croaţia 7,3451 HRK 

Cipru 0,5787 Lire cipriote 

Republica Cehă 27,530 CZK 

Danemarca 745,66 DKK 

Estonia 15,6466 EEK 

Georgia 2,2545 GEL 

Ungaria 251,28 HUF 

Islanda 94,61 ISK 

Letonia 0,702804 LVL 

Lituania 3,453 LTL 

Malta 0,4293 Cenţi maltezi 

Moldova 16,974 MDL 



 595

Norvegia 8,208 NOK 

Polonia 3,879 PLN 

România 3,38 RON 

Federaţia Rusă 34,6965 RUB 

Serbia 79,577 RSD 

Slovacia 34,426 SKK 

Suedia 9,0155 SEK 

Elveţia 1,61 CHF 

FYROMacedonia 61,17 MKD 

Turcia 1,8559 YTL 

Ucraina 6,65 UAH 

Regatul Unit 0,6715 GBP 
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Tabelul 121. Personalul juridic şi serviciile în 2006 

 

Ţara Instanţe – structuri şi locaţii 

geografice la 100.000 locuitori 

Personal judecători şi non-judecători la 

100.000 locuitori 

Personal 

procurori şi non-

procurori la 

100.000 locuitori 

N
um

ărul personalului non-judecători per 
personal non-procurori 

N
um

ărul judecătorilor profesionişti la num
ărul de 

procurori 

C
urţi de prim

ă instanţă ale 
jurisdicţiei generale (Q

45) 

Tribunale specializate de 
prim

ă instanţă (Q
45) 

Instanţe (localizare 
geografică) (Q

45)

Judecători profesionişti (fte) 
(Q

49) 

Judecători profesionişti 
activând în instanţă 
ocazional (Q

50) 

Judecători neprofesionişti 
nerem

uneraţi dar care pot 
prim

i o plată (Q
52) 

P
ersonal ne-judecătoresc 

având încredinţate sarcini 
juridice sau cvasi-juridice 
(R

echtspfleger) (Q
56) 

P
ersonal nejudecătoresc 

(fte) (Q
55) 

P
rocurori (fte) (Q

57) 

P
ersoane care au îndatoriri 

sim
ilare procurorilor (Q

58) 

P
ersonal non-procurori 

(Q
59) 

Albania 0,7 0,03 na    

Andora 1,2 nap 1,2 27,1 2,5  4,9 4,9  5,5 
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Armenia 0,5 0,03 0,7 5,6  29,9 13,0 8,4 3,5 0,4 

Austria 1,8 0,1 1,8 20,2 na 8,7 57,2 2,6 1,8 2,0 28,5 7,7 

Azerbaidjan 1,0 0,2 1,2 5,8  17,8 13,6 8,2 2,2 0,4 

Belgia 0,3 2,5 3,0 14,9 24,3 55,5 7,5 26,8 2,1 2,0 

Bosnia şi 

Herţegovina 

1,7 nap 2,4 22,0 1,5 4,3 2,9 66,7 7,3 11,0 6,1 3,0 

Bulgaria 1,8 0,4 2,0 23,7  55,6 20,3 na 22,5 2,5 1,2 

Croaţia 2,4 2,8 5,8 43,3 118,6 4,5 161,3 12,9 18,1 8,9 3,3 

Cipru 0,9 1,4 2,3 12,7  57,0 14,1  0,9 

Republica 

Cehă 

0,8 nap 1,0 29,1 67,0 15,9 86,6 11,7 15,5 5,6 2,5 

Danemarca 0,4 1 0,6 6,6  26,2 10,3 na  0,6 

Estonia 0,3 0,1 0,7 17,8 59,7 6,2 76,1 14,2 6,3 12,1 1,3 

Finlanda 1,1 0,2 2,5 17,1 70,2 48,6 6,0 na 3,7 13,0 2,9 
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Franţa 1,8 2,0 1,2 10,6 0,9 5,2 24,1 2,9 na 8,0 3,0 3,7 

Georgia 1,5 na 1,6 6,2  16,3 11,0 5,3 3,1 0,6 

Germania 0,9 0,3 1,4 24,5 119,0 14,4 69,9 6,2 na 14,2 4,9 4,0 

Grecia 3,9 0,04 3,9 28,4  58,4 4,7 na 15,4 3,8 6,0 

Ungaria 1,3 0,2 1,6 28,2 43,5 4,6 78,8 17,3 na 23,8 3,3 1,6 

Islanda 2,7 0,7 3,0 15,7  3,3 20,0 2,0 5,3 19,0 1,1 7,8 

Irlanda 0,1 0,02 4,2 3,1  25,5 2,4 0,4 4,0 6,4 1,3 

Italia 1,7 0,1 2,2 11,0 12,5 46,1 3,8 3,1 16,7 2,8 2,9 

Letonia 1,5 0,0 1,8 22,2 na 110,0 62,9 23,9 16,2 3,9 0,9 

Lituania 1,7 0,1 2,0 21,5  76,8 25,1 20,8 3,7 0,9 

Luxemburg 1,1 1,1 1,7 36,8 26,9 51,8 9,1 8,3 6,3 4,0 

Malta 0,2 0,2 0,5 8,3  86,8 1,5 na 9,6 9,1 5,7 

Moldova 1,3 0,1 1,5 12,0  45,6 21,5 22,2 2,1 0,6 

Monaco 54,5 18,2 3,0 54,4 42,4 357,6 124,2 12,1 18,2 6,8 4,5 
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Muntenegru 2,7 0,5 3,7 37,2  140,0 13,4 15,3 9,1 2,8 

Olanda 0,1 0,01 0,3 12,7 5,5  31,6 4,1 21,9 1,4 3,1 

Norvegia 1,5 0,1 1,5 10,9 1,3 1495,4 19,0 15,6 1,2 15,9 0,7 

Ţara Instanţe – structuri şi locaţii 

geografice la 100.000 locuitori 

Personal judecători şi non-judecători la 

100.000 locuitori 

Personal 

procurori şi non-

procurori la 

100.000 locuitori 

N
um

ărul personalului 
non-judecători per 
personalnon-procurori

N
um

ărul judecătorilor 
profesionişti la num

ărul 
de

procurori

C
urţi de prim

ă instanţă ale 
jurisdicţiei generale (Q

45) 

Tribunale specializate de 
prim

ă instanţă (Q
45) 

Instanţe (localizare 
geografică) (Q

45) 

Judecători profesionişti 
(fte) (Q

49) 

Judecători profesionişti 
activând în instanţă 
ocazional(Q

50)

Judecători neprofesionişti 
nerem

uneraţi dar care pot 
prim

i o plată (Q
52) 

P
ersonal ne-judecătoresc 

având încredinţate sarcini 
juridice sau cvasi-juridice 
(R

echtspfleger) (Q
56) 

P
ersonal nejudecătoresc 

(fte) (Q
55) 

P
rocurori (fte) (Q

57) 

P
ersoane care au îndatoriri 

sim
ilare procurorilor (Q

58) 

P
ersonal non-procurori 

(Q
59) 
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Polonia 0,9 0,1 0,9 25,8 114,4 3,7 82,9 15,6 na 12,3 6,7 1,7 

Portugalia 2,2 1,1 3,1 17,4 4,3 68,0 12,5 15,7 4,3 1,4 

Romania 0,9 0,02 1,2 20,7 43,3 12,7 6,6 6,5 1,6 

Federaţia 

Rusă 

6,9 0,1 1,9 21,5 43,7 20,6 8,4 5,2 1,0 

Serbia 1,9 0,2 2,7 33,8 63,1 144,3 9,3 na 11,3 12,8 3,6 

Slovacia 0,8 0,1 0,9 24,8 na 15,1 79,5 13,8 14,4 5,5 1,8 

Slovenia 2,7 0,2 3,3 50,0 202,9 135,0 9,0 na 10,5 12,9 5,6 

Spania 4,6 1,7 1,6 10,1 17,6 6,9 92,6 4,5 0,6 4,4 21,0 2,2 

Suedia 0,8 0,1 1,5 13,9 93,3 35,7 9,9 7,4 4,8 1,4 

Elveţia 4,0 1,2 5,3 16,5 9,3 na 0,9 55,3 5,4 12,3 4,5 3,1 

FYROM 

Macedonia 

1,2 0,1 1,6 30,6 121,7 101,1 8,8 8,4 12,0 3,5 

Turcia 6,4 1,2 7,9 9,0 32,5 5,4  1,7 
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Ucraina 1,5 0,1 na 14,8 21,0 8,5  0,7 

Regatul Unit 

– Irlanda de 

Nord 

1,3 0,1 1,1 21,3 45,2 7,5 26,4  2,8 

Regatul Unit 

– Scoţia 

0,4 0,4 1,0 4,4 14,6 24,1 9,0 na  0,5 

Regatul Unit 

– Anglia şi 

Ţara Galilor 

1,2 0,0 1,1 7,0 16,6 53,7 48,4 4,6 na 11,5 4,2 1,5 
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Tabelul 122. Distribuţia bugetului public alocat instanţelor (Q8) 

Ţara Bugetul 

anual total 

aprobat 

alocat 

tuturor 

instanţelor

Bugetul anual 

alocat salariilor 

(brute) 

Bugetul anual 

alocat 

computerizării 

(echipamente, 

investiţii, 

întreţinere) 

Bugetul 

anual alocat 

cheltuielilor 

juridice 

Bugetul anual 

alocat 

instanţelor 

(întreţinere, 

costuri 

operaţionale) 

Bugetul 

anual alocat 

investiţiilor în 

clădiri noi 

(instanţe) 

Bugetul 

anual alocat 

educaţiei şi 

formării 

Altele 

Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % 

Andora 5 941 464 4 918 539 82,

8

469 421 7,9 20 850 0,4 9,0

Armenia 4 189 496 2 745 119 65,

5

355 679 8,5 250 000 6,0 146 926 3,5 18 919 16,

5

Austria 572 013

000

310 000 000 54,

2

34 000 000 5,9 38 000 000 6,653 500 000 9,4 23,

9



 604

Belgia 823 600

000

572 600

000

69,

5

20 917 000 2,5 84 088 000 10,

2

54 333 204 6,6 11 129

000

1,4 2 274

000

0,3 9,5

Bosnia şi 

Herţegovina 

66 899 

635

40 931 066 61,

2

602 275 0,

9

3 277 073 4,

9

5 600 600 8,

4

305 210 0,5 749 

488

1,

1

  

23,1  

Croaţia 206 261

500

129 973 907 63,

0

6 900 

243

3,

3

42 495 747 20,

6

8 234 468 4,

0

714 

132

0,

3

8 290 322 8,

7 

Cipru 25 778 787 14 877 258 57,

7

18 610 0,

1

830 430 3,

2

4 924 

866

19,

1

15 621 0,

1

 19

,8 

Republica 

Cehă 

308 769

378

256 650 345 83,

1

2 148 275 0,

7

2 429 132 0,

8

549 

546

0,

2

 15

,2 

Danemarca 183 000

000

129 817 880 70,

9

13 746 211 7,

5

31 529 115 17,

2

1 475 

203

0,

8

6 490 894 3,

5 

Estonia 24 220 267 19 031 617 78, 2 785 033 11,  9,
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6 5 9 

Finlanda 221 971

000

168 417 000 75,

9

8 042 

000

3,

6

5 900 

000

2,

7

28 110 000 12,

7

16 934 000 5,

2 

Franţa 3 350 000

000

 1 573 600 

000 

47,

0

24 531 

558

0,

7

379 400 

000

11,

3

701 530

000

20,

9

117 000

000

3,5 65 000

000

1,

9

 14,

6

Georgia 11 760 558 5 435 868 46,

2

419 298 3,

6

967 417 8,

2

95 501 0,8 3 653 

564

31,

1

51 102 0,

4

1 137 808 9,

7 

Germania 8 731 000

000

5 000 000 000 57,3192 000 000   2,2 1 376 000

000

15,8268 000 000 3,1 1 895 000 

000 

21,7

Grecia 332 875 000 322 950 000 95,2 4 345 000 1,3 4 600 000 1,4 4 600 000 1,4 2 500 000 0,7 160 000 0,05

Ungaria 277 750 000 221 600 000 79,8 3 200 000 1,2 13 200 000 4,8 29 800 000 10,7 7 900 000 2,8 700 000 0,3 0,5

Irlanda 111 841 000 50 282 000 45,0 9 367 000 8,4 3 083 000 2,8 16 132 000 14,4 19 632 000 17,61 181 000 1,1 12 135 000 10,9

Italia 2 751 910

175

 912 287 450 69,5 45 929 981 1,7 455 000

000

16,5223 556 520 8,1 1 650 000 0,1 113 486 221 4,1
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Letonia 32 416 128 22 134 811 68,3 1 233 493 3,8 114 881 0,4 5 815 877 17,9 248 957 0,8 2 868 109 8,8

Lituania 58 150 487 33 216 520 57,1 547 382 0,9 15 454 414 26,6 8 491 659 14,6 162 187 0,3 278 325 0,5

Luxemburg 57 334 448 47 499 711 82,8 711 500 1,2 2 183 100 3,8 640 353 1,1 57 500 0,1 10,9

Malta 8 716 000 6 520 000 74,8 133 000 1,5 923 000 10,6 14 000 0,2 12,9

Moldova 3 002 

838

2 194 994 73,

1

5 018 0,

2

128 904 4,

3

19 257 0,

6

2 466 0,

1

652 199 21,

7 

Monaco 4 331 

500

2 980 000 68,

8

660 000 15,

2

691 500 16,

0 

Muntenegru 8 664 

682

6 181 096 71,

3

416 280 48 40 600 0,

5

102 000 1,

2

300 000 22,

2 

Olanda 774 368

000

510 422 164 57,4 239 945

809

27,0 4 008 757 0,5 102 558

832

11,5 17 307

390

1,9 15 000 000 1,7

Norvegia 175 013

040

104 288 492 59,6 9 468 323 5,4 35 236 667 20,1 3 740 253 2,12 262 061 1,3 11,4
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Polonia 1 211 751

000

603 512 000 49,8 32 804 000 2,7 154 114

000

12,7 77 853 000 6,4178 

787000 

14,8 631 000 0,1 164 050 000 13,5

 

 

Ţara 

 

Bugetul 

anual total 

aprobat 

alocat 

tuturor 

instanţelor

 

Bugetul anual 

alocat salariilor 

(brute) 

 

Bugetul anual 

alocat 

computerizării 

(echipamente, 

investiţii, 

întreţinere) 

 

Bugetul 

anual alocat 

cheltuielilor 

juridice 

 

Bugetul 

anual alocat 

instanţelor 

(întreţinere, 

costuri 

operaţionale) 

 

Bugetul 

anual alocat 

investiţiilor în 

clădiri noi 

(instanţe) 

 

Bugetul 

anual alocat 

educaţiei şi 

formării 

 

Altele 

 Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % Suma % 

Portugalia 506 493 

713

345 675 

546 

68,2 4 740 

390

0,

9

33 746 

479

6,

7

18 941

113

3,7 2 082 0,00 103 388 

102 

20,4 

România 267 977 

585

232 105 

356 

75,6 20 728 

665

6,

8

5 854 

032

1,

9

17 935

550

5,8 30 120

659

9,8 128 

016

0,04   
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Federaţia 

Rusă 

2 486 

680 213

1 524 674 

016 

61,3 28 446 

183

1,

1

65 421 

440

2,

6

157 947

516

6,4 138 342

484

5,6 421 566 

595 

23,0 

Serbia 156 098 

339

105 940 

693 

67,9 2 730 

696

1,

7

39 549 

823

25

,3

7 877 126 5,0   

Slovacia 111 477 

334

58 097 

410 

52,1 1 229 

303

1,

1

4 113 

635

3,

7

4 336 

213

3,9 115 

784

0,1 43 584 

989 

39,1 

Slovenia 133 840 

315

94 219 

262 

70,4 4 743 

950

3,

5

23 542 

464

17,

6

4 238 

174

3,2  5,3 

Spania 2 983 492 

000

1 994 391 

570 

66,8  33,2 

Suedia 452 000 

000

317 860 

130 

70,3 6 705

452

1,5  28,2 

Elveţia 673 348 

943

484 811 

239 

72,0  28,0 
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FYROM 

Macedonia 

22 241 

278

17 820 

451 

80,1 916 625 4,

1

1 090 

371

4,9 261 

566

1,2 523 

949

2,4  7,3 

Ucraina 276 961 

140

191 875 

330 

64,4 2 430 

600

0,

8

90 856 

900

30,

5

5 174 

000

1,7 4 812 

030

1,6 2 794

940

0,9   

Regatul 

Unit – 

Irlanda de 

Nord 

185 002 

000

26 040 

000 

14,1 1 805 

000

1,

0

20 116 

000

10,

9

35 303

000

19,1 507 

000

0,3 101 231 

000 

54,7 

Regatul 

Unit – 

Scoţia 

120 852 

210

43 261 

355 

35,8 4 915 

860

4,

1

28 644 

825

23,

7

34 041 

698

28,2 2 391 

660

2,0 799 

702

0,7  5,6 
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Tabelul 123. Bugetul sistemelor juridice (capitolul 2) 

Ţara Q
1 Populaţia 2006 

Q
3 PIB

 per capita 
(€) 

Q
4 Salariul brut 

m
ediu anual (€) 

Q
6 B

ugetul anual 
total aprobat şi 
alocat tuturor 
instanţelor

Q
17 Este inclus în 

bugetul 
instanţelor  
bugetul alocat 
procurorilor

Q
16 B

ugetul 
public total anual 
alocat 
procurorilor

(€)

Q
15 Este bugetul 

public alocat 
asistenţei juridice 
inclus în bugetul 
instanţei?

Q
13 B

ugetul 
public total anual 
alocat asistenţei 
legale

(€)
LA

B
ugetul total 

anual alocat 
tuturor instanţelor 
fără procurori şi 
fără asistenţa 
l

lă
(€)

C

B
ugetul total 

anual alocat 
instanţelor şi 
parchetului

B
ugetul total 

anual alocat 
instanţelor şi 
asistenţei juridice 

B
ugetul public 

anual total alocat 
sistem

ului judiciar 
(instanţe, parchet 
şi asistenţă 

Albania 3 152

000

nr nr Nr   

Andora 81 222 29 

621 

20 

424 

5 941 

464

Da 544 

858

nu 300 

000

5 396 607 5 941 

464

5 696 

607 

6 241 464 

Armenia 3 222

900

1 

587 

1 476 4 189 

496

Nu 4 193 

973

Nu 129 

925

4 189 496 8 383 

469

4 319 

421 

12 702 890 

Austria 8 281

948

31 

140 

40 

320 

572 013 

000

Da Na Da 17 700 

000

554 

313 

000

 572 013 

000 
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Azerbaidjan 8 532

700

1 

880 

1 559 11 339 

059

Nu 14 812 

092

Nu 226 

484

11 339 059 26 151 

151

11 565 

543 

26 377 635 

Belgia 10 511

382

30 

000 

37 

674 

823 600 

000

Da Na Nu 43 137 

000

na 823 600 

000

 866 737 

000 

Bosnia şi 

Herţegovina 

3 842

762

2 

536 

5 332 66 899 

635

Nu 16 144 

684

Da 1 606 

129

65 293 506 81 438 

190

66 899 

635 

 

83 044 319 

 

Croaţia 4 442

884

7 

076 

10 

871 

206 261 

500

Nu 32 241 

063

Nu Na Na 206 261 

500 

238 502 

563 

Cipru 772

600

18 

039 

22 

636 

25 778 

787

Nu 12 555 

469

Da Na Na 25 778 

787 

38 334 256 

Republica 

Cehă 

10 287 

189 

11 

067 

8 808 308 769 

378

Da 69 619 

179

Da 15 672 

575

223 477 624 293 

096 

803

239 150 

199 

308 769 

378 
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Danemarca 5 427

000

40 

492 

48 

307 

183 000 

000

Nu Na Da 2 869 

941

183 000 000 185 869 

941 

 

Estonia 1 342

409

10 

092 

7 215 24 220 

267

nu 7 933 

295

Nu 2 567 

320

24 220 267 32 153 

562

26 787 

587 

34 720 882 

Finlanda 5 255

580

31 

723 

34 

081 

221 971 

000

Nu 31 324 

000

Nu 55 105 

000

221 971 000 253 

295 

000

277 076 

000 

308 400 

000 

Franţa 63 195

000

28 

536 

30 

367 

3 350 

000 000

Da 670 000 

000

Da 303 000 

000

2 377 000 

000

3 047 000 

000

2 680 

000 000 

3 350 000 

000 

Georgia 4 394

700

1 

389 

1 480 11 760 

558

Nu 8 000 

000

Nu 53 000 11 760 558 19 760 

558

11 813 

558 

19 813 558 

Germania 82 351

000

28 

012 

41 

952 

8 731 

000 000

Da Da 557 000 

000

8 174 

000 

000

 8 731 000 

000 
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Grecia 11 125

179

19 

194 

23 

037 

332 875 

000

Da Na Nu 1 700 

000

332 875 

000

 334 575 

000 

Ungaria 10 066

000

8 

926 

8 178 277 750 

000

Nu 116 005 

000

Da 198 

981

277 551 019 393 556 

019

277 750 

000 

393 755 

000  

Islanda 299

899

39 

951 

41 

648 

12 300 

000

Nu 4 200 

000

Nu 1 500 

000

12 300 000 16 500 

000

13 800 

000 

18 000 000 

Irlanda 4 239

848

41 

205 

31 

080 

111 841 

000

Da 30 154 

000

Nu 63 600 

000

81 687 000 81 687 

000

145 287 

000 

175 441 

000 

Italia 58 751

711

26 

492 

34 

437 

2 751 

910 175

Nu 1 336 

199 

023

Da 86 562 

704

2 665 347 

471

4 001 

546 

494

2 751 

910 175 

4 088 109 

198 

Letonia 2 294

590

7 

005 

5 156 32 416 

128

Nu 17 113 

881

Nu 1 072 

771

32 416 128 49 530 

009

33 488 

899 

50 602 780 

Lituania 3 403 6 5 196 58 150 Nu 27 638 Nu 3 226 58 150 487 85 788 61 376 89 014 881 



 615

284 996 487 149 245 636 732 

Luxemburg 472 700 71 

600 

40 

575 

57 334 

448 

Da Na Da 2 949 

983

54 384 

465

 57 334 448 

Malta 408 000 12 

568 

12 

800 

8 716 

000

Nu 2 569 

000

Da 15 000 8 701 000 11 270 

000

8 716 

000 

11 285 000 

Moldova 3 589

936

745 1 235 3 002 

838

Nu 4 135 

134

Nu 126 

614

3 002 838 7 137 

972

3 129 

452 

7 264 586 

Monaco 33 000 49 

899 

0 4 331 

500

Nu 1 219 

300

Da 220 

000

4 111 500 5 330 

800

4 331 

500 

5 550 800 

Muntenegru 620 145 2 

864 

4 528 8 664 

682

Nu 1 762 

362

Da Na 8 664 

682 

10 427 044 

Olanda 16 334

210

32 

698 

45 

800 

774 368 

000

Nu 494 

335 

000

Nu 344 666 

748

774 368 000 1 268 

703 

000

1 119 

034 748 

1 613 369 

748 
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Norvegia 4 681

100

56 

000 

43 

921 

175 013 

040

Nu 12 384 

000

Nu 151 635 

000

175 013 040 187 397 

040

326 648 

040 

339 032 

040 

Ţara Q
1 Populaţia 2006 

Q
3 PIB

 per capita 
(€) 

Q
4 Salariul brut 

m
ediu anual (€) 

Q
6 B

ugetul anual 
total aprobat şi 
alocat tuturor 
instanţelor

Q
17 Este inclus în 

bugetul 
instanţelor  
bugetul alocat 
procurorilor

Q
16 B

ugetul 
public total anual 
alocat 
procurorilor

(€)

Q
15 Este bugetul 

public alocat 
asistenţei juridice 
inclus în bugetul 
instanţei?

Q
13 B

ugetul 
public total anual 
alocat asistenţei 
legale

(€)
LA

B
ugetul total 

anual alocat 
tuturor instanţelor 
fără procurori şi 
fără asistenţa 
l

lă
(€)

C

B
ugetul total 

anual alocat 
instanţelor şi 
parchetului

B
ugetul total 

anual alocat 
instanţelor şi 
asistenţei juridice 

B
ugetul public 

anual total alocat 
sistem

ului 
judiciar (instanţe, 
parchet şi 

Polonia 38 125

479

7 

169 

7 664 1 211 751 

000

Nu 295 928 

000

Da 21 724 

000

1 190 027 

000

1 485 

955 

000

1 211 

751 000 

1 507 679 

000 

Portugalia 10 569

592

14 

657 

15 

010 

506 493 

712

Nu Na Nu 35 829 

192

506 493 713 Na 542 322 

905 

Na 

România 21 610

213

6 

876 

3 667 267 977 

585

Nu 114 927 

466

Da 6 065 

759

261 911 826 376 

839 

292

267 977 

585 

382 905 

051 
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Federaţia 

Rusă 

142 000

000

6 

690 

4 678 2 486 

680 213

Nu 1 060 382 

372

Da 85 020 

103

2 401 660 

110

3 462 

042 

482

2 486 

680 213 

3 547 062 

585 

Serbia 7 411 

569

3 

407 

4 525 156 098 

339

Nu 13 864 

244

Nu Na 156 098 339 169 962 

583

  

Slovacia 5 389 

180

8 

820 

6 540 111 477 

334

Nu 39 331 

000

Da 2 779 

410

108 697 924 148 028 

924

111 477 

334 

150 808 

334 

Slovenia 2 003 

358

15 

167 

14 

556 

133 840 

315

Nu 17 893 

000

Da 1 858 

859

131 981 456 149 874 

456

133 840 

315 

151 733 

315 

Spania 43 758

250

22 

418 

26 

611 

2 983 492 

000

da Na Da 167 331 

526

 2 983 492 

000 

Suedia 9 113 

357

35 

417 

46 

948 

452 000 

000

Nu 134 529 

613

Nu 150 764 

128

452 000 000 586 529 

613

602 764 

128 

737 293 

741 

Elveţia 7 459 40 42 673 348 Nu 175 402 Da 47 203 626 145 213 801 547 673 348 848 751 
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100 016 291 943 199 730 412 943 142 

FYROM 

Macedonia 

2 038 

514

2 

491 

4 519 22 241 

278

Nu 3 592 

283

Da 900 

277

21 341 001 24 933 

284

22 241 

278 

25 833 561 

Turcia 73 425

000

4 

361 

8 406 522 486 

876

Da Na Da na  522 486 

876 

Ucraina 46 646

000

1 

728 

2 187 276 961 

140

Nu 120 125 

950

Nu 294 

730

276 961 140 397 087 

090

277 255 

870 

397 381 

820 

Regatul Unit 

– Irlanda de 

Nord 

1 741 

619

22 

599 

24 

219 

 

 

185 002 

000

Nu 41 600 

000

Da 95 772 

010

89 229 990 130 829 

990

185 002 

000 

226 602 

000 

Regatul Unit 

– Scoţia 

5 116 

900

30 

473 

35 

645 

120 852 

210

Nu 147 511 

549

Nu 239 947 

427

120 852 Nu 

210

268 363 

759

360 799 

637 

508 311 

186 

Regatul Unit 53 728 28 35 1 504 Nu 819 000 Nu 3 020 1 504 095 309 2 323 4 524 199 5 343 199 
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– Anglia & 

Ţara Galilor 

000 600 940 095 309 000 104 

244

095 

309

553 553 
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Tabelul 124. Aranjamente speciale pentru victimele violurilor (Q34) 

 

Ţara Mecanism 

de informare

Modalităţi de 

audiere 

Drepturi 

procedurale 

Altele 

Andora  Da   

Armenia  Da   

Austria Da Da Da Da 

Azerbaidjan Da Da Da  

Belgia   Da Da 

Bosnia şi 

Herţegovina 

 Da Da  

Bulgaria Da Da Da  

Croaţia Da    

Cipru Da Da Da  

Republica Cehă     

Danemarca Da Da Da  

Estonia  Da   

Finlanda Da Da Da  

Franţa  Da Da Da 

Georgia  Da   

Germania Da Da   

Grecia     

Ungaria  Da   

Islanda Da Da Da Da 



 621

Irlanda  Da Da  

Italia  Da   

Letonia Da    

Lituania  Da   

Luxemburg Da Da Da Da 

Malta  Da Da  

Moldova  Da   

Monaco     

Muntenegru  Da Da  

Olanda Da Da Da  

Norvegia Da  Da Da 

Polonia Da Da  Da 

Portugalia  Da Da Da 

Romania Da Da Da Da 

Federaţia Rusă  Da Da  

Serbia     

Slovacia     

Slovenia  Da   

Spania Da Da Da  

Suedia  Da Da  

Elveţia Da Da Da  

FYROM 

Macedonia 

Da Da Da  

Turcia     
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Ucraina Da Da   

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

    

Regatul Unit – 

Scoţia 

Da Da Da Da 

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Da Da Da  

 

 

 

 

 

Tabelul 125. Aranjamente speciale pentru victimele terorismului (Q34) 

 

 

Ţara Mecanism de 

informare 

Modalităţi 

de audiere 

Drepturi 

procedurale 

Altele 

Andora     

Armenia  Da   

Austria Da Da Da Da 

Azerbaidjan     

Belgia     

Bosnia şi 

Herţegovina 

 Da Da  
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Bulgaria Da Da Da  

Croaţia Da    

Cipru Da Da Da  

Republica Cehă     

Danemarca     

Estonia  Da   

Finlanda   Da  

Franţa Da Da Da Da 

Georgia  Da   

Germania Da Da   

Grecia     

Ungaria     

Islanda Da Da Da  

Irlanda     

Italia  Da   

Letonia     

Lituania     

Luxemburg     

Malta     

Moldova     

Monaco     

Muntenegru  Da Da  

Olanda Da Da Da  

Norvegia Da  Da Da 
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Polonia     

Portugalia  Da Da Da 

Romania  Da Da  

Federaţia Rusă  Da Da  

Serbia     

Slovacia     

Slovenia  Da   

Spania Da Da Da  

Suedia  Da Da  

Elveţia Da Da Da  

FYROM Macedonia Da Da Da  

Turcia     

Ucraina     

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

    

Regatul Unit – 

Scoţia 

Da Da Da Da 

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Da Da Da  

 

 

 

 

 



 625

Tabelul 126. Aranjamente speciale pentru copii/martori/victime (Q34) 

Ţara Mecanism de 

informare 

Modalităţi 

de audiere 

Drepturi 

procedurale 

Altele 

Andora Da Da Da  

Armenia  Da   

Austria Da Da Da  

Azerbaidjan Da Da Da Da 

Belgia  Da Da  

Bosnia şi 

Herţegovina 

 Da Da Da 

Bulgaria Da Da Da  

Croaţia Da Da Da  

Cipru Da Da Da  

Republica Cehă Da Da Da  

Danemarca Da Da Da  

Estonia  Da Da  

Finlanda Da Da Da  

Franţa Da Da Da Da 

Georgia  Da Da  

Germania Da Da   

Grecia Da Da   

Ungaria  Da Da  

Islanda Da Da Da Da 

Irlanda  Da   
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Italia  Da   

Letonia Da Da Da  

Lituania  Da Da  

Luxemburg Da Da Da  

Malta  Da Da  

Moldova  Da Da  

Monaco  Da   

Muntenegru  Da Da  

Olanda Da Da Da  

Norvegia Da Da Da Da 

Polonia Da Da Da Da 

Portugalia  Da Da Da 

Romania  Da Da Da 

Federaţia Rusă  Da Da  

Serbia  Da Da  

Slovacia Da Da Da  

Slovenia Da Da Da Da 

Spania Da Da Da  

Suedia  Da Da  

Elveţia Da Da Da  

FYROM 

Macedonia 

Da Da Da  

Turcia  Da Da  

Ucraina Da Da Da  
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Tabelul 127. Aranjamente speciale pentru victimele violenţei domestice 

(Q34) 

 

 

Ţara Mecanism 

de 

informare 

Modalităţi 

de audiere 

Drepturi 

procedurale 

Altele 

Andora Da Da   

Armenia  Da Da  

Austria Da Da Da Da 

Azerbaidjan Da Da Da  

Belgia   Da Da 

Bosnia şi 

Herţegovina 

  Da Da 

Bulgaria Da Da Da  

Croaţia Da   Da 

Cipru Da Da Da  

Republica Cehă     

Danemarca Da Da Da  

Estonia  Da   

Finlanda Da Da Da  

Franţa Da   Da 

Georgia  Da Da  

Germania Da Da   
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Grecia Da Da   

Ungaria     

Islanda Da Da Da  

Irlanda  Da   

Italia     

Letonia Da    

Lituania  Da   

Luxemburg   Da Da 

Malta  Da Da  

Moldova     

Monaco     

Muntenegru  Da Da  

Olanda Da Da Da  

Norvegia Da Da Da Da 

Polonia Da   Da 

Portugalia  Da Da Da 

România Da Da Da Da 

Federaţia Rusă  Da Da  

Serbia  Da Da  

Slovacia     

Slovenia   Da  

Spania Da Da Da  

Suedia  Da Da  

Elveţia Da Da Da  
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FYROM 

Macedonia 

Da Da Da  

Turcia    Da 

Ucraina     

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

    

Regatul Unit – 

Scoţia 

Da Da Da Da 

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Da Da Da  

 

 

 

 

Tabelul 128. Aranjamente speciale pentru minorităţile etnice (Q34) 

Ţara Mecanism 

de 

informare 

Modalităţi 

de audiere 

Drepturi 

procedurale 

Altele 

Andora     

Armenia  Da   

Austria Da Da Da Da 

Azerbaidjan Da Da Da  

Belgia  Da   

Bosnia şi     
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Herţegovina 

Bulgaria Da Da Da  

Croaţia Da    

Cipru Da Da Da  

Republica Cehă     

Danemarca     

Estonia  Da   

Finlanda Da    

Franţa Da   Da 

Georgia     

Germania  Da Da  

Grecia     

Ungaria   Da Da 

Islanda Da Da Da  

Irlanda     

Italia     

Letonia Da    

Lituania  Da   

Luxemburg     

Malta  Da   

Moldova     

Monaco     

Muntenegru  Da Da  

Olanda  Da   
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Norvegia Da   Da 

Polonia     

Portugalia     

România Da Da Da  

Federaţia Rusă  Da Da  

Serbia Da    

Slovacia     

Slovenia  Da   

Spania     

Suedia  Da Da  

Elveţia     

FYROM 

Macedonia 

Da Da Da  

Turcia     

Ucraina     

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

    

Regatul Unit – 

Scoţia 

Da Da Da Da 

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Da Da Da  
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Tabelul 129. Aranjamente speciale pentru persoanele cu dizabilităţi 

(Q34) 

Ţara 

 

Mecanism 

de 

informare 

Modalităţi 

de audiere 

Drepturi 

procedurale 

Altele 

Andora     

Armenia  Da   

Austria Da Da Da Da 

Azerbaidjan Da Da Da  

Belgia     

Bosnia şi 

Herţegovina 

 Da Da  

Bulgaria Da Da Da  

Croaţia Da Da   

Cipru Da Da Da  

Republica Cehă     

Danemarca     

Estonia  Da   

Finlanda Da Da Da  

Franţa  Da  Da 

Georgia     

Germania  Da Da Da 

Grecia     

Ungaria  Da   
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Islanda Da Da Da  

Irlanda     

Italia  Da   

Letonia Da  Da  

Lituania  Da   

Luxemburg    Da 

Malta  Da  Da 

Moldova  Da Da  

Monaco  Da   

Muntenegru  Da   

Olanda     

Norvegia Da Da  Da 

Polonia Da Da   

Portugalia  Da Da Da 

România  Da Da Da 

Federaţia Rusă  Da Da Da 

Serbia     

Slovacia     

Slovenia  Da   

Spania  Da   

Suedia  Da Da  

Elveţia     

FYROM 

Macedonia 

Da Da Da  
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Turcia  Da Da  

Ucraina Da Da Da  

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

    

Regatul Unit – 

Scoţia 

Da Da Da Da 

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Da Da Da  

 

 

 

Tabelul 130. Aranjamente speciale pentru delincvenţii juvenili (Q34) 

Ţara 

 

Mecanism 

de 

informare 

Modalităţi 

de audiere 

Drepturi 

procedurale 

Altele 

Andora Da Da Da  

Armenia  Da   

Austria Da Da Da Da 

Azerbaidjan Da Da Da  

Belgia  Da Da  

Bosnia şi 

Herţegovina 

 Da Da  

Bulgaria Da Da Da  
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Croaţia Da  Da  

Cipru Da Da Da  

Republica Cehă Da Da Da  

Danemarca Da Da Da  

Estonia  Da Da  

Finlanda  Da Da  

Franţa Da Da Da  

Georgia  Da Da  

Germania Da Da Da Da 

Grecia Da Da   

Ungaria Da Da Da  

Islanda Da Da Da Da 

Irlanda  Da Da  

Italia   Da  

Letonia Da  Da  

Lituania  Da Da  

Luxemburg  Da Da Da 

Malta  Da Da Da 

Moldova  Da Da  

Monaco     

Muntenegru  Da Da  

Olanda  Da Da  

Norvegia Da  Da Da 

Polonia   Da  
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Portugalia  Da Da Da 

România Da Da Da Da 

Federaţia Rusă  Da Da  

Serbia     

Slovacia   Da  

Slovenia  Da Da  

Spania  Da Da  

Suedia  Da Da  

Elveţia Da Da Da  

FYROM 

Macedonia 

Da Da Da  

Turcia  Da Da  

Ucraina Da  Da  

Regatul Unit – 

Irlanda de Nord 

    

Regatul Unit – 

Scoţia 

Da Da Da Da 

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Da Da Da  
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Tabelul 131. Aranjamente speciale pentru alte persoane vulnerabile(Q34) 

Ţara 

 

Mecanism 

de 

informare 

Modalităţi 

de audiere 

Drepturi 

procedurale 

Altele 

Armenia  Da   

Austria Da Da Da Da 

Belgia  Da Da  

Bulgaria Da Da Da  

Finlanda  Da Da  

Norvegia Da  Da Da 

Portugalia  Da Da Da 

Ucraina Da  Da  
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Tabelul 132. Utilizarea tehnicii de calcul în cadrul instanţelor (Q62, Q63, Q64) 

Ţara Asistenţă directă pentru grefieri Administraţie şi management Comunicare între instanţă şi 

părţi 

Tehno-

redactar

e 

Bază de 

date 

electronică 

pentru 

jurisprudenţ

ă 

Fişiere 

electronic

e 

E-mail Conexiune 

internet 

Sistem de 

înregistrare 

a cazurilor 

Sistem 

informaţional 

pentru 

managementu

l instanţei 

Sistem 

financiar 

informatizat 

Formulare 

electronic

e web 

Websit

e 

special 

Alte 

facilităţi de 

comunicar

e 

electronic

ă 

Andora 100% 100% <10% 100% 100% 100% 100% <10% <10% <10% <10% 

Armenia >50% >50% >50% <50% <50% <50% <50% <10% <10% <10% <50% 

Austria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Azerbaidjan 100% >50%  >50%  <50% >50% <50% <50% <50% <50% 

Belgia 100% 100% >50% 100% 100% >50% >50% >50% <10% <10% <10% 
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Bosnia şi 

Herţegovina 

100% <10% <10% <50% <50% <10% <10% <10% <10% <50%  

Bulgaria 100% 100% >50% 100% 100% >50% >50% 100% <10%  >50% 

Croaţia 100% <50% <50% >50% >50% <10% <10% 100% <50% >50% <50% 

Cipru 100% >50%  >50% >50% 100% >50% >50% <10% <10% <10% 

Republica 

Cehă 

100% 100% <10% 100% 100% >50% >50% >50% 100% 100% >50% 

Danemarca 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Estonia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 

Finlanda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Franţa 100% 100% >50% 100% 100% 100% 100% <10% <10% <50% <10% 

Georgia 100% 100% 100% >50% >50% >50% >50% >50% <50% >50% >50% 

Germania 100% 100% <50% >50% 100% >50% >50% 100% <10% >50% >50% 

Grecia >50% 100% >50% >50% >50% <50% <50% 100% <10% <10% <10% 
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Ungaria 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Islanda 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100%  100% 100% 

Irlanda 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

Italia 100% 100% 100% >50% 100% >50% >50% <50% <10% <10% <50% 

Letonia 100% 100% 100% 100% 100% 100% <10% <10% <10% 100% <10% 

Lituania 100% 100% 100% 100% 100% 100% >50% >50% <50% <50%  

Luxemburg 100% 100%  100% 100% 100% 100% 100%  <50%  

Malta 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Moldova 100% >50%   <50% >50%      

Monaco 100%  100% 100% 100% 100%      

Muntenegru 100%   100% 100%     >50%  

Olanda >50% 100% 100% <10% 100% >50% 100% 100% >50% <10% <10% 

Norvegia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% <10% <50% 100% 

Polonia 100% 100%  100% 100% >50% >50% 100% <10% <10% <10% 
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Portugalia 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% >50% >50% 100% 

România 100% 100% <10% 100% 100% 100% 100% >50% <10% 100%  

Federaţia 

Rusă 

100% <50%  100% <50% >50% <10% 100%    

Ţara Asistenţă directă pentru grefieri Administraţie şi management Comunicare între instanţă şi 

părţi 

Tehnore

dactare 

Bază de 

date 

electronică 

pentru 

jurisprudenţ

ă 

Fişiere 

electronic

e 

E-

mail 

Conexiun

e 

internet 

Sistem de 

înregistrar

e a 

cazurilor 

Sistem 

informaţional 

pentru 

management

ul instanţei 

Sistem 

financiar 

informatizat 

Formular

e 

electroni

ce web 

Websit

e 

specia

l 

Alte 

facilităţi de 

comunicar

e 

electronic

ă 

Serbia 100% >50%  >50% <50% <50% <10% >50% <10% <10% <10% 

Slovacia 100% 100% >50% 100% 100% 100% >50% 100% >50% >50% 100% 
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Slovenia 100% 100% >50% 100% 100% >50% <50% 100% <10% 100% 100% 

Spania 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% <50% <10% 

Suedia 100% 100% <10% 100% 100% 100% 100% 100% <10% <10% <10% 

Elveţia 100% 100% >50% 100% 100% 100% 100% 100% <10% 100% 100% 

FYROM 

Macedonia 

>50% >50% >50% <10% <10% >50% >50% 100% <10% <10%  

Turcia 100% >50% >50% 100% 100% >50% >50% >50% <10% <50% <50% 

Ucraina >50% 100% 100%  >50% <10% <10% <10% <10% <10% <10% 

Regatul 

Unit – 

Irlanda de 

Nord 

100%  100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0 

Regatul 

Unit – 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 
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Scoţia 

Regatul 

Unit – 

Anglia şi 

Ţara 

Galilor 

100% 100% >50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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Tabelul 133. Numărul total de cazuri civile litigioase şi nonlitigioase, 

al cazurilor administrative şi a altor cazuri civile la a doua instanţă (Q90) 

Ţara Cazuri 

restante la 

01.01.2006 

Cazuri 

inregistrate

cazuri 

solutionate 

Cazuri 

restante la 

31.12.2006 
Andora  372 267  
Armenia 653 5 474 3 549 1 678
Austria 6 253 35 391 35 410 6 234
Azerbaijan 1 008 9 211 8918 1 301
Bosnia si 

Herzegovina 

29 567 30 988 33 578 26 977

Croatia 56 661 83 177 70 083 56 569
Republica Ceha 16 191 70 963 69 977 17 177
Danemarca 4 503 6 973 7 186 4 230
Estonia 977 3 171 3 075 930
Finlanda 2 697 3 666 3 976 2 387
Franta 266 737 228 976 249 504 246 209
Georgia 2 523 6719 5 306 3 626
Germania 51 391 57 270 180 113 52 011
Ungaria 9 789 39 989 39 375 10 403
Italia 348 476 155 567 112519 391 524
Letonia 3 896 6 483 6 506 3 868
Lituania 2 952 12 661 7 128 3 456
Luxemburg  1 206 1 154  
Malta 1 162 706  1 149
Moldova 8 659 7 675 15 350 984
Monaco 173 119 90 202
Olanda  32 930 32 820  
Norvegia 1 572 3 160 3 323 1 415
Polonia 58 308 234 399 249 007 42 161
Portugalia 8 014 18 756 18 766 8 004
Romania 21 327 35 799 41 804 15 322
Federatia Rusa 24 910 651 404 614015 26 986
Slovacia 9 404 28 412 26 576 11 240
Slovenia 12 416 27 151 28 227 11 340
Spania 124 705 194 721 197 746 129 573
Suedia 17 309 37 870  16 224
Elvetia 14 487 32 778 30 701 14 449
Macedonia 2 870 22 444 22 590 2 724
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Tabelul 134. Numărul total de cazuri litigioase civile (şi comerciale) 

La a doua instanţă (Q90) 

Ţara Cazuri 
restante la 
01.01.2006 

Cazuri 
inregistrate

cazuri 
solutionate 

Cazuri 
restante la 
31.12.2006 

Belgia  32 822   

Bosnia si  

Hertegovina 

20 353 21 271 22 703 18 921

Croatia 55 232 80 430 67 410 55 381
Cipru 629 433 342 719
Finlanda 2 441 2 749 3 047 2 143

Franta 234 777 207 893 223 614 219 056
Georgia 1 129 3 122 2 809 1 350
Germania 31 461 89 719 129 551 29 671
Ungaria 6 995 23 690 23 246 7 493
Italia 345 801 149 341 107 027 388 115
Letonia 2 721 4 815 4 955 2 576
Lituania 1 186 7 071 3 087 1 572
Moldova 323 292 584 31
Monaco 173 119 90 202
Muntenegru 4 540 5 980 4 835 5 695
Olanda  22 770 23 360 16 580
Polonia 51 008 206 401 219 659 37 698
Romania 15 857  28 421 11 529
Federatia Rusa  16 223 443 041 416 731 16414
Serbia 15 768 78 329 70 010 24 087
Slovacia 8217 23 865 22 127 9 955
Slovenia 9 626 19 677 20 759 8 544
Spania 76 534 150 888 148 958 78 947
Suedia 1 465 2 605  1 471
FYROMacedonia 2 870 22 295 22 448 2717
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Tabelul 135. Numărul total de cazuri non-litigioase civile (şi comerciale) 

la a doua instanţă (Q90) 

Ţara Cazuri în aşteptare 
la 1 Ianuarie 2006 

Cazuri 
inregistrate 

Cazuri 
solutionate 

Cazuri în aşteptare la 31 
Decembrie 2006 

Bosnia şi Herţegovina 1 243 2717 3 303 657

Croaţia 1 429 2 747 2 673 1 188

Finlanda 151 612 619 144

Germania 85 420 

Ungaria 2 428 15 413 15 202 2 639

Italia 2 675 6 226 5 492 3 409

Letonia 46 185 205 26

Moldova 6 238 5 347 10 694 891

Polonia 7 300 27 998 29 348 4 463

Slovacia 1 144 4 483 4 374 1 253

 
Tabelul 136. Numărul total de cazuri executate la a doua instanţă (Q90) 

Ţara Cazuri în aşteptare 
la 1 Ianuarie 2006 

Cazuri  
inregistrate 

Cazuri 
solutionate 

Cazuri în aşteptare la 31 
Decembrie 2006 

Bosnia şi 

Herţegovina 

0 0 0 0

Finlanda 77 256 257 76

Ungaria 118 543 517 144

Polonia 0 0 0 0

România 991 1 281 405

Slovacia 1 706 5 495 5 480 1 721

Spania 28 139 16 778 25 011 28 210
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Tabelul 138. Numărul de cazuri din registrul afacerilor de 

la a doua instanţă (Q90) 

 

Ţara Cazuri în aşteptare 
la 1 Ianuarie 2006 

Cazuri  
inregistrate 

Cazuri 
solutionate 

Cazuri în aşteptare la 31 
Decembrie 2006 

Bosnia şi 

Herţegovina 

0 0 0 0

Finlanda 77 256 257 76

Ungaria 118 543 517 144

Polonia 0 0 0 0

România 991 1 281 405

Slovacia 1 706 5 495 5 480 1 721

Spania 28 139 16 778 25 011 28 210

 
Tabelul 137. Numărul cazurilor de cadastru la instanţa a doua (Q90) 

Ţara Cazuri în aşteptare 
la 1 Ianuarie 2006 

Cazuri  
inregistrate 

Cazuri 
solutionate 

Cazuri în aşteptare la 31 
Decembrie 2006 

Bosnia şi 

Herţegovina 

0 0 0 0

Finlanda 77 256 257 76

Ungaria 118 543 517 144

Polonia 0 0 0 0

România 991 1 281 405

Slovacia 1 706 5 495 5 480 1 721

Spania 28 139 16 778 25 011 28 210
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Ţara Cazuri în aşteptare la 1 
Ianuarie 2006 

Cazuri 
inregistrate 

Cazuri 
solutionate 

Cazuri în aşteptare la 31 
Decembrie 2006 

Bosnia şi Herţegovina 0 0 0 0

Ungaria 10 12 21 1

Polonia 0 0 0 0

 

 

Tabelul 139. Numărul cazurilor de drept administrativ la 

a doua instanţă (Q90) 

 

Ţara Cazuri în aşteptare 
la 1 Ianuarie 2006 

Cazuri 
inregistrate 

Cazuri 
solutionate 

Cazuri în 
aşteptare la 31 

Decembrie 2006 

Bosnia şi Herţegovina 7 971 7 000 7 572 7 399

Cipru 464 152 94 471
Estonia 436 959 1 076 308
Franţa 31 960 21 083 25 890 27 153
Georgia 1 394 3 597 2 497 2 276
Germania 51 391 57 270 56 651 52 011
Ungaria 366 886 927 325
Letonia 1 115 1 283 1 158 1 240
Lituania 1 766 5 590 4 401 1 884
Luxemburg 109 367 311 
Moldova 2 098 2 036 4 072 62
Olanda 10 160 9 460 
Polonia 6 848 16 157 14 675 8 330
Federaţia Rusă 8 687 208 363 197 264 10 572
Slovacia 43 64 75 32
Slovenia 2 722 1 830 1 807 2 745
Spania 20 032 27 055 23 777 22 416
Suedia 14 277 24 087  13 184
Turcia 13 180 69 578 67 294 15 464
Ucraina 1 999 32 672 24 839 3 266

 

 

Tabelul 140. Numărul de cazuri civile la 

a doua instanţă (Q90) 
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Ţara Cazuri în aşteptare la 1 
Ianuarie 2006 

Cazuri 
inregistrate

Cazuri 
solutionate 

Cazuri în aşteptare la 
31 Decembrie 2006 

Bosnia şi Herţegovina 0 0 0 0

Finlanda 28 49 53 24

Monaco 0 0 0 0

Polonia 0 0 0 0

România 4 479 11 011 12 102 3 388

Slovacia 13 162 145 30

Slovenia 68 5 644 5 661 51

Suedia 1 567 11 178 1 569

FYRO Macedonia 149 142 7

 

Tabelul 141. Numărul total de cazuri penale (infracţiuni penale severe şi 
delicte minore) la a doua instanţă (Q90) 

 
Ţara Cazuri în 

aşteptare 

la 1 

Ianuarie 

2006

Cazuri 

inregistrate

Cazuri 

solutionate

Cazuri în aşteptare 

la 31 Decembrie 

2006 

Armenia 57 653 663 47 

Austria 1 123 9 399 9 509 1 013 

Azerbaidjan 152 2 242 2 199 195 

Bosnia şi 

Herţegovina 

3 306 44 533 43 178 4 661 

Croaţia 101 762 77 353 31 917 89 053 

Cipru 196 288 258 226 

Republica Cehă 1 613 13 545 13 584 1 574 

Danemarca 1 487 3 046 1 384 

Estonia 127 1 947 1 862 134 

Finlanda 4 755 8 188 8 437 4 505 

Georgia 557 3 932 3 581 750 

Germania 21 657 69 860 70 378 21 139 

Ungaria 6 044 34 443 33 993 6 494 

Italia 138 984 85 340 71 144 153 180 

Letonia 961 2 498 2 684 775 

Lituania 605 5 699 3 332 715 

Luxemburg 647  

Malta 9 222 14 263 14 104 9 606 
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Moldova 305 2 553 2 586 272 

Monaco 55  

Norvegia 580 1 389 1 448 519 

Polonia 32 665 361 845 361 025 32 892 

Portugalia 6010 10 986 10 992 6 004 

România 4 275 26 340 26 216 4 399 

Federaţia Rusă 11 000 333 372 304 942 12 052 

Slovacia 1 427 4 744 4 938 1 248 

Slovenia 2 134 10 888 10 930 2 092 

Suedia 3 684 8 767 3 603 

Elveţia 3 655 13 964 12 448 3 783 

FYROMacedonia 337 15 427 15 567 197 

 

 
Tabelul 142. Numărul de cazuri penale (infracţiuni penale severe la 

A doua instanţă (Q90) 
 

Ţara Cazuri în 

aşteptare la 

1 Ianuarie 

2006

Cazuri 

inregistrate

Cazuri 

solutionate

Cazuri în aşteptare la 

31 Decembrie 2006 

Andora o O 51 45 14 
Austria 541 6 726 6 728 539 
Azerbaidjan 640  
Bosnia şi 

Herţegovina 

3 306 44 533 43 178 4 661 

Croaţia 4 565 13 197 12214 4617 
Danemarca 35 110 58 
Estonia 122 1 778 1 708 127 
Franţa 50 222 37 517  
Germania 20 632 61 792 62 235 20 189 
Ungaria 6 020 33 926 33 469 6 477 
Letonia 773 1 907 2 156 524 
Luxemburg 49  
Malta 18 33 20 37 
Monaco 17  
Muntenegru 1 062 3 385 3 084 1 363 
Olanda 24 740 13 510 
Polonia 11 928 104 373 103139 13 121 
Portugalia 6 010 10 986 10 992 6 004 
Slovacia 4 680  
Slovenia 1 564 4 975 4 995 1 544 
Spania 19 848 126 614 124 930 20 674 
FYROMacedonia 265 4914 5 035 144 
Regatul Unit-

Anglia şi Ţara 

51 523 109 524 52 542 
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Tabelul 143. Numărul de tâlhării (infracţiuni minore) la 
a doua instanţă (Q90) 

 
Ţara Cazuri în 

aşteptare la 

1 Ianuarie 

2006 

Cazuri 

inregistrate

Cazuri 

solutionate

Cazuri în aşteptare la 31 

Decembrie 2006 

Andora 39 119 110 64 
Austria 582 2 673 2 781 474 
Azerbaidjan 1 754  
Belgia 3 183 9 197 8 577  
Bosnia şi 

Herţegovina 

0 0 0 0 

Croaţia 97 197 64 156 19 703 84 436 
Danemarca 1 452 2 936 1 326 
Estonia LO

169 154 7 
Germania 1 025 8 068 8 143 950 
Ungaria 24 517 524 17 
Letonia 188 591 528 251 
Luxemburg 598  
Malta 9 204 14 230 14 084 9 569 
Monaco 38  
Polonia 20 737 257 472 257 886 19 771 
Serbia 2 270 21 175 21 188 2 257 
Slovacia 258  
Slovenia 570 5 913 5 935 548 
Spania 5 681 30 368 30 999 4 844 
FYROMacedonia 72 10513 10 532 53 
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Tabelul 144. Numărul total de cazuri civile litigioase şi non-litigioase, 
cazuri de drept administrativ şi alte cazuri civile la cea mai înaltă 

instanţă (Q91) 
 

Ţara Cazuri în 

aşteptare la 

1 Ianuarie 

2006 

Cazuri 

inregistrate

Cazuri 

solutionate

Cazuri în aşteptare 

la 31 Decembrie 

2006 

Armenia 25 1805 1785 45 
Austria 871 2914 2947 838 
Azerbaidjan 428 3272 3366 334 
Belgia 1642 2957 2953 1646 
Bosnia şi 

Herţegovina 

11664 4013 6258 9419 

Bulgaria 13646 13928 14464 13110 
Croaţia 1027 2382 2721 688 
Republica Cehă 7150 11700 10731 6789 
Danemarca 453 456 452 449 
Estonia 38 266 249 54 
Finlanda 4031 5465 5991 3490 
Franţa 33171 29305 33659 28817 
Georgia 1010 1959 2179 788 
Germania 9481 14113 13607 9987 
Ungaria 1277 6146 5838 1585 
Islanda 112 425 326 120 
Irlanda 15433  
Italia 95081 35169 29445 100805 
Letonia 244 1690 1551 383 
Lituania 7 665 665 7 
Luxemburg 62  
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Malta 43 31 37 
Moldova 507 4095 4115 487 
Monaco 75 42  
Norvegia 48 91 91 49 
Polonia 17008 6318 6554 1470 
Portugalia 886 3499 3562 823 
România 40598 183863 184495 40929 
Slovacia 3990 8386 8850 3526 
Slovenia 1365 2390 1811 1944 
Spania 40995 17717 25179 34225 
Suedia 7 871 11 796 10813 8 854 
Elveţia 3056 7239 7004 3291 
FYROMacedonia 5043 4657 4823 4877 
Turcia 150955 412519 390141 171161 
Ucraina 36 000 16 000 36 000 

 
 

 

 

 

Tabelul 145. Numărul de cazuri civile litigioase (şi comerciale) 
la cea mai înaltă instanţă (Q91) 

 
 

Ţara Cazuri în 

aşteptare 

la 1 

Ianuarie 

2006 

Cazuri 

inregistrate

Cazuri 

solutionate

Cazuri în aşteptare la 

31 Decembrie 2006 

Bosnia şi 

Herţegovina 

2602 2918 2684 2836 

Croaţia 1027 2382 2721 688 
Republica Cehă 3916 7507 6002 4091 
Estonia 145 161 820 32 
Finlanda 441 1010 1124 324 
Franţa 23 677 19 034 22 461 20 250 
Georgia 525 872 1049 348 
Germania 4868 5906 2895 5229 
Ungaria 716 4580 4503 793 
Italia 95081 35169 29445 100805 
Letonia 118 994 908 204 
Moldova 219 1881 1919 181 
Monaco 64 23  
Muntenegru 12 11 13 10 
Olanda 507 446  
România 33958 112141 118275 27824 
Serbia 4022 8352 9019 3355 
Slovenia 1138 1537 1084 1591 
Spania 19591 9637 12310 16918 
Suedia 223 558 581 200 
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Elveţia 258 770 757 271 
FYROMacedonia 1011 1635 1224 1442 
Turcia 69421 325641 318355 76707 
Ucraina 36 000 16 000 36 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabelul 146. Numărul de cazuri civile non-litigioase (şi comerciale) 

la cea mai înaltă instanţă (Q91) 
 
 

Ţara Cazuri în 

aşteptare la 1 

Ianuarie 

2006 

Cazuri 
inregistrate 

Cazuri 
solutionate

Cazuri în 

aşteptare la 31 

Decembrie 

2006 

Bosnia şi 

Herţegovina 

30 242 252 20 

Finlanda 225 274 324 175 

Germania 2650  

Moldova 288 2214 2196 306 

Muntenegru 8 78 85 1 

 

 

 

 

Tabelul 147. Numărul de cazuri executate la cea mai înaltă instanţă (Q91) 
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Ţara Cazuri în 

aşteptare la 

1 Ianuarie 

2006 

Cazuri 
inregistrate 

Cazuri 
solutionate

Cazuri în 

aşteptare la 

31 Decembrie 

2006 

Bosnia şi 

Herţegovina 

0 0 0 0 

România 469 828 1070 227 

Spania 13 18 19 12 

Elveţia 24 230 223 31 

 

 
Tabelul 148. Numărul de cazuri de drept administrativ la cea mai înaltă instanţă (Q91) 

 
 

Ţara Cazuri în 

aşteptare 

la 1 

Ianuarie 

Cazuri 

inregistrate

Cazuri 

solutionate

Cazuri în aşteptare la 

31 Decembrie 2006 

Bosnia şi 

Herţegovina 

9032 853 3322 6563 

Bulgaria 3917 12914 13604 3302 
Republica Cehă 3234 4193 4729 2698 
Estonia 74 105 566 22 
Finlanda 3095 3793 4006 2866 
Franţa 9 494 10 271 11 198 11 198 
Georgia 485 1087 1130 442 
Germania 4613 8207 8062 4758 
Ungaria 561 1566 1335 792 
Letonia 110 613 569 154 
Monaco 11 19  
Muntenegru 

O) 116 93 32 
Olanda 2133 6743 7043 1833 
România 6171 42356 34899 7457 
Serbia 11516 13501 10458 14559 
Slovacia 1681 2751 2916 1516 
Slovenia 32 172 186 18 
Spania 21391 8062 12850 17279 
Suedia 6 795 8 071 6 967 7 899 
Elveţia 2774 6239 6024 2989 
FYROMacedonia 4032 3022 3599 3455 
Turcia 81534 86878 71786 94454 
Ucraina 155 307 94 155 

 

 
 

Tabelul 149. Numărul altor cazuri civile la cea mai înaltă instanţă (Q91) 
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Ţara Cazuri în 

aşteptare la 

1 Ianuarie 

2006 

Cazuri 
inregistrate

Cazuri 
solutionate

Cazuri în 

aşteptare la 

31 

Decembrie 

Bosnia şi 

Herţegovina 

0 0 0 0 

Finlanda 270 388 537 122 
Letonia 16 83 74 25 
Muntenegru 732 443 958 217 
Polonia 6 79 75 10 
România 7134 28538 30251 5421 
Slovenia 195 681 541 335 
Suedia 853 3 167 3 265 755 

 
 

Tabelul 150. Numărul total de cazuri penale (infracţiuni penale severe) şi 
al cazurilor de 

tâlhărie (infracţiuni minore) la cea mai înaltă instanţă (Q91) 
 

Ţara Cazuri în 

aşteptare 

la 1 

Ianuarie 

2006 

Cazuri 

inregistrate

Cazuri 

solutionate

Cazuri în aşteptare 

la 31 Decembrie 

2006 

Armenia 11 352 344 19 
Austria 181 719 721 179 
Azerbaidjan 63 754 778 39 
Belgia 439 1697 1722 414 
Bosnia şi 

Herţegovina 

239 1173 1205 207 

Bulgaria 1636 3274 3888 1022 
Croaţia 251 747 740 258 
Republica Cehă 204 2351 2350 199 
Danemarca 128  
Estonia 43 134 459 25 
Finlanda 543 1075 1245 373 
Georgia 405 2008 1160 1253 
Germania 451 3266 3326 391 
Ungaria 161 1420 1397 184 
Islanda 36 248 232 53 
Italia 32862 48103 43526 37439 
Letonia 32 768 758 42 
Lituania 227 898 701 424 
Luxemburg 50  
Moldova 98 2073 1867 304 
Monaco 22 36  
Norvegia 21 89 81 30 
Polonia 967 2552 2672 887 
Portugalia 302 1387 1405 284 
România 5218 62584 61804 5998 
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Slovacia 278 1835 1847 266 
Slovenia 384 938 1026 296 
Spania 2525 4345 4762 2108 
Suedia 255 1 524 1 583 196 
Elveţia 165 621 622 164 
FYROMacedonia 59 781 770 70 
Turcia 136135 149074 144204 141005 
Ucraina 4210 25488 26496 3112 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabelul 151. Numărul de cazuri penale (infracţiuni penale severe) 
la cea mai înaltă instanţă (Q91) 

 
 

Ţara Cazuri în 
aşteptare 

la 1 
Ianuarie 

2006 

Cazuri 
inregistrate

Cazuri 
solutionate

Cazuri în 
aşteptare la 

31 
Decembrie 

2006 
Azerbaidjan  274   

Bosnia şi 

Herţegovina 

239 1173 1205 207 

Croaţia 251 747 740 258 

Estonia 16 80 74 22 

Franţa 2 745 9 205 2 297 2 903 

Germania  3265  390 

Irlanda  1263   

Italia 32862 48103 43526 37439 

Letonia 16 527 518 25 

Moldova 58 1243 1125 176 

Muntenegru 0 280 280 0 

Olanda  3540 3079  

Portugalia 302 1387 1405 284 

Serbia 1892 7750 7606 2036 

Slovenia 359 896 989 266 

FYROMacedonia 59 781 770 70 

Turcia 136135 149074 144204 141005 
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Tabelul 152. Numărul de cazuri de tâlhărie (infracţiuni minore) 
la cea mai înaltă instanţă (Q91) 

 
Ţara Cazuri în 

aşteptare la 
1 Ianuarie 

2006 

Cazuri 
inregistrate 

Cazuri 
solutionate

Cazuri în 
aşteptare la 31 

Decembrie 2006 

Azerbaidjan 543  
Bosnia şi        

Herţegovina 

0 0 0 0 

Estonia 23 54 136 3 
Germania 1 1 
Irlanda 0 0 0 0 
Letonia 16 241 240 17 
Moldova 40 830 742 128 
Slovenia 25 42 37 30 

 
 
 
 

Tabelul 153. Durata medie a procedurilor de divorţ litigios la a doua 
Instanţă, în zile (Q93) 

 
Ţara Cazuri de 

divorţ 

Azerbaidjan 90 

Belgia 564 

Danemarca 90 

Letonia 84 

Monaco 240 

Polonia 89 

Portugalia 114 

Slovenia 78 
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Tabelul 154. Durata totală medie a procedurilor de divorţ litigios 
la toate instanţele, în zile (Q93) 

 
 

Ţara Durata totală a 
proceselor de 

divorţ 

Azerbaidjan 60 

Republica Cehă 602 

Danemarca 180 

Finlanda 243 

Monaco 510 

Slovacia 7,4 

 
 

Tabelul 155. Procentajul apelurilor şi al cazurilor de concediere 
cu aşteptare îndelungată (Q93) 
Ţara Procentajul 

deciziilor 
subiect pentru 

apel 

Procentajul 
cazurilor în 

aşteptare  mai 
mult de 3 ani 

Bulgaria 77%  

Finlanda 48,8% 0% 

Franţa 61,9%  

Letonia 51,3% 2% 

Monaco 39%  

Polonia 13,9% 5,2% 

România 57% 0% 

Federaţia Rusă 8,6% 0% 

Slovacia 26,8%  

Slovenia 37% 5,7% 

 

 
 

Tabelul 156. Procentajul apelurilor şi al cazurilor de tâlhărie 
cu aşteptare îndelungată (Q93) 
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Ţara Procentajul 
deciziilor subiect 

pentru apel 

Procentajul 
cazurilor în 

aşteptare  mai 
mult de 3 ani 

Bulgaria 36%  

Finlanda 38% 4% 

Letonia 46% 3% 

Monaco 0%  

Muntenegru 11%  

România 83% 0% 

Federaţia Rusă 0,5% 0% 

Slovacia 30%  

 
 

Tabelul 157. Procentajul apelurilor şi al cazurilor de ucidere cu intenţie 
cu aşteptare îndelungată (Q93) 

 

 
Ţara Procentajul 

deciziilor subiect 
pentru apel 

Procentajul 
cazurilor în 

aşteptare  mai 
mult de 3 ani 

Bulgaria 59%  

Finlanda 66% 0% 

Letonia 31,% 1% 

Monaco 0%  

Muntenegru 20%  

România 63% 0% 

Federaţia Rusă 10% 0% 

Slovacia 82,6  

 
 

 

Tabelul 158 Tipuri de formare obligatorie pentru judecători (Q110) 
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Ţara 

 

Formare 

iniţială 

Formare 

generală 

în timpul 

serviciului

Formare  în 

timpul 

serviciului 

pentru 

funcţii 

juridice 

specializate

Formare  în 

timpul 

serviciului 

pentru 

funcţii de 

management 

Formare  

în timpul 

serviciului 

pentru 

utilizarea 

tehnicii de 

calcul 

Andora Da Da Nu Nu Da 

Armenia Nu Da Da Nu Nu 

Austria Da Nu Nu Nu Nu 

Azerbaidjan Da Nu Nu Nu Nu 

Belgia Da Nu Nu Nu Nu 

Bosnia şi 

Herţegovina 

Nu Da Nu Nu Da 

Bulgaria Nu Nu Nu Nu Nu 

Croaţia Nu Nu Nu Nu Nu 

Cipru Nu Nu Nu Nu Nu 

Republica 

Cehă 

Nu Nu Nu Nu Nu 

Danemarca Da Nu Nu Da Nu 

Estonia Nu Da Da Nu Nu 

Finlanda Nu Nu Nu Nu Nu 

Franţa Da Da Nu Nu Nu 

Georgia Da Da Da Da Da 
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Germania Da Da Nu Nu Nu 

Grecia Da Da Da Nu Da 

Ungaria Da Da Da Da Da 

Islanda Da Da Da Nu Da 

Irlanda Da Nu Nu Nu Nu 

Italia Da Nu Nu Nu Nu 

Letonia Da Da Da Nu Nu 

Lituania Da Da Da Da Da 

Luxemburg Da Nu Nu Nu Nu 

Malta Nu Da Da Nu Nu 

Moldova Nu Da Nu Nu Nu 

Monaco Da Da Nu Nu Nu 

Muntenegru Da Da Da Da Da 

Olanda Da Da Nu Nu Nu 

Norvegia Da Da Da Da Da 

Polonia Da Nu Nu Nu Nu 

Portugalia Da Nu Nu Nu Nu 

România Da Da Da Da Da 

Federaţia 

Rusă 

Da Nu Nu Nu Nu 

Serbia Nu Nu Nu Nu Nu 

Slovacia Da Da Nu Nu Nu 

Slovenia Nu Nu Nu Nu Nu 

Spania Da Nu Nu Nu Nu 
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Suedia Da Da Da Da Da 

Elveţia Da Nu Nu Nu Nu 

FYROM 

Macedonia 

Da Da Da Da Da 

Turcia Da Da Nu Nu Nu 

Ucraina Da Da Da Da Da 

Regatul 

Unit – 

Irlanda de 

Nord 

Da Da Da Nu Da 

Regatul 

Unit – 

Scoţia 

Da Da Da Nu Da 

Regatul 

Unit – 

Anglia & 

Ţara Galilor 

Da Nu Nu Nu Nu 

 

 

Tabelul 159 Tipuri de formare obligatorie pentru procurori (Q110) 

Ţara 

 

Formare 

iniţială 

Formare 

generală 

în timpul 

serviciului

Formare  în 

timpul 

serviciului 

pentru funcţii 

juridice 

Formare  în 

timpul 

serviciului 

pentru funcţii de 

management 

Formare  în 

timpul 

serviciului 

pentru 

utilizarea 
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specializate tehnicii de 

calcul 

Andora Da Da Nu Nu Da 

Armenia Nu Da Da Nu Nu 

Austria Da Nu Nu Nu Nu 

Azerbaidjan Da Nu Da Nu Nu 

Belgia Da Nu Nu Nu Nu 

Bosnia şi 

Herţegovina 

Nu Da Nu Nu Da 

Bulgaria Da Nu Nu Nu Nu 

Croaţia Nu Nu Nu Nu Nu 

Cipru Nu Nu Nu Nu Nu 

Republica 

Cehă 

Nu Nu Nu Nu Nu 

Danemarca Nu Nu Nu Da Nu 

Estonia Da Nu Nu Nu Nu 

Finlanda Nu Nu Nu Nu Nu 

Franţa Da Da Nu Nu Nu 

Georgia Da Da Da Da Da 

Germania Da Da Nu Nu Nu 

Grecia Da Da Da Nu Da 

Ungaria Da Da Da Da Da 

Islanda Nu Da Nu Nu Da 

Irlanda Da Da Nu Nu Nu 
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Italia Da Nu Nu Nu Nu 

Letonia Da Da Da Da Da 

Lituania Da Da Da Da Da 

Luxemburg Da Nu Nu Nu Nu 

Malta Da Nu Da Da Nu 

Moldova Da Da Nu Nu Nu 

Monaco Da Da Nu Nu Nu 

Muntenegru Da Da Da Da Da 

Olanda Da Da Nu Nu Nu 

Norvegia Da Da Da Nu Nu 

Polonia Da Nu Nu Nu Nu 

Portugalia Da Nu Nu Nu Nu 

România Da Da Da Da Da 

Federaţia Rusă Da Nu Nu Nu Nu 

Serbia Nu Nu Da Da Da 

Slovacia Da Da Da Da Da 

Slovenia Da Da Nu Nu Nu 

Spania Da Nu Da Nu Nu 

Suedia Da Da Da Da Da 

Elveţia Da Nu Nu Nu Nu 

FYROM 

Macedonia 

Da Da Da Da Da 

Turcia Da Da Nu Nu Nu 

Ucraina Da Da Da Da Da 
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Regatul Unit – 

Irlanda de 

Nord 

Da Da Nu Nu Da 

Regatul Unit – 

Scoţia 

Da Da Da Nu Nu 

Regatul Unit – 

Anglia & Ţara 

Galilor 

Da Nu Nu Nu Nu 

 

 

Comentarii suplimentare cu privire la mediere (Q145)  

Austria: Medierea în cazuri de drept civil (în special în dreptul familiei)  

Belgia: În conformitate cu legea din 21 februarie 2005, a fost înfiinţată o 

comisie federală de mediere cuprinzând o comisie generală şi comisii 

speciale. În general, Comisia generală este compusă din şase membri,  

specializaţi în mediere, şi anume doi notari, doi avocaţi şi doi reprezentanţi ai 

mediatorilor, care nu sunt avocaţi practicanţi sau notari. Comisia generală 

este responsabilă pentru:  

1. aprobarea organismele de formare a mediatorilor şi a cursurilor de formare 

organizate de acestea;  

2. stabilirea criteriilor de autorizare a mediatorilor, în funcţie de tipul de 

mediere;  

3. aprobarea mediatorilor;  

4. retragerea aprobării acordate temporar sau permanent mediatorilor, care 

nu mai îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 1726 din Codul Judiciar; 



 667

5. stabilirea procedurii pentru numire şi pentru retragerea temporară sau 

definitivă a titlului de mediator;  

6.   elaborarea listei de mediatori şi distribuţia lor în instanţele de judecată;  

7. elaborarea unui cod de conduită şi determinarea sancţiunilor aplicabile.  

Bosnia şi Herţegovina: activitatea administrativă legată de medieri este 

efectuat de către AoMBiH (o asociaţie populară - organizaţie 

neguvernamentală), în cadrul căreia medierile sunt furnizate de către 

mediatori privaţi, înregistraţi la AoMBiH. Concedierile – cazurile mediate au 

fost legate de cele mai multe ori de neplata salariilor angajaţilor companiilor 

cu capital de stat , neplata beneficiilor sociale şi de pensie sau în unele 

cazuri, de concediere.  

 

Cazurile penale - situaţiile care pot ajunge la mediere sunt doar daune legate 

de acte criminale (Legislaţia de procedură penală a Federaţiei Bosnia-

Herţegovina şi Republica Srpska). Medierea este reglementată ca o metodă 

de soluţionare a litigiilor de către Legislaţia  Procedurii Civile la nivel de stat în 

Bosnia-Herţegovina şi la nivel de entitate în Republica Srpska şi în Federaţia 

Bosniei-Herţegovina şi  de către Legislaţia Procedurii penale la niveluri de 

entitate. Pe 29 iunie 2004 Adunarea Parlamentară a Bosniei-Herţegovina a 

adoptat Legea procedurii de mediere în Bosnia-Herţegovina (Monitorul Oficial 

al Bosniei-Herţegovina, 37/04). În conformitate cu legea, medierea în Bosnia-

Herţegovina este o soluţionare a litigiilor voluntară şi în afara instanţei. Părţile 

plătesc o taxă de mediere asociaţiei autorizate. În pofida faptului că legea a 

fost aplicabilă, din cauza lipsei de precizie în ceea ce priveşte asociaţia, 

AoMBiH, în cooperare cu International Finance Corporation, a implementat 
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proiectul pilot de mediere în două mari oraşe din ţară, în care mai mult de 600 

de cazuri au fost mediate în perioada mijlocul anului 2004 - mijlocul anului 

2007. Cazurile din două instanţe municipale (Banja Luka şi Sarajevo) au fost 

mediate în afara instanţei de către mediatori ai proiectului-pilot şi după 

soluţionare, părţile s-au adresat instanţei pentru a semna înţelegerea în 

instanţă. Pe 28 iulie 2005 Legea privind transferul activităţile de mediere la 

AoMBiH (Monitorul Oficial al Bosnia-Herţegovina, 52/05) a autorizat AoMBiH 

să ofere servicii de mediere în ţară. De atunci, medierea în Bosnia-

Herţegovina a avut mult succes; următoarea provocare este reprezentată de 

promovarea acesteia în instanţele judecătoreşti / judecătorilor din ţară, pentru 

ca aceştia să stabilească procedurile administrative în toate instanţele de 

judecată pentru a trimite cazurile spre mediere şi către avocaţi şi către 

publicul general cu scopul de a creşte numărul de cazuri care provin din 

comunitate. Mai multe informaţii despre mediere în Bosnia-Herţegovina sunt 

disponibile pe website-ul AoM Bosnia-Herţegovina - www.umbih.co.ba 145) 

Pentru această întrebare sursa este reprezentată de către formularele 

statistice de colectare ale HJPC din 2006. Datele primite de la AOMBiH sunt 

pentru perioada 1 mai 2004 - 30 septembrie 2007. Conform răspunsurilor de 

la AOMBiH, au existat 389 de cazuri mediere în materie civilă şi 236 medieri 

cu privire la concediere.  

 

Croaţia: medierea este obligatorie în caz de litigiu privind încheierea, 

modificarea sau reînnoirea unui contract colectiv sau în cazul unui litigiu 

similar. Legea prevede, de asemenea, posibilitatea medierii în litigiile cu 

privire la contractele individuale de muncă.  
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În ceea ce priveşte activităţile desfăşurate de către Ministrul de Justiţie pentru 

a face ca Parchetul şi celelalte organe de stat să recurgă la mediere mai 

degrabă decât la acţiuni în justiţie pentru soluţionarea litigiilor în care este 

parte Republica Croaţia, trebuie menţionat faptul că Actul de Procedură 

Penală a fost modificată pe baza unei propuneri din partea ministrului de 

Justiţie. Modificările constau în adăugarea articolului 186a la Actul de 

Procedură Penală, care prevede că persoanele care înaintează un proces 

împotriva Republicii Croaţia trebuie să prezinte o cerere de soluţionare 

amiabilă a litigiilor la parchetele competente, înainte de intentarea procesului. 

Cu toate acestea, parchetele pot decide independent şi autonom sau un litigiu 

dacă se va rezolva sau nu printr-o înţelegere extrajudiciară (Articolul 2 din 

Legea Parchetelor). Ministrul de Justiţie sprijină soluţionarea litigiilor prin 

mediere, pentru că este o procedură mai rapidă, mai puţin oficială şi mai puţin 

costisitoare, care uşurează instanţele judecătoreşti, prin urmare, scopul a fost 

stabilirea unui aranjament cu Ministrul de Finanţe pentru a acoperi costurile 

pentru o mai eficientă punere în aplicare a procedurii de mediere. La 30 mai 

2006, Acordul privind participarea comună în proiectul PHARE 2005 

„Consolidarea Medierii ca metodă alternativă de soluţionare a disputelor„ , a 

fost încheiat între Ministerul Justiţiei, Camera Croată de Economie, Camera 

Croată de Arte şi meşteşuguri şi Asociaţia Angajatorilor Croaţi Pe baza 

acestui Acord, Ministerul Justiţiei va plăti fiecărei părţi contractante suma de 

350,000,000 în 4 rate în următorii 2 ani de la prima plată, în termen de 30 de 

zile de la semnarea acordului. Scopul îl reprezintă implementarea procedurii 

de mediere în fiecare din centrele de mediere stabilite până acum 

respectivele persoane juridice. Nu au existat proceduri de mediere conduse 
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de către Asociaţia Angajatorilor Croaţi. Camera Croată de Arte şi meşteşuguri 

înaintat 4 propuneri de mediere din anul 2005, din care de medierea nu a fost 

acceptată într-una, dar celelalte trei au fost efectuate cu succes. Camera 

Croată de Economie a primit în 2006, un număr de 8 propuneri de mediere, 

din care trei în care s-au încheiat printr-o înţelegere comună, una nu a avut 

succes şi altele sunt în aşteptare. Medierea este efectuată în Republica 

Croaţia în 8 instanţe municipale şi la Curtea Comercială din Zagreb. În 2007 

şi 2008, este planificată extinderea medierii în alte instanţe municipale, de 

regulă în instanţele cu cel mai mare număr de cazuri în aşteptare, şi unde 

există cele mai multe întârzieri, precum şi în instanţele comerciale. Din aprilie 

2006 până la 20 august 2007, din 500 cazuri de mediere trimise la Curtea 

Comercială de la Zagreb, 100 au fost încheiate cu succes. O analiză a 

sondajului efectuat asupra părţilor şi avocaţilor arată că ambele părţi sunt 

foarte mulţumite de procese de mediere implementate. După o mediere 

reuşită, părţile pot încheia o înţelegere înaintea unui tribunal de primă instanţă 

sau a unui notar. Ajustările făcute dispoziţiilor din Actul de procedură civilă, va 

permite părţilor de încheie înţelegeri mai uşor în faţa unor tribunale de 

instanţă secundară după o mediere reuşită. În cadrul campaniei de informare 

a publicului cu privire la implementarea procedurilor de mediere, sunt 

elaborate postere şi broşuri pentru a familiariza publicul cu această 

posibilitate de soluţionare a litigiilor. Al treilea rezultat al Planului de acţiune 

pentru punerea în aplicare a Strategiei de Reformă a Sistemului Juridic îl 

reprezintă dezvoltarea medierii ca o metodă alternativă de rezolvare a 

disputelor. Şi Asociaţia Baroului Croat constituirea un centru de mediere, care 

ar trebui să  înceapă să funcţioneze până la sfârşitul anului 2007. Astfel, 
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Asociaţia Avocaţilor încearcă să contribuie la reducerea numărului de cazuri 

aflate pe rolul instanţei şi oferă posibilitatea clienţilor de a primi protecţie 

juridică mai rapid.  

 

Danemarca: administrarea regională de stat oferă mediere în cazurile de 

familie. 

La 1 martie 2003, a fost iniţiat în Danemarca un sistem pilot de mediere 

conectat la tribunal pentru cazurile de drept civil. Schema pilot include patru 

instanţe şi o Înaltă Curte de Justiţie. Mai include, de asemenea, toate cazurile 

de drept civil, aduse în faţa instanţelor, dar nu pentru astfel de drepturi şi 

obligaţii care nu sunt la dispoziţia părţilor. Atât avocaţii cât şi judecătorii 

participă ca mediatori în proiectul pilot de mediere conectat la tribunal. 

Schema pilot de mediere conectată la tribunal pentru cazurile de materie 

civilă a fost evaluată în martie 2005. Evaluarea a arătat că proiectul pilot a 

fost un mare succes. La 28 Noiembrie 2007, Ministrul Justiţiei a prezentat un 

proiect de lege privind un sistem de mediere conectat la tribunal permanent şi 

naţional în cazurile de drept civil. În conformitate cu proiectul de lege, noile 

reguli cu privire la medierea conectată la tribunal va intra în vigoare la 1 

Aprilie 2008.  

 

Finlanda: Actul cu privire la medierea anexată instanţelor în cazurile de 

materie civilă (663/2005) a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006. Conform 

actului, litigiile pot fi de asemenea, mediate la tribunal, ca o alternativă a 

procedurilor civile. Judecătorului serveşte drept facilitator al procesului. În 

2006, 157 de cazuri civile au fost iniţiate printr-o cerere scrise de mediere 
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anexată instanţei. 66 dintre ele au fost încheiate în timpul anului, a fost 

certificată înţelegerea în 44 de cazuri, 6 cazuri au fost încheiate printr-o altfel 

de înţelegere şi în 16 cazuri nu a existat nici o justificare pentru continuarea 

medierii. Există de asemenea un serviciu de mediere în cazurile de materie 

penală, numit  Conciliere în cazuri penale şi civile, reglementat prin Legea de 

conciliere în cazurile penale şi în anumite cazuri civile (1015/2005), care a 

intrat în vigoare la 1 ianuarie 2006.  

 

Franţa: Mediatori acreditaţi: aceştia pot fi persoane fizice sau persoane 

juridice autorizate de către procuror sau de către procurorul general al 

statului. De la 1 februarie 2005, 395 de persoane au fost autorizate şi cele 

mai recente cifre disponibile (2003) arată că existau 152 asociaţii având 

responsabilitatea urmăririi alternativelor la urmărirea penală. Mediatorii trebuie 

să:  

1. nu fie angajaţi în activităţi judiciare, să participe la funcţionarea serviciilor 

instanţelor şi să deţină o funcţie electivă în districtul unde se află instanţa;  

2. nu au făcut obiectul unei condamnări, incapacităţi sau descalificări 

menţionate în certificatul de cazier judiciar Nr. 2;  

3. oferă garanţii de competenţă, independenţă şi imparţialitate. Mediatorul sau 

un reprezentant al parchetului solicitat pentru a face faţă sarcinilor referitoare 

la minori, trebuie să prezinte interes în problemele specifice copilăriei. 

4. nu trebuie să aibă vârsta peste 75 ani;  

5. cu excepţia cazului în care aşa a fost autorizat de către Ministrul de Justiţie, 

nu trebuie să fie soţ / soţie, partener, legătură de sânge sau legătură de 

căsătorie până la gradul de unchi sau nepot inclusiv, cu un judecător sau cu 
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un funcţionar al Curţii, sau legat de o astfel de persoană printr-un  parteneriat 

civil (PACS).  

 

Mediatorii sunt autorizaţi pentru o perioadă de probă de un an de către 

procuratură sau de către procurorul general al statului. Decizia de a le reînnoi 

autorizaţia pentru o perioadă suplimentară de cinci ani poate fi luată după ce 

şi-a dat avizul adunarea generală a judecătorilor şi a funcţionarilor judiciari. 

Mediatorii sunt legaţi de cerinţele de confidenţialitate şi depun un jurământ la 

Instanţa regională sau la Curtea de Apel. În cazul persoanelor juridice, 

persoanele care desfăşoară sarcina de mediator trebuie să fie enumerate. În 

cazul în care mediatorul este şi reprezentant al procuraturii, poate să intervină 

de asemenea şi în ceea ce priveşte notificările cu privire la ordinele amenzilor 

impuse, la măsurile de despăgubire pentru minori, şi la sentinţele de reducere 

a creditelor. Mediatorii numiţi de către instanţele civile oferă garanţia de 

independenţă, de formare sau de experienţă adecvate naturii medierii şi 

calificarea necesară în funcţie de natura cazului şi a inexistenţei unor sentinţe 

judecătoreşti penale sau disciplinare împotriva lor. În 2003 a fost introdusă 

calificarea în medierea familială şi este acordată celor care demonstrează o 

anumită capacitate profesională pentru a sprijini familiile pentru a evita 

efectele dăunătoare ale litigiilor de familie nerezolvate. Unii mediatori sunt 

independenţi, dar cei mai mulţi, în special cei care activează în medierea 

familială sunt angajaţi de către asociaţii.  

 

Medierea familială: Introdusă de Codul civil prin legea din 4 martie 2002 

privind autoritatea de părinte, medierea familială poate fi organizată de către 
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instanţă, cu acordul părţilor. Instanţa poate ordona de asemenea părţilor să 

participe la o şedinţă, care nu este  taxată, pentru a afla despre scopul şi 

desfăşurarea medierii. Legea din 26 mai 2004 privind divorţul şi decretul din 

29 octombrie 2004 privind procedura în cazurile familie, au extins utilizarea 

medierii. În timpul procedurilor de divorţ, instanţa poate trimite acum părţile la 

un mediator, care să le permită să ajungă la un acord cu privire la toate 

problemele asociate separării, dacă acestea se referă la probleme parentale, 

conjugal sau pecuniare. Utilizarea medierii, care reprezintă principala măsură 

pe care o poate ordona instanţa la audierea de conciliere, este astfel 

încurajată cu scopul de a facilita proceduri amiabile care să permită soţilor să 

se pregătească mai bine pentru consecinţele separării (articolul 255 din Codul 

Civil). Cu acelaşi scop, instanţa poate, în orice stadiu al procedurii, să aprobe 

acordurile încheiate de către părţi (posibil prin mediere): aceste acorduri pot 

acoperi orice consecinţă a divorţului, cu privire la copii sau la problemele 

financiare, cum ar fi prevederi pecuniare sau lichidarea proprietăţii 

matrimoniale (Articolul 268 din Codul Civil). În sfârşit, noul Cod de procedură 

civilă (articolele 1442 şi următoarele), stabileşte condiţiile de utilizare a 

arbitrajului şi solicită instanţelor aprobare deciziei de arbitraj.  

În cazurile penale, alternativele la urmărirea penală sunt la dispoziţia 

procurorului. În 2006, acestea au adus la o concluzie 34% din cazuri 

prosecutable (cazuri judecate în instanţe, cazuri în care a fost intenţionată 

găsirea unei alternative la urmărirea penală, cazuri întrerupte deoarece 

urmărirea penală a fost considerată neavizată). Creşte gradul de utilizare a 

alternativelor la urmărirea penală, ceea ce a condus la închiderea a 28,5% din 

cazurile prosecutabile în 2004, şi a 31.5% în 2005. Acestea pot implica un 
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memoriu de lege (46% din alternativele la legea şi compoziţia penală - 

înţelegerea încheiată fără urmărire penală), o măsură de despăgubire 

împotriva unui minor (1,5%), un ordin de comportament (1%), o retragere a 

reclamaţiei la cererea autorităţilor de urmărire (4%), referire către un organism 

de sănătate, social sau profesional (2,5%), regularizarea situaţiei la cererea 

parchetului (9%) sau de compoziţie penală (10%). Utilizarea ultimelor metode 

menţionate a crescut brusc (25 777 proceduri, în 2004, 40 034 în 2005 şi 50 

430 în 2006). Sunt în principiu rezervate acuzaţilor aflaţi la prima abatere ale 

căror acţiuni solicită o reacţie juridică mai fermă decât celelalte alternative. 

Această procedură se utilizează presupunând că prejudiciul suferit de victimă 

poate fi cuantificat, fără dificultate. Este nevoie de consimţământul persoanei 

împotriva căreia este îndreptată reclamaţia şi poate duce la validarea unei 

amenzi ca pedeapsa, la o anumită obligaţie de a face sau de a nu face ceva, 

sau la cerinţa de a participa la un curs (cum ar fi despre conştientizarea 

siguranţei rutiere sau despre spiritul civic). Mai mult, punerea în aplicare a 

unei acţiuni sau a unei sancţiuni penale care nu este de natura penală pot 

conduce autorităţile de urmărire la decizia de întrerupere (îndepărtarea de pe 

teritoriul francez, sancţiuni comerciale, etc.). Acestea reprezintă 20% din 

întreruperea procedurilor ca urmare a aplicării unei alternative la urmărirea 

penală.  

 

Alternativele la urmărirea penală sau la compoziţia penală oferă posibilitatea 

de a lua hotărâri judiciară la scurt timp scurt de la comiterea infracţiunii şi 

pentru aplicarea unui tratament penal diversificat care este deosebit de 

potrivit în cazul infracţiunilor de nivel minor şi intermediar. Procedurile în 
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cauză, de diverse tipuri, sunt bazate pe presupunerea că actele au fost  

stabilite în mod simplu, clar şi nu au fost combătute de către făptaş. Tind să 

aibă un efect atât asupra cauzelor şi a consecinţelor infracţiunii cât şi pentru a 

face infractorul să se simtă responsabil, şi să ţină cont de interesele şi factorii 

victimelor pentru prevenirea repetării infracţiunilor. Alternativele la urmărire 

penală sau la compoziţia penală au fost confirmate de către legislaţie ca fiind 

răspunsuri penale cu drepturi depline (legea din 9 martie 2004 de adaptare a 

sistemului de justiţie la modificările în criminalitate), legislaţia le-a extins 

recent: legea din 5 martie 2007 privind prevenirea criminalităţii a introdus 

două noi cursuri care pot fi utilizate ca penalităţi sau ca alternative la 

urmărirea penală (unul de atragere a atenţiei asupra riscurilor consumului de 

droguri, şi asupra responsabilităţii parentale), precum si extinderea 

compoziţiei penale în cazul minorilor cu vârsta peste 13 ani.  

 

Germania: Procedura de mediere dintre victimă şi agresor (TOA=VOM) poate 

fi privită ca o procedură alternativă în cazurile penale. Această mediere este 

efectuată în afara procedurilor penale efective. Instanţa poate atenua sentinţa 

pe baza TOA şi în cazurile mai puţin grave, poate preceda la emiterea unei 

sentinţe depline. În cazul în care sentinţa este sub un anumit prag (sentinţa 

minimă de custodie sub un an), procedura poate fi întreruptă deja de către 

procuror. TOA nu este obligatorie într-o procedură penală, dar la fiecare 

stadiu al procedurii, procurorul şi instanţa trebuie să examineze dacă TOA ar 

fi potrivită cazului şi dacă da, să se aplice. Ambele părţi trebuie să fie dispuse 

să participe la TOA. Nu există nici o procedură prescrisă a TOA. Mediatorii 

într-un TOA pot fi furnizori independenţi de servicii, de exemplu, centre 
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specializate TOA sau organizaţii care oferă asistenţă victimelor sau instanţa 

de mediere (serviciul social juridic) sau mediere în instanţă/asistenţă pentru 

tineret (la oficiile de asistenţă socială pentru tineret sau în instituţii private). 

Mediatorii, în mod ideal, ar trebui să aibă calificări relevante şi să fie special 

instruiţi. TOA este posibilă, oricum şi sub alte  

forme, de exemplu, medierea efectuată de către avocaţi sau chiar între părţi 

fără un mediator  suplimentar. Dispoziţiile juridice oferi un larg domeniu de 

aplicare pentru soluţionarea conflictelor autonome. Supravegherea TOA 

pentru a fi siguri că este autentică şi pentru a afla în ce mod poate fi 

considerată în luarea deciziei, rămâne de domeniul instanţelor şi parchetelor.  

 

Ungaria: În conformitate cu Actul LV din 2002 privind medierea, părţile 

(persoane fizice, persoane juridice, entităţi fără personalitate juridică, alte 

organizaţii) unui litigiu civil în legătură cu drepturile lor personale şi pecuniare 

pot, dacă agreează astfel şi dacă legea nu  le limitează dreptul de dispoziţie, 

să utilizeze o procedură de mediere pentru a căuta o soluţie. Ele pot iniţia o 

astfel de procedură apelând la serviciile unui mediator. Legea specifică gama 

de acţiuni juridice civile în care nu este posibilă medierea şi unde dispoziţiile 

sale nu se pot aplica procedurilor de mediere şi de conciliere fiind 

reglementate de alte acte sau în cazul medierii în procedurile de arbitraj. 

Ministerul Justiţiei publică registrul mediatorilor pe site-ul său web: 

www.im.hu. Medierea în serviciile de asistenţă medicală - În conformitate cu 

Actul CXVI din 2000 privind Medierea în domeniul sănătăţii, poate fi utilizată o 

procedură de mediere pentru a obţine soluţionarea extrajudiciară a litigiilor 

juridice privind oferirea de servicii de către furnizorii serviciilor de asistenţă 
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medicală, pacienţilor şi pentru a asigura executarea rapidă şi eficientă a 

drepturilor părţilor. Părţile trebuie să-şi prezinte cererea de mediere la camera 

regionala a experţilor judiciari situată cel mai aproape de domiciliul pacientului 

sau de locul în care sunt furnizate serviciile medicale în cauză. Furnizorul de 

servicii de îngrijire medicală trebuie să facă public registrul de la camerele 

regionale de experţi judiciari publici într-un mod accesibil. Registrul de 

mediatori de asistenţă medicală se păstrează de către Camera Maghiară de 

experţi judiciari (1027 Budapesta, Bem rakpart 33-34., I. 122.).  

 

Medierea în materie de protecţie a copilului - În 2003 amendamentul la 

Decretul nr.149/1997 (IX. 10.) Korm. cu privire la agenţiile de asistenţă socială 

pentru copii, administrarea protecţiei copilului şi bunăstarea copilului, 

medierea în materie de protecţie a copilului a fost introdusă de la 1 ianuarie 

2005 în cazurile în care părinţii sau alte persoane autorizate de a întreţine 

relaţii nu pot conveni asupra modului sau timpului de contact. Medierea în 

materie de protecţie a copilului poate fi iniţiată pe baza unei cereri comune a 

părţilor către un mediator din domeniul protecţiei copilului. Registrul 

mediatorilor din domeniul protecţiei copilului este păstrat de către Institutul 

Naţional al Familiei şi politicilor sociale. Registrul poate fi inspectat la sediul 

social oficial al Instanţei tutorilor şi a serviciilor pentru bunăstarea copilului.  

 

Procedurile de conciliere corporative  

 

a. Serviciul de mediere a muncii şi de arbitraj, constituit în conformitate cu 

Actul XXII din 1992 pe baza Codului Muncii serveşte în primul rând la 
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rezolvarea colective litigiilor colective de muncă. Acest organism efectuează 

trei activităţi: conciliere, mediere şi arbitraj. Serviciile de mediere ale 

organismului pot fi folosite de asemenea pentru a rezolva litigiile private ale 

forţei de muncă, dar legea nu obligă părţile în cauză.  

 

b. Pentru a aplica drepturile consumatorilor, Legea CVII din 1997 privind 

Protecţia Consumatorului stabileşte organismele de conciliere ataşate 

camerelor economice regionale. Organismele de conciliere se ocupă în primul 

rând cu soluţionarea extrajudiciară a litigiilor consumatorilor referitoare la 

aplicarea regulilor cu privire la calitatea şi siguranţa bunurilor şi serviciilor şi la 

răspunderea privind produsele, şi la încheierea şi punerea în aplicare a 

contractelor. Scopul procedurilor Organismului de conciliere este de a 

soluţiona litigiile dintre consumatori şi îndatoririle asumate prin acorduri, şi în 

cazul nerespectării acestora, pentru a se ajunge la o hotărâre adoptată pentru 

apărarea drepturilor în mod rapid, eficient şi simplu. Organismele nu au nici o 

jurisdicţie în litigiile pentru care legea stabileşte competenţa altor autorităţi. 

Procedurile de conciliere sunt iniţiate la cererea consumatorului sau, în cazul 

mai multor consumatori şi cu autorizaţia celor în cauză, a organizaţiei civile, 

reprezentând intereselor consumatorilor. 

 

Islanda: Magistraţii pot servi ca mediatori în conformitate cu articolul 107 din 

Codul de procedură civilă. Un judecător poate, la cererea tuturor părţilor, să 

trimită un caz către magistrat, dacă el crede că va conduce la o rezolvare 

reuşită. Înseşi părţile pot de asemenea, în unele instanţe să aducă un caz 

înaintea magistratului fără intervenţia unui judecător. 
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Irlanda: În cazurile penale înainte de pre-sentinţă (Victimă / acuzat), 

medierea poate fi sugerată / propusă de către oricare din părţile cazului. 

Judecător trebuie să sancţioneze referinţa. Participarea este voluntară. Nu 

există garanţii pentru acuzat că participarea va influenţa sancţiunea / sentinţa 

instanţei.  

 

Letonia: Nu există o autoritate naţională este responsabilă pentru acreditarea 

mediatorilor. Având în vedere că mediatorii sunt certificaţi de către organizaţii 

non-guvernamentale, nu au putut fi furnizate date statistice.  

 

Medierea în materie penală este administrată de Serviciul de Probaţiune de 

Stat, care oferă servicii de mediere, începând din 2004. În 2004 au existat în 

total, 51 cazuri de mediere (în primul an de la înfiinţarea serviciului de 

mediere) şi în jur de 50 de cazuri în 2005. În 2006 au fost iniţiate 317 cazuri 

de mediere (59 de cazuri s-au oprit timpuriu, 91% din 258 de cazuri au fost 

reuşite (a fost încheiată o înţelegere).  

 

Principalele activităţi:  

PROIECTUL TWINNING „Sistemul de soluţionare a disputelor şi de 

furnizarea de formare pentru jurişti” Noiembrie 2005 – August 2007. Proiectul 

a fost derulat de către Ministerul de Justiţie şi de către Fundaţia germană 

pentru cooperare juridică internaţională. Proiectul menţionat conţinute 25 de 

activităţi legate de mediere, de exemplu crearea web-site-ului de mediere, 

organizarea de campanii de sensibilizare (broşuri, articole), elaborarea de 
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clipuri video despre medierea de familie, un plan de acţiune al secretariatului 

SAD, elaborarea programului de formare, organizarea de cursuri de instruire 

a mediatorilor, precum şi instruirea formatorilor din cadrul seminariilor, 

conceperea de manuale pentru formare.   

 

Proiectul de mediere gestionat de Ministerul pentru minori şi al experienţei 

familiale: în iunie 2006 a fost demarat un proiect pilot pentru medierea 

familială. Ţinând cont de marele succes al acestuia, proiectul de mediere din 

cadrul programului de stat pentru îmbunătăţirea relaţiilor cu minorii şi de 

familie este inclus ca activitate independentă din 2007. Model: medierea 

voluntară (recomandat frecvent de către judecător). Serviciul de mediere este 

furnizat de către doi mediatori (un avocat şi un psiholog), în total cinci sesiuni 

(fiecare durând câte două ore) sunt disponibile pentru părţi (cupluri, membrii 

de familie). Numărul de cazuri: în total 23 de cazuri (iunie - decembrie 2006). 

Cazuri: dizolvarea căsătoriei, întrebări referitoare la proprietate, de custodia şi 

întreţinerea copiilor.  

Cheltuieli: serviciu de mediere este gratuit. Toate cheltuielile sunt acoperite de 

la bugetul de stat. Dezvoltarea SAD este unul dintre obiectivele strategice ale 

Ministerului de Justiţie, în anii 2007 - 2009.  

 

Luxemburg: Medierea în cazurile civile şi comerciale (inclusiv cazuri de 

familie şi de concediere) nu este reglementată prin lege în Luxemburg, care 

intenţionează să aştepte rezultatul activităţii la nivelul Uniunii Europene 

înainte de a trece legislaţia relevantă aflată în vigoare. Centrul de Mediere al 

Baroului de la Luxemburg (CMBL) a fost înfiinţat la 13 martie 2003 de către 
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Baroul Luxemburg, Camera de Comerţ si Camera de Meserii. Este o asociaţie 

deschisă altor profesii reglementate. CMBL se adresează persoanelor fizice şi 

firmelor care doresc să rezolve disputele, fie în materie civilă sau comercială 

sau referitoare la relaţiile industriale. Se numeşte un mediator selectat dintr-o 

listă de mediatori aprobată de către Centru, în funcţie de natura litigiului şi de 

dorinţele exprimate de către părţi.  

Medierea în cazuri administrative este reglementată prin legea din 22 august 

2003 care se referă la înfiinţarea instituţiei de mediator. Mediatorul este 

responsabil pentru primirea de reclamaţii de la persoane fizice şi de la 

persoane juridice de drept privat, cu referire la modul de funcţionare a 

autorităţilor naţionale sau  municipale sau cu privire la instituţii publice care 

răspund în faţa statului sau municipalităţilor, altele decât cu privire la 

activităţile lor industriale, comerciale sau financiare.  

Medierea în materie penală este reglementată de articolul 24 alineatul (5) din 

Codul de procedură Penală. Înainte de a decide asupra unei acţiuni publice, 

procurorul poate decide să apeleze la mediere, în cazul în care consideră că 

o astfel de măsură poate repara prejudiciul cauzat victimei, sau poate pune 

capăt inconvenienţelor rezultate din infracţiune, sau îşi aduce contribuţia la 

reabilitarea acuzatului. Cu toate acestea, medierea nu poate fi utilizată în 

legătură cu infracţiunile împotriva persoanelor cu care infractorul coabitează. 

Mediatorul este legat de cerinţele de confidenţialitate.  

 

Moldova: În 2006 a fost întocmit un proiect de lege privind medierea şi a fost 

adoptat de Parlament la 14 iunie 2007; intrarea în vigoare este programată 
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pentru 1 iulie 2008. Un nou proiect de lege cu privire la arbitraj a fost elaborat 

de asemenea şi este în curs de examinare în Parlament.  

 

Monaco: Noua lege privind divorţul, în art. 202, prevede medierea în familie 

ca soluţie care poate fi oferită soţilor sau solicitată în orice etapă a procedurii.  

 

Muntenegru: Nou Lege cu privire la mediere ( „Monitorul Oficial din 

Republica Muntenegru” no.30/2005) reglementează procedurile de mediere în 

materie civilă, inclusiv în litigii de familie, comerciale, şi în alte probleme 

legate de proprietate în care părţile nu pot descurca singure cu cererile lor, şi 

în litigiile de muncă în faţa instanţelor, dacă nu există anumite prevederi care 

pot fi aplicate. Procedura de mediere începe bazându-se pe acordul părţilor, 

şi în cazul în care procesul a început - pe baza recomandării Instanţei. Părţile 

sunt implicate voluntar în procedura de mediere. Referitor la raportul dintre 

mediere şi procedurile judecătoreşti - în cazul în care instanţa care analizează 

cazul estimează că disputa poate fi rezolvată cu succes prin mediere – 

instanţa va implica părţile în această procedură. Dacă părţile nu rezolvă 

disputa în termen de 60 zile de la data la care au fost îndrumaţi către 

mediere, instanţa trebuie să fixeze data înfăţişării. În cazul în care procedurile 

în instanţă nu sunt în curs de desfăşurare, durata procedurii de mediere este 

stabilită de către părţi. Dacă procesul este în curs, părţile pot accepta 

procedura de mediere, în oricare fază a procedurii.  

 

Polonia: Ca regulă generală, medierea este un proces extrajudiciar. Numai 

procedurile judiciare (iniţiate de către Curte în instanţă) sunt reflectate în 
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rapoartele şi statisticile privind activitatea instanţei. Dacă părţile încheiere o 

mediere cu succes, cazul poate fi închis prin diverse metode în funcţie de 

natura cazului şi de cererea părţilor (întrerupere, repetarea printr-o soluţionare 

în instanţă, reflectând condiţiile negociate în hotărârea finală). Deoarece 

medierea este un proces extrem de descentralizat şi nu există nici un 

instrument statistic pentru listarea tuturor medierilor (judiciare şi 

extrajudiciare), nu au putut fi obţinute cifre exacte. O examinare efectuată în 

această chestiune de către Consiliul SAD (organism  consultativ comunitar 

afiliat la Ministerul de Justiţie) arată că numărul de medieri este în creştere şi 

ajunge la 36000 cazuri în 2006 (inclusiv cele iniţiate în timpul procesului). În 

interesul instanţei, lista de mediatori acreditaţi care sunt activi în jurisdicţia 

instanţelor sunt păstrate de către Preşedintele Curţii de Sector. Pentru a fi 

acreditat, un mediator trebuie să întrunească cerinţele stabilite prin lege. În 

2005, o nouă lege a introdus posibilitatea medierii în timpul proceselor civile.  

Portugalia: Sistemul de Mediere a Muncii - rezolva prin mediere, toate litigiile 

de muncă cu excepţia celor legate de accidente de muncă sau drepturi 

indisponibile.  

 

România: Conflictele de interese în cazuri de muncă pot fi rezolvate prin 

utilizarea metodelor alternative de soluţionare a litigiilor.  

 

Slovenia: Asociaţia Slovenă a mediatorilor a fost înfiinţată pe 5 septembrie 

2006. In afara medierii anexate tribunalului există şi alte forme de mediere, 

conciliere şi de arbitraj oferite de către ONG-uri.  
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Niciuna dintre procedurile SAD nu reprezintă un pas obligatoriu în instanţă 

(sau înainte) - un consimţământ este întotdeauna necesar.  

In cazurile familiale şi civilă, unele instanţe (5) oferă mediere anexată 

instanţei, care nu este din nou, obligatorie. Dacă părţile sunt de acord, 

instanţa ordină procedura de mediere, care este efectuată de către mediatori 

furnizaţi de către instanţele. Numărul procedurilor de mediere nu este colectat 

la nivel naţional.  

Cazurile penale: Articolul 161 a  

(1) procurorul poate transfera raportul unei infracţiuni pentru care este 

prescrisă o sancţiune pecuniară sau până la trei ani închisoare către 

procedura de soluţionare. În acest sens, trebuie să ţină cont de tipul şi natura 

infracţiunii, împrejurările în care a fost comisă, personalitatea acuzatului şi 

condamnările interioare pentru acelaşi tip sau pentru alte infracţiuni penale, 

precum şi de gradul său de răspundere penală.  

 

(2) Soluţionarea se execută de către mediator, care este obligat să accepte 

cazul în procedură. Soluţionarea poate fi pusă în aplicare numai cu acordul 

acuzatului şi al părţii vătămate. Mediatorul este independentă în activitatea 

sa. Mediatorul este obligat să depună eforturi pentru a se asigura că, 

conţinutul unui acord este proporţional cu gravitatea şi consecinţele 

infracţiunii.  

 

(3) La primirea notificării cu privire la obţinerea unui acord, procuror dizolvă 

raportul. Mediatorul este de asemenea obligat să informeze procurorul despre 
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eşecul medierii şi despre motivele acestui eşec. Interval de îndeplinirea a 

medierii nu poate fi mai lung de trei luni.  

 

Articolul 162 (1) Procurorul poate, cu consimţământul părţii vătămate, să 

suspende urmărirea în justiţie a unei infracţiuni care se pedepseşte cu o 

amendă sau cu închisoare de până la un an, în cazul în care acuzatul se 

obligă să se comporte conform instruirii procuror şi de a efectua anumite 

acţiuni pentru a atenua sau elimina consecinţele infracţiunii.  

Aceste acţiuni pot fi: 1) eliminarea sau compensarea pagubelor, 2) plata unei 

contribuţii către o instituţie publică sau de caritate sau pentru fondul de 

compensare a daunelor victimelor infracţiunilor, 3) executarea unei activităţi în 

folosul comunităţii 4) îndeplinirea unei obligaţii de răspundere.  

(2) Dacă într-un termen limită nu mai mare de şase luni şi respectând 

obligaţia celei de-a patra clauze, nu mai mult de un an, suspectul a îndeplinit 

obligaţia asumată în raportul infracţiunii va fi eliberat de obligaţii. Un exemplu 

de la Curtea Districtuală din Ljubljana (cel mai mare tribunal din ţară): de la 

începutul anului 2001, Curtea Districtuală din Ljubljana a oferit părţilor moduri 

alternative de soluţionare a litigiilor în cadrul programului de rezolvare a 

restanţelor în materie civilă, comercială şi a dreptului familiei. La Curtea 

Districtuală din Ljubljana medierea este o procedură SAD voluntară, 

confidenţială, rapidă, gratuită (pentru părţi) în care o terţă parte neutră ajută 

părţile să găsească o rezolvare consensuală a disputei lor. Procedurii, fiind 

rapidă, ne-obligatorie şi confidenţială, nu creează un litigiu ulterior în niciun 

mod. În acest moment aproximativ 100 de mediatori participă la procedurile 

de mediere la Curtea Districtuală din Ljubljana. Printre ei sunt judecători 
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supremi, înalţi şi districtuali ai instanţei, precum şi Ombudsmanul adjunct 

pentru Drepturile Omului, care efectuează medieri în mod gratuit, în plus faţă 

de activitatea lor regulată. În plus faţă de ei,  judecători retraşi cu o experienţă 

vastă în domeniul civil şi avocaţi participă la procedurile de mediere pe bază 

de contract. 

Toţi aceştia au la bază o formare de specialitate în domeniul soluţionării 

alternative a litigiilor şi în folosirea de tehnici speciale de comunicare şi de 

negociere, şi au fost incluşi pe lista de mediatori, la Curtea Districtuală din 

Ljubljana. În anul 2006, au fost încheiate 806 de cazuri, din care 419 de 

cazuri s-au încheiat cu succes (proceduri oprite).  

 

Spania: Mediatorii acreditaţi sunt: organismele publice prin conciliere şi 

arbitraj în domeniul consumatorilor şi dreptului social şi prin intermediul 

tehnicilor de mediere în dreptul familiei.  

 

Suedia: Există diferite organisme private care oferă de soluţionare a litigiilor. 

Un astfel de organism este Camera de la Stockholm a Institutului de mediere 

comercială. Institutul de Mediere oferă soluţionare a litigiilor pentru a părţilor 

care nu doresc să se angajeze în procedurile formale de arbitraj.  

 

Caracteristicile de bază ale Regulilor de Mediere SCC sunt următoarele:  

• Un singur mediator este numit, cu excepţia cazului în care a convenit altfel 

de către părţi. Mediatorul poate fi numit de către părţi prin comun acord sau 

de către SCC Institutul de mediere. • Data limită de mediere este de două 

luni, dacă nu s-a convenit altfel de către părţi. • După ce s-a ajuns la o 
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înţelegere, părţile pot cădea de acord să numească mediatorul ca arbitru 

pentru a-i permite să confirme printr-un acord de arbitraj de atribuire.  

 

Tribunalul regional de închiriere poate fi mediator în toate litigiile de închiriere 

şi în litigiile apărute care implică proprietari şi chiriaşi. În mod normal, acest 

tribunal face o propunere pentru o înţelegere dacă părţile nu reuşesc să 

ajungă singure la un acord printr-o întâlnire la tribunal. Medierea este 

obligatorie, în anumite cazuri. Tribunalul poate emite un aviz în cursul 

medierii, de exemplu, pe piaţa închirierii de spaţii. Acest aviz are efect 

prezumtiv în compensarea oricărui litigiu ulterior. Mai mult, chiar dacă nu este 

solicitată medierea, tribunalul regional de închiriere trebuie să facă eforturi 

pentru reconcilierea părţilor în litigiile pe care tribunalul trebuie să examineze 

în conformitate cu diviziunea responsabilităţilor între instanţele judecătoreşti 

ordinare şi tribunalele regionale de închiriere. În fine, instanţele judecătoreşti 

ordinare pot trimite cazurile audiate pentru mediere tribunalelor regionale de 

închiriere. Daca medierea nu reuşeşte, Curtea decide asupra cazului. 

Tribunalul nu percepe nici o taxa de la părţi. Fiecare parte trebuie să suporte 

costurile proprii. Procedura în faţa tribunalului regional de închiriere este 

publică.  

 

Medierea victimă-acuzat este în beneficiul ambelor părţi, şi în conformitate cu 

legislaţia suedeză (Actul de mediere [lagen 2002:445 om medling med 

anledning av brott]), scopul său fiind de a creşte nivelul perspectivei 

acuzatului asupra consecinţelor infracţiunii sale, în acelaşi timp, victimei i se 

oferă posibilitatea de a lucra prin intermediul experienţei sale. Mediatorul are 
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rolul de a ajuta părţile să comunice una cu cealaltă, şi de a se asigura că se 

menţine un echilibru şi că nici o parte nu este nedreptăţită. Actul de mediere 

constituie o parte din legislaţia cadru şi acoperă medierea organizată de către 

stat sau de către municipalităţi. Potrivit Actului, infracţiunea trebuie ca mai 

întâi să fi fost raportată la poliţie, şi acuzatul trebuie să-şi  fi recunoscut vina, 

înainte ca medierea să poată fi iniţiată. Participarea la mediere este 

întotdeauna voluntară pentru ambele părţi. Medierea nu constituie o sancţiune 

penală sau o alternativă la sistemul clasic de justiţie, ci mai degrabă joacă un 

rol complementar. Cu toate acestea, este posibil ca procurorul să ia în 

considerare faptul că medierea a avut loc în legătură cu urmărirea penală a 

tinerilor infractori. Proiectele de mediere implică diverşi parteneri de 

colaborare, cum ar fi poliţia, de exemplu, procurorii, serviciile sociale, alte 

autorităţi locale, şcolile şi agenţiile de sprijin ale victimelor. Întâlnirea de 

mediere, în mod normal, este precedată de una sau mai multe întâlniri 

preliminare cu victima si cu acuzatul, numai ei înşişi, timp în care cele două 

părţi sunt pregătite pentru şedinţa de mediere. La întâlnirea de mediere, 

infracţiunea este discutată şi părţilor li se oferă posibilitatea de a descrie 

propria lor versiune a ceea ce s-a întâmplat. Există posibilitatea ca tutorii 

legali sau alte persoane de sprijin să fie prezente atât la întâlnirile preliminare 

cât şi la medierea în sine. Anumite cazuri de mediere se încheie cu un acord 

cu privire la modul în care contravenientul poate despăgubi. Aceasta poate 

implica o formă de compensaţie economică, de compensare sub forma unei 

activităţi efectuate de către autorul infracţiunii, sau sub forma unui contract cu 

privire la comportamentul viitor. Din cazurile iniţiate de proiectele de mediere, 

74%, au fost încheiate prin completare şi, respectiv, 40% au fost încheiate 
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sub o formă de acord contractual. Majoritatea acuzaţilor care au participat la 

mediere au vârsta între paisprezece şi şaptesprezece ani. Cele mai comune 

tipuri de infracţiune mediate sunt furtul din magazine, atacul şi vandalismul. 

Alte tipuri comune de infracţiuni includ diferite categorii de furt, comportament 

violent, jafuri din magazine şi furturi mărunte. 

 

Angajatorii şi angajaţii într-o relaţie contractuală, care sunt în litigiu trebuie să 

rezolve litigiul utilizând mijloace de negociere sau, în ultimă instanţă, prin 

intermediul procedurilor de la Tribunalul Muncii. Nu există un mecanism 

alternativ de rezolvare a disputelor legale de acest fel. Pentru anumite alte 

dispute, cu toate acestea, medierea este posibilă.  

 

Prin urmare, Biroul Naţional de Mediere pune la dispoziţie mediatori pentru 

litigiil între angajatori şi angajaţi cu privire la negocierile salariale şi la 

condiţiile generale de ocupare a forţei de muncă sau pentru litigiile în cazul în 

care o companie refuză să semneze un contract colectiv cu o organizaţie 

profesională. Oficiul Naţional de Mediere poate numi mediatori la cererea 

părţilor, sau chiar în absenţa unei astfel de cereri, de exemplu, dacă una din 

părţi a informat cu privire la un conflict şi Biroul consideră că mediatorii pot 

rezolva eficient litigiul.  

Procedura este gratuită. În ceea ce priveşte principalele reforme, ar trebui să 

fie menţionat faptul că a fost căutată o metodă pentru a creşte utilizarea 

medierii anexate instanţei în Suedia. S-a emis un raport în această primăvară. 

În raport este sugerat că medierea înlocuieşte concilierea ca principală 

metodă pentru a ajunge la înţelegeri în timpul acţiunilor în justiţie. Cum se 
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procedează cu propunerile din raport reprezintă un aspect aflat încă în 

considerare la Birourile guvernamentale suedeze.  

 

Turcia: Medierea este nouă şi adoptată momentan numai în materie penală. 

În conformitate cu articolul 253 din Codul de procedură penală din data de 26 

octombrie 2004, numerotat 5271, procurorul este autorizat să aplice 

procedura de mediere înainte de procedurile judiciare, în special în cazurile în 

care infracţiunea în cauză este subiect al unei plângeri şi unde este necesar. 

Procurorul are dreptul de a numi un avocat ataşat baroului pentru a 

administra procesul de mediere. Au fost făcute unele amendamente 

referitoare la condiţiile procedurii de mediere în legea din data de 06 

decembrie 2006 şi numerotată 5560, pentru a face această procedură mai 

uşor aplicabilă. În concordanţă cu modificările, acum este posibil ca 

procurorul însuşi să acţioneze ca mediator sau să desemneze o persoană 

care a absolvit facultatea de drept ca mediator, pe lângă posibilitatea de a 

numi un avocat pentru a administra procesul de mediere. De asemenea, 

domeniul de aplicare al procedurii de mediere a fost extins la anumite 

infracţiuni, care sunt judecate din oficiu. Detaliile referitoare la procedura de 

mediere au fost reglementate de către „Legea privind punerea în aplicare a 

medierii  în conformitate cu Codul de procedură penală„ (data de 26 Iulie 

2007).  

În legătură cu întrebarea 145, numărul total al procedurilor judiciare de 

mediere nu este disponibil. Cu toate acestea, pentru cazurile penale, numărul 

total de hotărâri de renunţare la urmărirea penală luate de către procurori, ca 

urmare a medierii este de 52949 în anul 2006.  
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FYROMacedonia: În 2006, a fost adoptată Legea cu privire la mediere. Prin 

urmare, mediatorii sunt stabiliţi ca fiind entităţi fizice care ajuta părţile să 

ajungă la un acord, fără dreptul de a impune o soluţie la dispută, în 

concordanţă cu principiile procedurilor de mediere. Procesul de mediere este 

posibil pentru cauze civile, comerciale, de ocupare a forţei de muncă, ale 

consumatorului sau în cazul altor dispute între entităţi juridice şi fizice, 

conform Legii, înainte sau după începerea procedurii de judecată, cu excepţia 

cazului în care altceva este proscris de lege. În prezent, mediatorii sunt 

certificaţi şi sunt formate organisme ale Camerei.  

 

Ucraina: Au fost elaborate de către Ministerul de Justiţie mai multe proiecte 

de lege privind medierea din Ucraina. Mai mult decât atât, în termenii cadrului 

de cooperare între Ministerul de Justiţie din Ucraina şi Consiliul Europei, 

proiectul de lege al Ucrainei „Despre mediere în materie penală” şi proiectul 

de lege „Cu privire la amendamentele aduse Codului penal şi  Codului de 

procedură Penală din Ucraina cu privire la medierea„ au fost trimise 

Consiliului Europei pentru a efectua examinarea lor. 

Consiliul Europei, a furnizat o părere avizată cu privire la posibilităţile de 

mediere în materie administrativă în conformitate cu actualul cod de 

procedură administrativă, precum şi expertiză asupra proiectului de lege 

privind medierea în materie penală. În cadrul programului comun între 

Consiliul Europei şi Ucraina privind îmbunătăţirea independenţei Sistemului 

judiciar au fost de asemenea efectuate şi alte activităţi pentru a furniza 
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asistenţă tehnică în vederea îmbunătăţirii metodelor alternative de rezolvare a 

litigiilor pentru a răspunde unei creşteri a cererii de justiţie.  

 

Regatul Unit al Marii Britanii: În ceea ce priveşte medierea în materie civilă, 

HMCS numeşte mediatori din interior pentru a analiza cazurile minore. Pentru 

cazuri cu valori mai mari, părţile sunt trimise la  Centrul Naţional de Mediere 

(www.nationalmediationhelpline.com), care oferă un serviciu de mediere la un 

preţ redus, pe termen limitat, cu un furnizor acreditat. Concilierea în instanţa 

în cazuri de drept privat referitoare la copii, este predată Serviciului de sprijin 

şi de consultanţă al familiei şi copilului (CAFCASS.) CAFCASS şi-a 

reconcentrat resursele departe de rapoartele scrise lungi către rezolvarea 

litigiilor faţă-în-faţă, lucrând cu familiile. CAFCASS se deplasează din ce în ce 

mai mult spre oferirea de conciliere înainte de prima audiere în instanţă. 

 

 

 

 

Schema de evaluare a sistemelor judiciare  

ciclul 2006-2008  

 

1.Date demografice şi economice________________________ 

1. 1. 1. Locuitori şi informaţii economice 

 

1. Numărul de locuitori  

1. 1. Informaţii generale
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2. Cheltuielile publice totale anuale / unde este cazul, cheltuielile publice 

la nivel regional sau la nivel federal al entităţii (în €)  

 Suma 

Nivel de stat  

Regional / la nivel de entitate  

 

3. PIB pe cap de locuitor (în €)  

4. Salariul mediu brut anual (în €)  

5. Rata de schimb, din moneda naţională (zona non-euro) în € de la 1 

ianuarie 2007  

 

Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările 1 – 4 

 

1. 2. Informaţii bugetare referitoare la sistemul judiciar 

  

1.2.2. Buget (instanţe, parchete, asistenţă juridică, taxe) 

  

6. Bugetul total anual aprobat şi alocat tuturor instanţelor (în €)  

7. Vă rugăm să specificaţi:  

 

8. Bugetul aprobat pentru instanţele de judecată include următoarele 

elemente? Vă rugăm să specificaţi pentru fiecare element (sau pentru 

unele dintre ele) suma în cauză  

 Da Suma (Euro) 

Bugetul public anual alocat salariilor (brute)   
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Bugetul public anual alocat informatizării (echipament, 

investiţii,  

întreţinere)  

  

Bugetul public anual alocat pentru cheltuielile de justiţie   

Bugetul public anual alocat clădirilor instanţei (costuri de 

întreţinere, exploatare) 

  

Bugetul public anual alocat pentru investiţii în clădiri noi 

(tribunal)  

  

Bugetul public anual alocate pentru formare şi de educaţie   

Altele (vă rugăm specificaţi):   

  

9. A fost modificat bugetul anual public al instanţelor judecătoreşti (a 

crescut sau a scăzut) în ultimii cinci ani?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi (adică oferiţi o indicaţie a măririi sau 

micşorării bugetului din ultimii cinci ani) 

  

10. În general, împricinaţii trebuie să plătească un onorariu sau o taxă de 

tribunal pentru a începe un proces la o instanţă de competenţă generală:  

 pentru cazuri penale?  

 pentru alte cazuri decât cele penale?  

 

Dacă da, există excepţii? Vă rugăm să specificaţi:  

 

11. Dacă da, vă rugăm să specificaţi venitul anual provenit din onorariile 

de judecată (sau din taxe) vărsat către stat (în euro)  
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12. Bugetul anual total aprobat şi alocat întregului sistem de justiţie (în 

€)  

 

13. Bugetul total public anual aprobat şi alocat pentru asistenţa juridică 

(în €) 

  

14. Dacă este posibil, vă rugăm să specificaţi:  

 bugetul public anual alocat asistenţei 

juridice în cazurile penale 

bugetul public anual alocat 

asistenţei juridice pentru alte 

cazuri ale instanţei 

Suma   

 

 15. Este bugetul public alocat asistenţei juridice inclus în bugetul 

instanţelor? 

  

16. Bugetul public total anual aprobat şi alocat sistemului de urmărire 

penală (în €)  

17. Este bugetul alocat parchetelor inclus în bugetul instanţelor? 

  

18. Autorităţile oficiale responsabile pentru bugetul alocat instanţelor 

judecătoreşti: 

 

 Pregătirea 

bugetului 

Adoptarea 

bugetului 

Managementul 

şi alocarea  

Evaluarea 

utilizării 
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total pentru 

instanţe  

 

total al  

instanţelor 

bugetului între 

instanţele 

individuale 

bugetului la nivel 

naţional   

 

Ministerul Justiţiei     

Alt  

minister 

    

Parlamentul     

Curtea Supremă     

Consiliul Judiciar     

Instanţele de judecată     

Organe de inspecţie     

Altele     

 

19. Dacă există alt Minister şi / sau organism de control şi / sau altele, vă 

rugăm să specificaţi (cu privire la întrebarea 18): 

  

Puteţi indica mai jos:  

- Orice comentarii utile interpretării datelor menţionate mai sus  

- Caracteristicile sistemului bugetar şi principalele reforme implementat  

în ultimii doi ani  

- Dacă este disponibilă o schemă organizaţională cu o descriere a 

competenţelor diverselor autorităţi responsabile de procesul bugetar  

 

 

Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările 6, 7, 13 şi 16.  
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2. Accesul la justiţie şi la toate instanţele_______________________ 

2. 1. Asistenţă juridică 

 

2.1.1. Principii 

  

 20. Asistenţa juridică se referă la:  

 Cazuri penale Alte cazuri decât 

cele penale 

Reprezentare în instanţă   

Consiliere juridică   

Altele   

 

21. Altele, vă rugăm să specificaţi (în ceea ce priveşte întrebarea 20)  

22. Asistenţa juridică prevede acoperirea sau achitarea taxelor de 

judecată?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

23. Asistenţa juridică poate fi acordată pentru taxele care sunt legate de 

executarea hotărârilor judecătoreşti?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

24. Numărul de cazuri cărora li s-a oferit asistenţă juridică de către 

autorităţile publice (naţionale, regionale, locale): 

  

 Număr 
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Total  

Cazuri penale  

Alte cazuri decât cele penale  

 

25. Într-un caz penal, orice persoană care nu are suficiente mijloace 

financiare poate să fie asistată în mod gratuit de către un avocat (sau 

finanţat din bugetul public)?  

 

26. Are ţara dumneavoastră un venit şi un test de verificare pentru 

acordarea asistenţei juridice:  

 

 Nu Da Suma 

Pentru cazuri penale    

Alte cazuri decât cele 

penale? 

   

 

27. În alte cazuri decât cele penale, este posibil de a refuza asistenţa 

judiciară pentru lipsa de întemeiere a cazului (de exemplu pentru 

acţiune frivolă)?  

 

28. Dacă da, decizia de acordare sau de refuzare a asistenţei juridice 

este luată de către:  

 

 instanţă? 

 o autoritate externă tribunalului? 
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 o autoritate mixtă de luare a deciziilor (tribunal şi externă)?  

 

29. Există un sistem privat de asigurare a cheltuielilor juridice care să 

permită persoanelor fizice finanţarea procedurilor din instanţă? 

Vă rugăm să specificaţi:  

 

30. Au deciziile judiciare impact asupra celui care va suporta 

costurile legale care sunt plătite de către părţi în cursul procedurii în:  

 Da Nu 

cazuri penale?   

alte cazuri decât cele penale   

 

 Puteţi indica mai jos:  

- Orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

- Caracteristicile sistemului de asistenţă juridică şi a principalelor 

reforme care au fost implementate în ultimii doi ani  

 

Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările 24 şi 26 

 2. 2. Utilizatorii instanţelor de judecată şi victimele 

 

2. 2. 1. Drepturile utilizatorilor şi ale victimelor 
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31. Există site-urile oficiale pe internet / portaluri (de exemplu al 

Ministerului Justiţiei, etc.), pentru următoarele aspecte, la care 

publicul poate avea acces gratuit: 

  

� texte juridice (de exemplu, codurile, dispoziţiile legale, 

reglementări, etc.)?  

Adresă (adrese) internet:  

� jurisprudenţa înaltei (lor) instanţe?  

Adresă (adrese) internet:  

� alte documente (de exemple formulare)?  

Adresă (adrese) internet:  

 

32. Există obligaţia de a furniza informaţii părţilor cu privire la durata 

de timp prevăzută pentru procedură?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

33. Există un sistem de oferire a informaţiilor specifice, public şi 

gratuit cu scopul de a informa şi de a ajuta victimele infracţiunilor?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

34. Există regimuri speciale favorabile care pot fi aplicate în cursul 

procedurilor judiciare, în cazul următoarelor categorii de persoane 

vulnerabile:  

 

 Mecanismul de Modalităţi Drepturi Altele 
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informare de audiere procedurale 

Victimele ale violurilor     

Victime ale terorismului     

Copii / Martori / Victime     

Victime ale  

violenţei domestice 

    

Minorităţi etnice     

Persoane cu dizabilităţi     

Infracţionalitate juvenilă     

Altele     

35. Are ţara dvs. o procedură de compensare pentru victimele 

infracţiunilor? 

 36. Daca da, această procedură de compensare constă în:  

 un fond public? 

 O decizie în instanţă? 

 Un fond privat? 

Dacă da, la ce fel de cazuri se referă această procedură?  

 

37. Există studii pentru a evalua rata de recuperare a compensărilor 

acordate de către instanţele judecătoreşti victimelor?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

38. Există un anumit rol al procurorului cu privire la victime (protecţia 

poziţiei şi asistenţa acordată)?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi?  
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39. Au victimele infracţiunilor dreptul de a contesta o decizie a 

parchetelor cu privire la întreruperea unui caz?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi?  

 

2. 2. 2. Încrederea cetăţenilor în sistemul de justiţie 

 

 40. Există un sistem de compensare pentru utilizatori, în următoarele 

situaţii:  

 Durata excesivă a procedurilor?  

 Non-executarea hotărârilor judecătoreşti? 

 Arestare ilegală? 

 Condamnare ilegală? 

  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi (fond, tarif zilnic):  

41. Efectuează ţara dumneavoastră studii adresate utilizatorilor sau 

profesioniştilor juridici (judecători, avocaţi, funcţionari, etc.) pentru a 

măsura încrederea şi / sau satisfacţia lor (cu privire la serviciile oferite 

de către sistemul judiciar)?  

 (Gradul de satisfacţie) studii care vizează judecătorii  

 (Gradul de satisfacţie) studii care vizează personalul instanţei  

 (Gradul de satisfacţie) studii care vizează procurorii  

 (Gradul de satisfacţie) studii care vizează avocaţii  

 (Gradul de satisfacţie) studii care vizează cetăţenii (vizitatorii 

instanţelor)  
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 (Gradul de satisfacţie) alte anchete care vizează clienţii instanţelor 

de judecată  

 

Dacă este posibil, vă rugăm să le specificaţi titlurile, ce părere aveţi 

despre aceste studii, etc.: 

  

42. Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

 

Da (anchete la 

intervale regulate de 

exemplu anual) 

Da (sondaje 

întâmplătoare) 

Studii realizate la nivel naţional   

Studii realizate la nivel de 

tribunal 

  

 

43. Există o procedură naţională sau locală de efectuare a 

reclamaţiilor în legătură cu performanţa (pentru exemplu în legătură 

cu durata procedurii) sau funcţionarea (de exemplu abordarea unui 

caz de către un judecător) sistemului judiciar? 

 44. Dacă da, vă rugăm 

să specificaţi:  

 

Intervalul de răspuns 

(Da) 

Termenul limită pentru 

analiza plângerii (Da)  

 

Instanţa în cauză   

O instanţă superioară   

Ministerul de Justiţie   

Înaltul Consiliu al   
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sistemului judiciar 

Alte organizaţii externe  

(de exemplu, 

Ombudsmanul) 

  

  

Puteţi oferi informaţii cu privire la eficienţa acestei procedură cu 

privire la plângeri?  

 

3. Organizarea instanţele de judecată____________________ 

 3. 1. Funcţionarea 

 

3. 1. 1. Instanţele de judecată  

 

45. Număr instanţelor considerate ca fiind entităţi juridice (structuri 

administrative) şi locaţii geografice (vă rugăm, completaţi tabelul)  

 Numărul total 

Tribunale de primă instanţă sau de competenţă 

generală (persoane juridice) 

 

Tribunale specializate de primă instanţă 

(persoane juridice) 

 

Toate instanţele judecătoreşti (locaţii geografice)  

 

46. Vă rugăm să specificaţi diferitele domenii de specializare (şi, dacă 

este posibil, numărul de instanţe în cauză):  
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47. Este prevăzută vreo schimbare în structura instanţelor de 

judecată (de exemplu, o reducere a numărului de instanţe (locaţii 

geografice) sau o modificare a competenţelor tribunalelor)?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi: 

  

48. Numărul tribunalelor de primă instanţă având competenţe cu 

privire la cazuri legate de:  

 Număr 

Colectarea creanţelor minore  

Concediere  

Jaf  

 

 

Vă rugăm să specificaţi ce se înţelege prin creanţe minore în ţara 

dumneavoastră (se răspunde numai în cazul în care definirea a fost 

schimbată de la evaluarea precedentă):  

 

Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebarea 45  

 

3. 1. 2 Judecători, personalul instanţei 

  

49. Numărul de judecători profesionişti din instanţe 

(prezentaţi informaţiile în interval de timp echivalent normă întreagă 

şi pentru posturile permanente)  
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50. Numărul de judecători profesionişti aflaţi cu titlu ocazional în 

instanţe, şi care sunt plătiţi astfel:  

 

 Număr 

Cifra brută  

Dacă este posibil, în echivalent 

normă întreagă 

 

  

51. Vă rugăm să specificaţi (răspundeţi numai în cazul în care 

informaţiile au fost schimbate faţă de evaluarea precedentă): 

  

52. Numărul de judecători non-profesionişti (inclusiv judecători de 

rezervă şi juraţi exclusivi), care nu sunt remuneraţi, dar care pot 

primi o simplă decontare a costurilor. Vă rugăm să specificaţi 

(răspundeţi numai în cazul în care informaţiile au fost schimbate faţă 

de evaluarea precedentă): 

  

53. Sistemul dumneavoastră judiciar include procesul cu juraţi cu 

participarea cetăţenilor?  

Dacă da, în care tip de caz (uri)?  

 

54. Dacă este posibil, indicaţi numărul de cetăţeni care au fost 

implicaţi în astfel de jurii în anul de referinţă?  
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55. Numărul personalului non-judecătoresc care lucrează în 

instanţele de judecată (prezentaţi informaţiile în interval de timp 

echivalent normă întreagă şi pentru posturile permanente)  

 

56. Dacă este posibil, puteţi distribui acest personal în conformitate 

cu următoarele 4 categorii:  

 

- personal non-judecătoresc (Rechtspfleger), cu îndatoriri judiciare 

sau cvasi-judiciare având competenţă autonomă şi ale căror decizii 

ar putea fi supuse căilor de atac  

- personal non-judecătoresc a cărui sarcină este de a asista 

judecătorii (pregătirea cazurilor, asistenţă în timpul audierii, 

păstrarea proceselor-verbale ale reuniunilor, ajutând la pregătirea 

deciziilor) cum ar fi  registratorii:  

- Personalul responsabil cu diferite sarcini administrative, precum şi 

cu gestionarea instanţelor judecătoreşti (managementul resurselor 

umane, gestiunea materialelor şi a  echipamentelor, inclusiv a 

sistemelor de calcul, gestiunea financiară şi bugetară, managementul 

formării profesionale):  

- Personalul tehnic: 

  

Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările 49, 50, 52, 53 şi 55:  

 

3. 1.3 Procurorii   
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 57. Numărul (prezentaţi informaţiile în interval de timp echivalent 

normă întreagă şi pentru posturile permanente)  

  

58. Au alte persoane îndatoriri similare procurorilor?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

59. Numărul de personal (non-procurori) anexat parchetelor 

(prezentaţi informaţiile în interval de timp echivalent normă întreagă 

şi pentru posturile permanente)  

Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările 57 şi 59:  

 

3. 1. 4 Bugetul şi noile tehnologii 

 

 

 60. Cui îi este încredinţat bugetul instanţelor individuale?  

 Pregătirea 

bugetului 

Arbitraj şi 

alocare 

Managementul 

zilnic al  

bugetului  

 

Evaluarea şi 

controlul 

utilizării 

bugetului  

Consiliul de management     

Preşedintele  

instanţei 

    

Directorul administrativ al 

instanţei 
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Şeful departamentului 

grefierilor 

    

Altele     

 

61.Puteţi indica mai jos:  

 orice comentarii utile în interpretarea datelor menţionate mai sus  

 dacă este disponibilă o schemă organizaţională cu o descriere a 

competenţelor diferitelor autorităţi responsabile de procesul bugetar 

al instanţei 

  

62. Pentru asistenţă directă la judecător / grefier, ce utilităţi 

informaţionale sunt utilizate în cadrul instanţelor judecătoreşti? 

 100% din 

instanţe 

+50% din 

instanţe 

-50% din 

instanţe 

-10% din 

instanţe 

Tehnoredactare     

Bază de date electronică a 

jurisprudenţei 

    

Fişiere electronice     

E-mail     

Conexiune la Internet     

  

63. Pentru administraţie şi management care sunt facilităţile 

informaţionale utilizate în cadrul instanţelor judecătoreşti? 

  100% din 

instanţe 

+50% din 

instanţe 

-50% din 

instanţe 

-10% din 

instanţe 
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Sistem de înregistrare a 

cazurilor 

    

Sistem de management 

informatizat al instanţei 

    

Sistem financiar 

informatizat 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 64. Pentru comunicarea între instanţă şi părţi, care sunt facilităţile 

informaţionale utilizate în instanţele de judecată?  

  

 100% din 

instanţe 

+50% din 

instanţe 

-50% din 

instanţe 

-10% din 

instanţe 

Formulare electronice     

Site Web special     

Alte facilităţi electronice 

de comunicare  

    

 

65. Există o instituţie centralizată care este responsabil pentru 
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colectarea de date statistice cu privire la modul de funcţionare a 

instanţelor judecătoreşti şi (răspundeţi numai dacă această 

informaţie a fost modificată comparativ cu evaluarea precedentă)? 

(Q50)  

Dacă da, vă rugăm să precizaţi numele şi adresa acestei instituţii: 

  

Puteţi indica mai jos:  

 orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

 caracteristicile sistemului dumneavoastră judiciar şi principalelor 

reforme care au fost implementate în ultimii doi ani  

 

Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările 62, 63 şi 64:  

 

3. 2. Monitorizare şi evaluare 

  

3. 2. 1. Monitorizare şi evaluare 

 

66. Li se solicită instanţelor de judecată pregătirea unui raport anual 

de activitate?  

 

67. Aveţi un sistem de monitorizare periodică a activităţilor instanţei 

cu privire la:  

 numărul de cazuri primite?  

 numărul de decizii? 
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 numărul de cazuri amânate? 

 durata procedurii (intervale de timp)?  

 altele?  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

68. Aveţi un sistem de evaluare periodică a performanţei fiecărui 

tribunal?  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

69. În ceea ce priveşte activităţile instanţei, s-au definit indicatori de 

performanţă?  

 

70. Vă rugăm să selectaţi principalii indicatori de performanţă şi de 

calitate utilizaţi pentru o bună funcţionare a instanţelor judecătoreşti:  

 Cazuri sosite 

 Durata procedurii (intervale de timp)  

 Cazuri închise 

 Cazuri în aşteptare şi restanţe 

 Productivitatea judecătorilor şi a personalului instanţei  

 Procentul de cazuri tratate de către un singur judecător 

 Executarea deciziilor penale  

 Satisfacţia angajaţilor din instanţele de judecată  

 Satisfacţia clienţilor (cu privire la serviciile oferite de către 

instanţele de judecată)  

 Calitatea judiciară şi organizaţională a instanţelor 
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 Costurile procedurilor judiciare 

 Altele:  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

71. Există obiective de performanţă definite individual pentru 

judecători?  

 

72. Există obiective de performanţă definite la nivel de instanţă?  

 

73. Vă rugăm să specificaţi cine este responsabil pentru stabilirea 

obiectivelor:  

 puterea executivă (de exemplu, Ministerul Justiţiei)?  

 puterea legislativă?  

 puterea judecătorească (de exemplu Înaltul Consiliu Judiciar sau 

o Instanţă Superioară)?  

 altele?  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

74. Vă rugăm să specificaţi principalele obiective aplicate:  

 

75. Care este autoritatea responsabilă de evaluarea performanţelor 

instanţelor judecătoreşti:  

 Înaltul Consiliu al Sistemului Judiciar? 

 Ministerul de Justiţie? 

 o autoritate de control?  
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 Curtea Supremă?  

 un organism de audit extern? 

 altele?  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

76. Există standarde de calitate (calitatea organizării şi / sau politici 

cu privire la calitatea judiciară) formulate pentru instanţele de 

judecată (existenţa unui sistem de calitate pentru sistemul judiciar)?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

77. Aveţi personal specializat în instanţă, care este însărcinată cu 

politica de calitate şi / sau de sistemul calităţii judiciare? 

 78. Există un sistem care să permită măsurarea restanţelor şi 

detectarea cazurilor care nu sunt prelucrate într-un interval rezonabil 

de timp pentru:  

 cazuri civile?  

 cazuri penale?  

 Cazuri administrative? 

  

79. Aveţi un mod de a analiza intervalul de aşteptare în timpul 

procedurilor de judecată?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

80. Există un sistem de evaluare a modului de funcţionare a 
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instanţelor judecătoreşti, pe baza unui plan de evaluare stabilit 

anterior (orar pentru vizite)?  

Vă rugăm să specificaţi (inclusiv indicarea frecvenţei evaluării):  

 

81. Există un sistem de monitorizare şi evaluare a funcţionării 

serviciilor de urmărire penală?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� caracteristicile sistemului dumneavoastră  de monitorizare şi 

evaluare a instanţelor. 

 Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările 70, 71, 72 şi 76:  

 

4. Proces echitabil____________________________________ 

4. 1. Principii 

 

4. 1. 1. Principii generale 

  

82. Care este procentul hotărârilor în cazurile penale de primă 

instanţă în care suspectul nu participă personal sau nu este 

reprezentat de un profesionist juridic (adică avocat), în timpul unei 

sesiuni ale instanţei (judecări în absenţă)?  
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83. Există o procedură pentru contestarea eficientă a un judecător în 

cazul în care o parte consideră că judecătorul nu este imparţial?  

Dacă este posibil, numărul de contestaţii reuşite (într-un an):  

 

84. Vă rugăm să oferiţi următoarele date privind numărul de cazuri 

aferente articolului 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 

(durata şi non-execuţie), pentru anul de referinţă  

 Cazuri declarate  

inadmisibil  

de către Instanţă 

Înţelegeri 

amiabile 

Hotărâri 

stabilind o 

încălcare 

Hotărâri 

stabilind o 

neîncălcare 

Proceduri civile - 

Articolul 6 § 1  

(durata)  

    

Proceduri civile - 

Articolul 6 § 1  

(non-execuţie)  

    

Proceduri penale – 

articolul 6 § 1 

(durata)  

 

    

 

 Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările 82 şi 84:  

 

4. 2. Intervale de procedură 
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4. 2. 1. Informaţii generale 

  

85. Există proceduri specifice pentru probleme urgente în ceea ce 

priveşte:  

 cazurile civile?  

 cazurile penale?  

 Cazurile administrative?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

86. Există proceduri simplificate pentru:  

 cazurile civile (creanţe minore)?  

 cazurile penale (infracţiuni minore)? 

 Cazurile administrative?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi (de exemplu, dacă aţi introdus o 

nouă lege pentru simplificarea procedurilor):  

 

87. Au instanţele şi avocaţii posibilitatea de a încheia acorduri privind 

modalităţile de  

prelucrare a cazurilor (prezentarea dosarelor, deciziile cu privire la 

intervalul de timp necesar avocaţilor să îşi prezinte concluziile şi cu 

privire la datele audierilor)?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

4. 2. 2. Cazuri de drept penal, civil şi administrativ  
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88. Numărul total de cazuri, din tribunalele de primă instanţă 

(litigioase şi non-litigioase); (vă rugăm să completaţi tabelul)  

 

 Cazuri în 

aşteptare la 

01.01.2006  

 

Cazuri 

primite 

Decizii 

pe fond 

Cazuri în 

aşteptare la 

31.12.2006 

Totalul cazurilor de drept civil, 

comercial şi administrativ  

    

1. Cazuri litigioase civile (şi 

comerciale)* 

    

2. Cazuri non-litigioase civile 

(şi comerciale)* 

    

3. Cazuri de executare     

4. Cazuri cu privire la 

intabulare** 

    

5. Cazuri cu privire la registrul 

comerţului** 

    

6. Cazuri de drept administrativ     

7. Altele     

Total cauze penale (8+9)     

8. Cazuri penale (infracţiuni 

penale grave) 

    

9 Delict minore (infracţiuni     
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minore) 

 

89. Cazurile menţionate în categoriile 3 - 5 (de executare, intabulare, 

registrul comercial) sunt excluse din acest total şi ar trebui să fie 

prezentate separat în tabel. Cazurile menţionate în categoria 6 (cazuri 

de drept administrativ cazuri) sunt de asemenea excluse din total 

pentru ţările care au instanţe specializate sau de unităţi în instanţele 

cu jurisdicţie generală.  

** Dacă este cazul   

Notă: pentru cazurile de drept penal poate exista o problemă de 

clasificare a cazurilor între cazuri severe de drept penal şi delicte 

minore. Unele ţări ar putea avea alte moduri de a se adresa delictelor 

minore (de exemplu, prin procedură de drept administrativ). Vă 

rugăm să indicaţi, dacă este posibil, ce categorii de cazuri sunt 

incluse în „cazuri penale grave” şi cazurile incluse în „delicte minore 

(infracţiuni minore)”.  

 

Explicaţie:  

 

90. Numărul total de cazuri, în tribunalele de-a doua instanţă (de apel) 

(litigioase şi non-litigioase);  

(vă rugăm să completaţi tabelul)  

 Cazuri în 

aşteptare la 

01.01.2006 

Cazuri primite Decizii 

pe fond 

Cazuri în 

aşteptare la 

31.12.2006 
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Totalul cazurilor de drept civil, 

comercial şi administrativ  

    

1. Cazuri litigioase civile (şi 

comerciale)* 

    

2. Cazuri non-litigioase civile (şi 

comerciale)* 

    

3. Cazuri de executare     

4. Cazuri cu privire la 

intabulare** 

    

5. Cazuri cu privire la registrul 

comerţului** 

    

6. Cazuri de drept administrativ     

7. Altele     

Total cauze penale (8+9)     

8. Cazuri penale (infracţiuni 

penale grave) 

    

9 Delict minore (infracţiuni 

minore) 

    

 

 91. Numărul total de cazuri, la instanţele superioare de judecată 

(litigioase şi non-litigioase); (vă rugăm să completaţi tabelul)  

 

 Cazuri în 

aşteptare la 

Cazuri 

primite 

Decizii 

pe fond 

Cazuri în 

aşteptare la 
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01.01.2006  31.12.2006 

Totalul cazurilor de drept civil, 

comercial şi administrativ  

    

1. Cazuri litigioase civile (şi 

comerciale)* 

    

2. Cazuri non-litigioase civile 

(şi comerciale)* 

    

3. Cazuri de executare     

4. Cazuri cu privire la 

intabulare** 

    

5. Cazuri cu privire la registrul 

comerţului** 

    

6. Cazuri de drept administrativ     

7. Altele     

Total cauze penale (8+9)     

8. Cazuri penale (infracţiuni 

penale grave) 

    

9 Delict minore (infracţiuni 

minore) 

    

 

 92. Numărul de cazuri de divorţ, cazuri de concediere a forţei de muncă, 

cazuri de jaf şi de omor cu premeditare, primite şi tratate de către 

tribunalele de prima instanţă (completaţi tabelul) 

 Cazuri în 

aşteptare la 

Cazuri primite Decizii  Cazuri în 

aşteptare la 
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01.01.2006  31.12.2006 

Cazuri de divorţ *     

Cazuri de concediere a forţei 

de muncă * 

    

Cazuri de jaf     

Omor cu premeditare     

 

 93. Durata medie a procesului (de la data depunerii acţiunii în justiţie)  

 

 % 

deciziilor 

subiect 

de apel 

% cazurilor în 

aşteptare de 

peste 3 ani 

Prima 

instanţă 

A doua 

instanţă 

Procedură 

totală 

Cazuri de divorţ *      

Cazuri de concediere 

a forţei de muncă * 

     

Cazuri de jaf      

Omor cu premeditare      

 

94. Dacă este cazul, vă rugăm să precizaţi procedurile specifice de 

divorţ: 

  

95. Care este durata procedurii calculate pentru cele patru categorii de 

caz? (vă rugăm să descrieţi metoda de calcul)  
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96. Vă rugăm să descrieţi rolul şi competenţele procurorului în 

procedura penală (sunt posibile mai multe opţiuni):  

 conducerea sau supravegherea anchetei desfăşurate de poliţie?  

 desfăşurarea unei anchete? 

 atunci când este necesar, să solicite măsuri de investigaţie de la 

judecător?  

 de a taxa?  

 de a prezenta cazul în faţa instanţei?  

 să propună o sentinţă judecătorului? 

 să facă recurs? 

 supravegherea procedurii de execuţie? 

 de a încheia un caz prin renunţare fără a fi nevoie de o hotărâre 

judecătorească?  

 de a încheia un caz printr-o sancţiune impusă sau negociată fără 

o hotărâre judecătorească?  

 alte puteri semnificative?  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

97. Are procurorul şi un rol în cazuri de materie civilă şi / sau 

administrativă?  

Vă rugăm să specificaţi:  

98. Funcţiile 

procurorului în 

legătură cu 

Primite  

de către  

procuror  

Întrerupte 

de către 

procuror 

Întrerupte 

de către 

procuror, 

Întrerupte  

de către 

procuror  

Încheiate 

printr-o 

sancţiune 

Înaintate 

de către 

procuror 
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cazurile penale-vă 

rugăm să 

completaţi acest 

tabel:  

 

 deoarece 

autorul  

infracţiunii 

nu a putut 

fi 

identificat 

 

din cauza 

absenţei 

unei 

învinuiri 

clare sau 

a unei 

situaţii 

juridice 

specifice 

din motive 

de 

oportunitate  

 

impuse 

sau  

negociată 

de către 

procuror 

 

instanţei

Numărul total de 

cazuri penale din 

tribunalele de 

primă instanţă 

      

 

Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� caracteristicile sistemului dvs. privind intervalele de timp ale 

procedurii, precum şi principalele reforme care au fost implementate 

în ultimii doi ani  

 

Vă rugăm să indicaţi sursele pentru întrebările de la 92 la 94 şi 

respectiv 98:  

 

5. Cariera judecătorilor şi a procurorilor___________________ 
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5. 1. Numire şi de formare  

 

5. 1. 1 Recrutare, numire şi promovare  

 

99. Cum sunt recrutaţi judecătorii?  

 Prin intermediul unui examen competitiv (de exemplu, după o 

diplomă în drept)? 

 O procedură specifică de recrutare a profesioniştilor judiciari cu o 

experienţă îndelungată de muncă în domeniul juridic (de exemplu 

avocaţi)? 

 O combinaţie a ambelor metode 

 Altele  

Vă rugăm să specificaţi:  

100. Judecătorii, la început / la începutul carierei lor sunt recrutaţi şi 

numiţi de către:  

 O autoritate compusă numai din judecători? 

 O autoritate format numai din non-judecători? 

 O autoritate compusă din judecători şi non-judecători?  

 

101. Este aceeaşi autoritatea răspunzătoare pentru promovarea 

judecătorilor? 

Dacă nu, vă rugăm să specificaţi care este autoritatea competentă 

pentru promovarea judecătorilor:  
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102. Care sunt procedurile şi criteriile folosite pentru promovarea 

judecătorilor? (vă rugăm specificaţi).  

 

103. Cum sunt recrutaţi procurorii?  

 

 Prin intermediul unui examen competitiv (de exemplu, după o 

diplomă în drept)? 

 O procedură specifică de recrutare a profesioniştilor judiciari cu o 

experienţă îndelungată de muncă în domeniul juridic (de exemplu 

avocaţi)? 

 O combinaţie a ambelor metode 

 Altele  

Vă rugăm să specificaţi:  

104. Procurorii, la început / la începutul carierei lor sunt recrutaţi şi 

numiţi de către:  

 O autoritate compusă numai din procurori? 

 O autoritate format numai din non-procurori? 

 O autoritate compusă din procurori şi non-procurori?  

 

105. Este aceeaşi autoritatea oficială responsabilă şi pentru 

promovarea procurorilor?  

Dacă nu, vă rugăm să specificaţi care este autoritatea competentă 

pentru promovarea procurorilor.  

 

106. Care sunt procedurile şi criteriile folosite pentru promovarea 
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procurorilor (vă rugăm specificaţi)  

 

107. Mandatul pentru judecători este acordat pentru o perioada 

nedeterminată?  

Există excepţii? Vă rugăm să specificaţi:  

 

108. Mandatul pentru procurori este acordat pentru o perioada 

nedeterminată?  

Există excepţii? Vă rugăm să specificaţi:  

 

109. Dacă nu, care este durata a mandatului? Este reînnoibil?  

� pentru judecători?  

� pentru procurori?  

Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� caracteristicile procedurii de selecţie şi de numire a judecătorilor şi 

procurorilor şi principalele reforme care au fost implementate în 

ultimii doi ani  

 

5. 1. 2. Instruirea 

 

110. Natura formării profesionale a judecătorilor. Este obligatorie?  

 Formarea iniţială  

 Formarea generală la locul de muncă 
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 Formarea la locul de muncă pentru funcţii judiciare specializate 

(de exemplu judecător pentru aspecte economice sau 

administrative 

 Formarea la locul de muncă pentru funcţii de conducere a 

instanţei (de exemplu, preşedinte de instanţă, manager al 

instanţei)  

 Formarea la locul de muncă cu privire la utilizarea tehnologia 

informaţionale în instanţă  

 

111. Frecvenţa cursurilor de formare profesională a judecătorilor 

 Anual Regulat Ocazional 

Formare iniţială    

Formarea generală la locul de muncă    

Formarea la locul de muncă pentru funcţii 

judiciare specializate (de exemplu judecător 

pentru aspecte economice sau administrative 

   

Formarea la locul de muncă pentru funcţii de 

conducere a instanţei (de exemplu, preşedinte de 

instanţă, manager al instanţei)  

   

Formarea la locul de muncă cu privire la utilizarea 

tehnologia informaţionale în instanţă  

   

 

112. Natura formării procurorilor. Este obligatorie?  

 Formarea iniţială  

 Formarea generală la locul de muncă 
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 Formarea specializată la locul de muncă (procuror specializat) 

 Formarea la locul de muncă pentru funcţii de conducere a 

parchetelor (de exemplu, procuror şef şi/sau manageri)  

 Formarea la locul de muncă cu privire la utilizarea tehnologia 

informaţionale în cadrul serviciilor de urmărire penală 

 

111. Frecvenţa cursurilor de formare profesională a judecătorilor 

 Anual Regulat Ocazional

Formare iniţială    

Formarea generală la locul de muncă    

Formarea specializată la locul de muncă (procuror 

specializat) 

   

Formarea la locul de muncă pentru funcţii de 

conducere a parchetelor (de exemplu, procuror şef 

şi/sau manageri)  

   

Formarea la locul de muncă cu privire la utilizarea 

tehnologia informaţionale în cadrul serviciilor de 

urmărire penală 

   

 

 ***  

Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� comentarii cu privire la atenţia acordată planului de învăţământ al 

Convenţiei Europene a Drepturilor Omului şi la jurisprudenţa Curţii  
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� caracteristicile sistemului dvs. de formare pentru judecători şi 

procurori, precum şi principalele reforme care au fost implementate 

în ultimii doi ani  

 

5. 2. Practicarea profesiei 

  

5. 2. 1. Salariile 

 

114. Salariile judecătorilor şi procurorilor (completaţi tabelul)  

 Salariul anual 

brut (Euro) 

Salariul anual net 

(Euro) 

Judecător profesionist de primă instanţă 

la început de carieră 

  

Judecător la Curtea Supremă de Justiţie 

sau la cea mai Înaltă Curte de Aapel 

  

Procuror la început de cariera   

Procuror la Curtea Supremă de Justiţie 

sau la  

cea mai Înaltă Instanţă de Apel 

  

  

115. Au judecătorii şi procurorii beneficii suplimentare?  

 Judecători Procurori 

Impozitare redusă   

Pensie specială   

Locuinţe   
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Alte beneficii financiare   

 

116. Dacă există alte beneficii financiare, vă rugăm să specificaţi 

 

117. Judecătorii îşi pot combina activitatea cu oricare din următoarele 

profesii? 

  Da, cu  

remuneraţie 

Da, fără 

remuneraţie 

Nu 

Predare    

Cercetare şi publicare    

Arbitraj    

Consultant    

Funcţii culturale    

Alte funcţii    

 

118. Dacă există o altă funcţie, vă rugăm să specificaţi  

119. Procurorii îşi pot combina 

activitatea cu oricare din 

următoarele profesii?  

Da, cu  

remuneraţie

Da, fără 

remuneraţie 

Nu 

Predare    

Cercetare şi publicare    

Arbitraj    

Consultant    

Funcţii culturale    
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Alte funcţii    

 

120. Dacă există alte funcţii, vă rugăm să specificaţi  

 

121. Judecători beneficiază de bonus în funcţie de îndeplinirea unor 

obiective cantitative referitoare la oferirea de hotărâri judecătoreşti?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

Vă rugăm să indicaţi sursa la întrebarea 114: 

  

5. 2. 2. Procedurile disciplinare 

 

122. Care este autoritatea autorizată pentru a iniţia proceduri 

disciplinare împotriva judecătorilor şi / sau procurorilor? Vă rugăm să 

specificaţi:  

 

123. Care este autoritatea disciplinară cu putere asupra judecătorilor şi 

procurorilor? Vă rugăm să specificaţi:  

 

124. Tipuri de proceduri disciplinare şi sancţiuni aplicate judecătorilor şi 

procurorilor: numărul de proceduri disciplinare iniţiate 

 Judecători Procurori 

Numărul total (1+2+3)   

1. Încălcarea eticii profesionale   

2. Deficienţe profesionale   



 734

3. Infracţiuni penale   

Altele   

 

125. Tipuri de proceduri disciplinare şi sancţiuni aplicate judecătorilor şi 

procurorilor: numărul de sancţiuni pronunţate: 

  Judecători Procurori 

Numărul total (total 1-9)   

1. Mustrare   

2. Suspendare   

3. Retragerea cazurilor   

4. Amendă   

5. Reducerea temporară a salariului   

6. Degradare   

7. Transfer în altă locaţie geografică 

(instanţă) 

  

8. Demitere   

9. Altele   

 

 Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai sus  

� caracteristicile sistemului dvs. privind procedurile disciplinare 

aplicate judecătorilor şi  

procurorilor şi principalele reforme care au fost implementate în ultimii 

doi ani  
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6. Avocaţi__________________________________________  

6. 1. Statutul profesiei  

 

6. 1. 1 Profesia 

 

126. Numărul total de avocaţi practicanţi în ţara dumneavoastră  

 

127. Această cifră include juriştii (avocaţii consultanţi sau consilierii 

interni), care nu pot reprezenta clienţii în instanţa de judecată?  

 

128. Numărul juriştilor?  

 

129. Au avocaţii monopol de reprezentare:  

 Cazuri civile *  

 Cazurile penale - inculpat *  

 Cazurile penale - Victima *  

 Cazurile administrative *  

 

* Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi dacă se referă în primă 

instanţă şi la recurs. Şi în cazul în care nu există monopol, vă rugăm 

să specificaţi organizaţiile sau persoanele care pot reprezenta un 

client în faţa unei instanţe (de exemplu un ONG, membru de familie, 

sindicate, etc.) şi pentru care tipuri de cazuri.  
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130. Profesiei de avocat este organizată prin intermediul unui?  

 barou naţional? 

 Barou regional? 

 Barou local?  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

Vă rugăm să indicaţi sursa întrebării 126:  

 

6. 1. 2. Instruire 

 

131. Există o formare iniţială specifică şi / sau un examen pentru a 

accede la profesia de avocat?  

132. Există un sistem general obligatoriu pentru avocaţi, solicitând 

formare profesională continuă?  

 

133. Este specializarea din unele domenii juridice legată de un 

anumit nivel de formare / calificare /o diplomă specifică sau de 

autorizaţii specifice?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

6. 1. 3. Taxe 

 

134. Utilizatorii pot stabili cu uşurinţă cât vor fi onorariile avocaţilor? 
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135. Onorariile avocaţilor sunt: 

 reglementate prin lege?  

 reglementate de către Barou? 

 liber negociate?  

 

6. 2. Evaluarea 

  

6. 2. 1 Reclamaţii şi sancţiuni 

 

136. Au fost formulate standarde de calitate pentru avocaţi?  

 

137. Dacă da, cine este responsabil pentru formularea acestor 

standarde de calitate:  

   baroul? 

 legiuitorul?  

 Alte variante?  

Vă rugăm să specificaţi (inclusiv o descriere a criteriilor de 

calitate folosite):  

 

138. Este posibil să se depună plângeri referitoare la:  

 performanţa avocaţilor? 

 onorarii?  

Vă rugăm să specificaţi:  
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139. Care este autoritatea responsabilă pentru aplicarea procedurilor 

disciplinare:  

 judecătorul? 

 Ministerul de justiţie?  

 O autoritate profesională sau altă autoritate?  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

140. Proceduri disciplinare şi sancţiuni împotriva avocaţilor:  

Proceduri disciplinare iniţiate 

 Încălcarea eticii 

profesionale 

Deficienţe 

profesionale 

Infracţiuni 

penale 

Altele 

Număr anual     

 

 141. Proceduri disciplinare şi sancţiuni împotriva avocaţilor:  

Sancţiuni pronunţate  

 Mustrare  Suspendare Demitere Amendă Altele 

Număr anual      

 

 Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� caracteristicile sistemului dvs. privind organizarea Baroului, 

precum şi principalele  
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reforme care au fost implementate în ultimii doi ani  

 

 

7. Soluţionarea alternativă a litigiilor__________________________ 

7. 1. Medierea şi alte forme de SAD 

 

7. 1. 1. Medierea 

  

142. Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi, în funcţie de tipul 

cazurilor, organizarea medierii judiciare:  

 Posibilitatea 

medierii  

private sau 

anexate 

instanţei 

Mediator 

privat 

Autoritate 

publică 

Judecător Procuror

Cazuri civile şi  

comerciale 

     

Cazuri din dreptul 

familiei (ex.Divorţ) 

     

Cazuri administrative      

Concedieri      

Cazuri penale      
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143. Există posibilitatea de a primi asistenţă juridică pentru 

procedurile de mediere?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

144. Puteţi furniza informaţii cu privire la numărul de mediatori 

acreditaţi?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi  

 

145. Puteţi furniza informaţii despre numărul total de proceduri 

judiciare de mediere  

privind:  

� cazurile civile?  

� cazurile din dreptul familiei?  

� cazurile administrative?  

� concedierea forţei de muncă?  

� cazurile penale?  

Vă rugăm să indicaţi de sursa întrebării 145:  

 

7. 1. 2. Alte forme de soluţionare alternativă a litigiilor  

 

146. Puteţi oferi informaţii privind alte forme de soluţionare 

alternativă a disputelor (de exemplu: arbitraj, conciliere)? Vă rugăm 

să specificaţi:  

 

Puteţi indica mai jos:  
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� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� caracteristicile sistemului dvs. cu privire la SAD şi principalele 

reforme care au fost  

implementate în ultimii doi ani 

 

8. Executarea hotărârilor judecătoreşti____________________________ 

8. 1. Executarea deciziilor în materie civilă 

  

  

8. 1. 1. Funcţionarea 

 

147. Numărul de executori  

 

148. Executorii sunt:  

 judecători?  

 Executori judecătoreşti în domeniul privat reglementat de către 

autorităţile publice?  

 Executori judecătoreşti ce îşi desfăşoară activitatea într-o 

instituţie publică?  

 alte tipuri de executori?  

Vă rugăm să specificaţi statutul lor:  

 

149. Există o pregătire sau examinare iniţială pentru a deveni 

executor? 
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150. Profesia de executor este organizată de?  

 un organism naţional?  

 un organism regional? 

 un organism local? 

  

151. Justiţiabilii pot stabili cu uşurinţă care vor fi onorariile taxele 

agenţilor de executare? 

  

152. Onorariile executorilor sunt:  

 reglementate prin lege? 

 liber negociate?  

Vă rugăm să indicaţi de sursa întrebării 147:  

 

8. 1. 2. Supravegherea 

 153. Există un organism însărcinat cu supravegherea şi controlul 

executorilor? 

  

154. Care este autoritatea responsabilă pentru supravegherea şi 

controlul executorilor:  

 un organism profesional?  

 judecătorul? 

 Ministerul Justiţiei? 

 procurorul? 
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 altul?  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

155. Au fost formulate standarde de calitate pentru executori? 

Dacă da, cine este răspunzător de formularea acestor standarde de 

calitate şi care sunt criteriile calitative utilizate?  

 

156. Aveţi un mecanism specific pentru executarea hotărârilor 

judecătoreşti împotriva autorităţilor publice, inclusiv pentru 

monitorizarea execuţiei?  

dacă da, vă rugăm să specificaţi  

 

Vă rugăm să indicaţi sursa întrebărilor 155 şi 156:  

 

 

 

8. 1. 3. Reclamaţii şi sancţiuni 

 

157. Care sunt principalele plângeri ale utilizatorilor privind aplicarea 

procedurii?  

(vă rugăm să indicaţi un maxim de 3).  

 totala neexecuţie?  

 Non-executarea hotărârilor judecătoreşti împotriva autorităţilor 

publice?  

 lipsa de informaţii?  
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 durată excesivă?  

 practici ilegale?  

 supraveghere insuficientă?  

 costuri excesive?  

 altele?  

  

Vă rugăm să specificaţi:  

 

158. Ţara dumneavoastră a pregătit sau a stabilit măsuri concrete 

pentru a schimba situaţia privind punerea în aplicare a hotărârilor 

judecătoreşti - în special în ceea ce priveşte deciziile împotriva 

autorităţilor publice?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

159. Există un sistem de măsurare a intervalului de timp necesar 

punerii în aplicare a deciziilor:  

 pentru cazurile civile?  

 pentru cazurile administrative?  

 

160. În ceea ce priveşte decizia de recuperare a datoriilor, puteţi 

estima perioada medie de timp pentru notificare, în ceea ce priveşte 

decizia, către părţile care locuiesc în oraşul în care se află instanţa:  

 între 1 şi 5 zile  

 între 6 şi 10 zile  

 între 11 şi 30 de zile  
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 mai mult  

Mai mult, vă rugăm să specificaţi  

 

161. Proceduri disciplinare iniţiate împotriva executorilor:  

Încălcarea eticii profesionale  

Inadecvare profesională  

Infracţiune  

Altele  

 

162. Sancţiuni pronunţate împotriva executorilor:  

Mustrare  

Suspendarea  

Demitere  

Amendă  

Altele  

Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� caracteristicile sistemului dvs. de executare a hotărârilor în materie 

civilă, precum şi principalele reforme implementate în ultimii doi ani  

 

Vă rugăm să indicaţi de sursa întrebărilor 157 şi 160:  

 

8. 2. Aplicarea deciziilor în materie penală 
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8. 2. 1. Funcţionarea 

  

 163. Există un judecător care este responsabil de executarea 

hotărârilor judecătoreşti?  

 

Dacă da, vă rugăm să specificaţi funcţia şi activităţile sale (de 

exemplu, funcţii ce presupun iniţiativă sau). Dacă nu, Vă rugăm să 

specificaţi care este autoritatea însărcinată cu punerea în aplicare a 

hotărârilor (de exemplu: procurori):  

 

164. În ceea ce priveşte amenzile decise de către instanţa penală, 

există studii de evaluare a ratei efective de recuperare?  

Dacă da, vă rugăm să specificaţi:  

 

Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� caracteristicile sistemului dvs. de punere în aplicare a hotărârilor în 

materie penală şi principalele reforme care au fost implementate în 

ultimii doi ani  

 

9. Notari____________________________________________________ 

9. 1. Statut 

  

9. 1. 1. Funcţionare 
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165. Aveţi notari în ţara dumneavoastră? Dacă nu mergeţi la 

întrebarea 170. 

  

166. Statutul notarilor este:  

privat (fără controlul autorităţilor publice)?  

cel de lucrător privat condus de către autorităţile publice?  

public?  

altul?  

 

167. Notarii au îndatoriri:   

 în cadrul procedurii civile?  

 în domeniul consilierii juridice? 

 de autentificare a actelor juridice? 

 altele?  

Vă rugăm să specificaţi:  

Vă rugăm să indicaţi de sursa întrebării 166:  

 

9. 1. 2. Supravegherea 

 

168. Există un organism însărcinat cu supravegherea şi controlul 

notarilor? 

  

169. Care este autoritatea responsabilă pentru supravegherea şi 

controlul notarilor:  
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 un organism profesional?  

 judecătorul? 

 Ministerul Justiţiei? 

 procurorul? 

 altul?  

Vă rugăm să specificaţi:  

  

Puteţi indica mai jos:  

� orice comentarii utile pentru interpretarea datelor menţionate mai 

sus  

� caracteristicile sistemului dvs. notarial şi principalele reforme care 

au fost implementate în ultimii doi ani  

 

 

10. Funcţionarea justiţiei______________________________________ 

 

10. 1. Reforme prevăzute  

  

10. 1. 1. Reforme 

 

170. Puteţi furniza informaţii cu privire la dezbaterile curente din ţara 

dumneavoastră cu privire la funcţionarea justiţiei? Există reforme 

prevăzute? (de exemplu, schimbări în legislaţie, schimbări în 

structura sistemului judiciar, a programelor de inovare, etc.). Dacă 

da, vă rugăm să specificaţi. 
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Notă explicativă la schema de evaluare a sistemelor judiciare  

ciclul 2006 - 2008  

  

I. Introducere  

 

Fond  

 

La cel de-al treilea Summit, organizat la Varşovia pe 16 şi 17 mai 2005, şefii 

de stat şi de guvern din statele membre ale Consiliului Europei „[au hotărât] 

să dezvolte funcţiile de evaluare şi de asistenţă ale Comisiei Europene pentru 

Eficienţa Justiţiei (CEPEJ)”.  
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Bazându-se pe experienţa dobândită în procesul pilot de evaluare (2002 - 

2004) şi pe primul proces (2004 - 2006) - salutate în unanimitate de către 

Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei şi care a avut ecou printre factorii 

de decizie şi specialiştii judiciari din statele membre - CEPEJ a decis, la a 

opta şedinţă plenară, începerea următorului proces de evaluare în 2007, pe 

baza datelor din 2006. 

  

CEPEJ este convins de faptul că, prin utilizarea metodologiei dezvoltate în 

exerciţiile anterioare şi cu ajutorul corespondenţilor naţionali, este posibil să 

obţină o evaluare generală a sistemelor judiciare pe baza unor date recente. 

Aceasta va permite factorilor de decizie politică să acţioneze pe baza acestor 

informaţii. CEPEJ, prin urmare, doreşte să realizeze evaluarea în mod 

regulat.  

 

Sistemul actual a fost adaptat de către grupul de lucru privind evaluarea 

(CEPEJ-GT-EVAL), în funcţie de problemele întâmpinate pe parcursul 

perioadei 2004-2006, şi ţinând cont de comentariile prezentate de către 

membrii CEPEJ, observatori, experţi şi corespondenţi naţionali în timpul 

rundei anterioare de evaluare. Exerciţiul de adaptare a Planului a fost limitat, 

cu toate acestea, la întrebările  problematice sau de relevanţă redusă, astfel 

încât să consolideze sistemul de colectare a datelor la intervale regulate, de a 

le putea face mai uşor comparabile şi de a evalua tendinţele. Grupul de lucru 

ţinteşte identificarea lacunelor din colectarea statisticilor judiciare şi facilitarea 

colectării de statistici judiciare comune, uniforme din toate statele membre.  
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CEPEJ a adoptat această nouă versiune a Programului său în cea de-a noua 

şedinţă plenară (13 - 14 iunie 2007).  

 

Recomandări generale  

Scopul acestui exerciţiu este de a compara funcţionarea sistemelor judiciare 

sub diversele aspecte ale acestora, de a obţine o cunoaştere mai bună a 

direcţiilor de dezvoltare a organizării judiciare şi de a propune reforme având 

drept scop îmbunătăţirea eficienţei justiţiei. Schema de evaluare şi analiza 

concluziilor care pot rezulta din aceasta ar trebui să devină un instrument 

veritabil în favoarea politicilor publice privind justiţia şi în interesul cetăţenilor 

europeni. 

 

Datorită diversităţii sistemelor judiciare din statele membre vizate, probabil că 

nu toate statele vor putea să răspundă la toate întrebările. Obiectivul acestei 

Scheme este atunci de a stimula colectarea de date de către state în acele 

domenii în care acele date continuă să nu fie disponibile. 

 

Trebuie de asemenea observat că scopul Schemei nu este nici de a include o 

listă exhaustivă de indicatori şi nici de a fi un studiu academic sau ştiinţific. 

Aceasta include indicatori care au fost consideraţi relevanţi pentru a evalua 

situaţia sistemelor judiciare şi pentru a permite CEPEJ să cerceteze mai în 

detaliu domenii promiţătoare cu privire la îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

justiţiei. În acelaşi timp, datele colectate vor permite CEPEJ să continue lucrul 
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în detaliu în noi domenii esenţiale pentru îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei 

justiţiei. 

 

 Pentru a facilita procesul de colectare şi de prelucrare a datelor, Schema a 

fost prezentată într-o formă electronică, accesibilă corespondenţilor naţionali 

însărcinaţi cu coordonarea  colectării datelor în statele membre. 

Corespondenţii naţional sunt rugaţi să transmită răspunsurile naţionale la 

Schema folosind acest chestionar electronic.  

 

II. Comentarii privind întrebările incluse în Schemă 

 

Scopul acestei observaţii este de a asista corespondenţii naţionali şi celelalte 

persoane a căror sarcină este de a răspunde întrebărilor din Schemă. 

 

a. Remarci generale 

 

Anul de referinţă pentru această Schemă este 2006. în cazul în care nu sunt 

disponibile datele din 2006, vă rugăm să utilizaţi cifrele cele mai recente. În 

acest caz, vă rugăm să indicaţi anul de referinţă utilizat la întrebarea 

respectivă. 

 

Vă rugăm să indicaţi sursele datelor dumneavoastră, dacă este posibil. 

“Sursa" se referă la instituţia care a oferit informaţiile pentru a răspunde la o 

întrebare (de exemplu, Institutul Naţional de Statistică al Ministerului Justiţiei) 

pentru a verifica credibilitatea datelor. 
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Toate sumele financiare trebuie furnizate, dacă este posibil, în euro. Pentru 

ţările care nu aparţin zonei euro, rata de schimb ar trebui să fie cea de la 01 

Ianuarie 2007. 

 

În scopul aceste Scheme şi dacă nu este specificat altfel, „cazurile de drept 

civil” se referă în general la toate acele cazuri care implică părţi private, 

inclusiv aşa-numitele cazuri din dreptul familiei, cazuri comerciale, cazuri 

referitoare la forţa de muncă. 

 

Când se oferă posibilitatea alegerii între ‘da’ sau ‘nu’, vă rugăm să bifaţi 

căsuţa corespunzătoare. 

Totuşi, nu este întotdeauna posibil să alegeţi între aceste răspunsuri. Nu 

ezitaţi să daţi un răspuns mai dezvoltat privind alegerea dumneavoastră. 

Dacă anumite informaţii nu sunt disponibile sau relevante, vă rugăm să 

utilizaţi “neaplicabil 

 

Unde este cazul, numărul corespunzător al întrebării din Schema precedentă 

(ciclul 2004-2006) a fost  fi indicat în paranteze la sfârşitul unei întrebări 

similare apărute în această nouă Schemă, pentru a facilita efortul 

corespondenţilor naţionali. Când un răspuns calitativ la o anumită întrebare 

rămâne neschimbat de la un proces de evaluare la altul, răspunsul poate fi 

pur şi simplu „cut and paste” din exerciţiul anterior. Mai poate fi indicat: „vezi 

răspuns din 2006”.  
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Comentarii suplimentare la răspunsuri 

 

În general, dacă nu se poate răspunde la anumite întrebări sau dacă trebuie 

să oferiţi detalii datorate în special caracterului specific al sistemului 

dumneavoastră judiciar, vă rugăm să comentaţi respectivele întrebări  

 

A fost lăsat un spaţiu special la sfârşitul fiecărui capital pentru a oferi pe scurt, 

pe de o parte, orice comentarii folositoare pentru interpretarea datelor 

furnizate în respectivul capitol, şi, pe de altă parte, pentru caracteristicile 

principale sau chiar o descriere calitativă a sistemului dvs. dacă statul dvs. a 

ales un sistem specific pentru a se potrivi unei situaţii specifice. 

 

Nu trebuie să completaţi acest spaţiu în mod sistematic. Din contră, nu ezitaţi 

să adăugaţi comentarii la anumite întrebări atunci când consideraţi acest lucru 

util, chiar dacă nu a fost prevăzut un spaţiu special pentru “comentarii”. 

Comentariile dvs. vor fi utile pentru analizarea răspunsurilor dvs. şi 

prelucrarea datelor. 

Dacă datele indicate pentru anul 2006 sunt semnificativ diferite de aceleaşi 

date oferite în runda anterioară, vă rugăm să explicaţi această diferenţă după 

răspunsul dvs.  

 

Help desk 
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În cazul în care aveţi orice întrebări cu privire la această Schemă şi modul în 

care să răspundeţi, vă rugăm să trimiteţi un e-mail adresat lui Pim Albers 

(pim.albers@coe.int), Stéphane Leyenberger (stephane.leyenberger@coe.int)  

sau Muriel Décot (muriel.decot@coe.int). 

 

b. Comentarii la fiecare întrebare  

 

I. Date demografice şi economice 

 

Pentru datele solicitate în prezentul capitol, vă rugăm să utilizaţi, dacă este 

posibil, datele disponibile la Consiliul Europei, sau în lipsei datelor de la 

Consiliului Europei, datele de la OCDE pentru a asigura un calcul omogen al 

rapoartelor între statele membre. În cazul în care datele privind ţara 

dumneavoastră nu sunt disponibile la Consiliul Europei (sau la OCDE), vă 

rugăm să utilizaţi o altă sursă pe care să o specificaţi.  

 

Întrebarea 1 

Trebuie furnizat numărul de locuitori la data de 1 ianuarie 2006 (anul de 

referinţă), dacă este posibil. Dacă nu este posibil, vă rugăm să indicaţi ce dată 

a fost folosită. 

 

Întrebarea 2  

Schema solicită să se indice suma cheltuielilor publice (toate cheltuielile 

efectuate de către stat sau organismele publice, inclusiv deficitele publice) în 

locul sumei “bugetului” care nu este considerată suficient de precisă şi nu ar 
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include anumite “cheltuieli suplimentare” care nu sunt incluse în buget. 

Expresia autorităţi teritoriale a fost adăugată pentru a include statele federale 

sau statele în care puterea este împărţiră între autorităţile centrale şi 

autorităţile teritoriale. Răspunsul la această întrebare va permite calcularea 

unor coeficienţi care vor măsura investiţiile totale reale ale statelor membre în 

funcţionarea justiţiei.  

 

Întrebarea 3  

Vă rugăm să indicaţi în Produsul Intern Brut (PIB) al ţării dumneavoastră în 

2006 (de exemplu: valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor finale produse într-o 

ţară într-un an. PIB-ul poate fi măsurată prin adăugarea tuturor veniturilor 

economice (salarii, dobânzi, profituri) sau cheltuieli (consum, investiţii, achiziţii 

guvernamentale, exporturilor nete - minus importurile). Aceste date vor fi utile 

pentru a calcula mai multe rate care să permită o analiză comparativă.  

 

Întrebarea 4 

Vă rugăm să indicaţi salariul mediu brut anual şi nu salariul disponibil. Salariul 

brut este calculat înaintea plăţii oricăror cheltuieli sociale şi impozite; 

reprezintă suma pe care angajatorul trebuie să o plătească în mod real pentru 

un angajat. 

 

Vă rugăm să utilizaţi aceeaşi definiţie a “salariului anual brut” în întrebările de 

la 79 la 82. 
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Salariul mediu brut anual reprezintă o informaţie importantă pentru calcularea 

coeficienţilor care vor măsura şi compara salariile principalilor “actori” implicaţi 

în sistemul judiciar, în special judecătorii şi procurorii. 

 

Întrebarea 5  

Cursul de schimb al monedei naţionale la data de referinţă este important 

pentru situaţiile în care ţările nu sunt pot să-şi convertească moneda naţională 

în Euro. Ar trebui să fie cel de la 1 ianuarie 2007. Informaţiile privind cursul de 

schimb pot fi utilizate la analiza răspunsurilor.  

 

Întrebarea 6  

Scopul întrebării 6 este de a stabili suma totală a bugetului care acoperă 

funcţionarea instanţelor, indiferent de sursa acestui buget. Cifrele prezentate 

trebuie să reprezinte bugetul aprobat, de exemplu bugetul care a fost aprobat 

oficial de către Parlament (sau de altă autoritate publică, competentă), nu cel 

executat efectiv. 

 

Această sumă nu include: 

- Bugetul pentru sistemul de penitenciare; 

- Bugetul pentru funcţionarea Ministerului Justiţiei (şi/sau a oricărei alte 

instituţii care se ocupă 

de administrarea justiţiei); 

- Bugetul pentru funcţionarea altor organe (altele decât instanţele) de pe 

lângă Ministerul 

Justiţiei; 
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- Bugetului sistemului de urmărire penală. 

- Bugetul pentru protecţia socială a tinerilor (lucrători sociali etc.) 

- Bugetul Curţilor constituţionale 

- Bugetul Înaltului Consiliu al Sistemului Judiciar (sau organisme similare) 

 

În mod contrar ciclului 2004-2006, s-a decis ca bugetul structurilor de formare 

judiciară să fie inclus. 

 

Acolo unde este cazul, această sumă ar trebui să includă atât bugetul la nivel 

naţional cât şi cel la nivel de entităţi teritoriale. Dacă nu este posibil să se 

separe bugetul instanţelor judecătoreşti de bugetul pentru parchete,  vă 

rugăm să indicaţi acest lucru şi să oferiţi o estimare a bugetului instanţei (în 

comparaţie cu bugetul parchetului), dacă este posibil.  

 

Întrebarea 8 

Bugetele care urmează să fie abordate în sensul acestei întrebări se referă 

numai la cele utilizate pentru funcţionarea instanţelor (salarii (brute), 

echipament IT, cheltuieli legate de justiţie, clădiri ale instanţei (investiţii în 

clădiri noi precum şi costurile întreţinerii clădirilor, formare şi educaţie şi 

altele). Contrar procesului anterior, s-a decis să fie incluse şi cheltuielile cu 

formarea şi educaţia în această sumă (această evoluţie va fi luată în 

considerare la comentariile din raportul final). 

  

Salariile includ salariile întregului personal judiciar şi nejudiciar care lucrează 

în cadrul instanţelor, cu excepţia sistemului de urmărire penală, acolo unde 
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este cazul (şi a personalului în afara procurorilor care lucrează în cadrul 

sistemului de urmărire penală). 

 

IT (Tehnologia Informaţiei) include toate cheltuielile aferente instalării, utilizării 

şi întreţinerii sistemelor 

de calculatoare, incluzând cheltuielile plătite pentru personalul tehnic. 

 

Cheltuieli legate de justiţie suportate de către stat se referă la sumele pe care 

instanţele trebuie să le plătească drept cheltuieli pentru opiniile experţilor. Nu 

trebuie indicate aici niciun fel de cheltuieli plătite 

instanţelor de către părţi. 

 

Bugetul pentru clădirile instanţei include toate costurile care sunt legate de 

întreţinerea şi exploatarea clădirilor instanţei (costurile de închiriere, costurile 

pentru electricitate, cheltuielile pentru securitate, curăţenie, etc.) 

 Investiţii în clădirile instanţei includ toate costurile care sunt în conexiune cu 

investiţiile în noile clădiri ale instanţei. 

Formarea şi educaţia includ toate costurile care sunt legate de cursurile de 

formare sau de educarea judecătorilor şi a personalului instanţei. Dacă 

formarea profesională a judecătorilor nu poate fi separată de formarea 

profesională a procurorilor, vă rugăm să precizaţi. 

  

Întrebarea 9  
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Această întrebare are scopul de a identifica tendinţele la nivel european în 

bugetele alocate sistemului judiciar, în ultimii cinci ani. Dacă informaţiile 

bugetare sunt disponibile, vă rugăm să furnizaţi cifrele (în Euro). 

  

Întrebările 10 şi 11  

Este posibil să existe o regulă generală în unele state, în conformitate cu 

care, o parte este obligată să plătească o taxă sau un onorariu în instanţă 

pentru a începe un proces la un tribunal de competenţă generală. Această 

regulă generală poate avea excepţii - vă rugăm să indicaţi aceste derogări. 

Aceasta taxă nu se referă la onorariile avocaţilor. Vă rugăm să indicaţi, de 

asemenea, dacă această taxă se aplică în numai pentru cazurile penale sau 

şi în alte cazuri. 

  

O parte din bugetul instanţelor poate fi finanţat din veniturile rezultate din plata 

unor astfel de cheltuieli de judecată sau onorarii în instanţă de către părţi. 

Cifrele privind valoarea totală (în euro) a cheltuielilor de judecată sau a taxelor 

de instanţă primite de către sistemele judiciare trebuie să fie incluse în 

întrebarea 11. 

 În sensul prezentei întrebări, instanţele de jurisdicţie generală reprezintă 

acele instanţe care analizează toate acele aspecte care nu sunt atribuite 

instanţelor judecătoreşti specializate, în funcţie de natura cazului.  

 

Întrebarea 12  

Valoarea totală a bugetului aprobat alocat pentru întregul sistem de justiţie 

(care poate include: bugetul sistemului penitenciarelor, funcţionarea 
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Ministerului Justiţiei sau a altor organisme, protecţia judiciară a tinerilor, 

sistemul public de urmărire penală, sistemul judiciar, consiliile supreme ale 

sistemului judiciar, şcoli pentru sistemul judiciar, etc.) va permite, de exemplu 

evaluarea părţii din acest buget dedicate numai sistemului judiciar (sistemul 

instanţelor), aşa cum este menţionat în întrebarea 6.  

 

Întrebarea 13 

Bugetul public anual alocat asistenţei juridice se referă la suma din bugetul 

public alocată de Ministerul Justiţiei sau de instituţia care se ocupă cu 

administrarea justiţiei şi/sau autorităţile teritoriale 

pentru asistenţa juridică, în sensul cel mai larg. Acesta include atât asistenţa 

acordată pentru reprezentare în faţa instanţelor cât şi consultanţa juridică. Mai 

multe informaţii pot fi oferite în Capitolul II.A. Totalul trebuie să includă numai 

sumele plătite direct acelor persoane care beneficiază de asistenţă juridică 

sau avocaţilor lor (şi nu includ costurile administrative). 

 

Vă rugăm să indicaţi separat sumele alocate cazurilor penale şi tuturor 

celorlalte cazuri. 

Întrebarea 15  

În anumite ţări bugetul pentru asistenţă juridică face parte integrantă din 

bugetul instanţei. Pentru a face o mai bună comparaţie între ţări, este 

necesară o identificare a ţărilor unde există această situaţie. 

  

Întrebarea 16  
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Procurorul Public va avea sensul din definiţia inclusă în Recomandarea 

Rec(2000)19 a Comitetului de 

Miniştrii ai Consiliului Europei privind rolul sistemului public de urmărire 

penală în sistemul dreptului penal: "(…) autorităţile care, în numele societăţii 

şi în interes public, asigură aplicarea legii acolo unde încălcarea legii atrage o 

sancţiune penală, luând în considerare atât drepturile persoanelor cât şi 

eficienţa necesară a sistemului dreptului penal ". 

 

În cazul în care există un singur buget pentru judecători şi procurori vă rugăm 

să indicaţi, dacă este posibil, proporţia din acest buget destinată procurorilor. 

Dacă o parte din bugetul Sistemului public de urmărire penală este alocată 

bugetului poliţiei, sau oricărui alt buget, vă rugăm să indicaţi acest buget. 

 

 Întrebarea 17  

Această întrebare este introdusă pentru a identifica acele ţări în care bugetul 

pentru sistemul de urmărire penală este inclus în bugetul instanţei. 

  

 

 

Întrebarea 18  

Scopul acestei întrebări este de a cunoaşte instituţiile implicate în diferitele 

stadii ale procesului privind bugetul global alocat instanţelor. Această 

întrebare nu se referă la gestionarea bugetului la nivelul instanţei, aspect care 

va fi abordat la întrebarea 55. Sunt posibile diverse răspunsuri la această 

întrebare, pentru că în anumite ţări, gestionarea şi alocarea bugetului 
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instanţelor judecătoreşti este de exemplu o responsabilitate combinată a 

Ministerului Justiţiei şi a unui consiliu pentru sistemul judiciar. În cazul în care 

există o responsabilitate combinată, vă rugăm să oferiţi o descriere a modului 

în care sunt organizate responsabilităţile pentru alocarea bugetelor instanţelor 

judecătoreşti. Dacă este disponibilă, vă rugăm să introduceţi o schemă 

organizaţională.  

 

II. Accesul la justiţie şi la toate instanţele 

 

Deoarece Convenţia Europeană a Drepturilor Omului garantează asistenţă 

juridică în materie penală, chestionarul diferenţiază asistenţa juridică în cazuri 

penale de asistenţa juridică în alte tipuri de cazuri 

decât cele penale. 

 

În sensul acestei Scheme, asistenţa juridică este definită ca asistenţa 

acordată de stat persoanelor care nu au mijloace financiare suficiente pentru 

a se apăra în faţa unei instanţe. Pentru informaţii privind caracteristicile 

asistenţei juridice, vă rugăm să consultaţi Rezoluţia Res(78)8 a Comitetului de 

Miniştri a Consiliului Europei privind asistenţa şi consultanţa juridică.  

 

Întrebările 20 şi 23 

 În unele ţări, bugetul public pentru asistenţă juridică nu are doar scopul de a 

plăti onorariile avocaţilor în situaţiile în care clienţii nu au suficiente mijloace 

financiare, dar poate fi de asemenea folosit pentru plata cheltuielilor de 

judecată sau a taxelor în instanţă - sau se acordă prin exonerarea de la plata 
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unor astfel de taxe. Asistenţa juridică ar putea fi de asemenea, acordată 

pentru a acoperi costurile legate de punerea în aplicare a hotărârilor 

judecătoreşti (de exemplu de a plăti onorariile unui executor). 

  

Întrebarea 24  

Această întrebare se referă la numărul anual de decizii de acordare de 

asistenţă juridică persoanelor implicate în cazuri prezentate instanţelor. Nu se 

referă la consultanţa juridică privind subiectele care nu sunt abordate de 

instanţă.  

 

Întrebarea 26  

Dacă răspunsul la întrebare este “da”, puteţi indica în comentariile dvs. venitul 

anual maxim (dacă este posibil pentru o singură persoană) pentru care se 

poate acorda asistenţă juridică.  

 

 

 

Întrebările 27 şi 25  

Aceste întrebări necesită ca statele să indice dacă este posibil, în 

conformitate cu legea, motivele refuzului acordării asistenţei juridice în alte 

tipuri de cazuri decât cele penale, cum ar fi din cauza acţiunii neîntemeiate 

sau abuzive. 

 

Întrebarea 29  
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Această întrebare nu se referă la asigurările oferite companiilor. În sensul 

acestei întrebări, “asigurare pentru cheltuieli juridice” acoperă costurile 

acţiunilor în justiţie, inclusiv onorariile avocaţilor şi celelalte servicii aferente 

soluţionării cererii. Dacă este posibil, vă rugăm să date unele indicaţii privind 

dezvoltarea acestor tipuri de asigurări în ţara dvs. Vă rugăm să specificaţi de 

asemenea dacă acesta este un fenomen în creştere.  

 

Întrebarea 30  

Pentru această întrebare, vă rugăm să indicaţi dacă hotărârea judecătorească 

pronunţată de către judecător are un impact asupra repartizării costurilor de 

judecată. În alte cuvinte, statele trebuie să indice dacă, de exemplu într-un 

caz civil, partea care pierde procesul trebuie să suporte costurile părţii 

care câştigă procesul, statele trebuie să indice dacă acest lucru se referă la 

cazuri penale sau alte tipuri de cazuri. 

 

Costurile judiciare includ toate costurile procedurilor juridice şi ale altor servicii 

aferente cazului plătite 

de către părţi pe durata procedurii (taxe, consultanţă juridică, reprezentare, 

cheltuieli de călătorie, etc).  

 

Întrebarea 31  

Site-urile web menţionate pot apărea pe site-ul web al CEPEJ. 

 

Întrebarea 32 

Această întrebare se poate aplica tuturor tipurilor de cazuri. 
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Obligaţia de a furniza informaţii într-un interval de timp prevăzut persoanelor 

cu privire la cazul în care sunt părţi este un concept ce va fi dezvoltat pentru a 

îmbunătăţi eficienţa judiciară. Aceasta poate consta dintr-o simplă informaţie 

oferită părţilor sau de exemplu, într-o procedură care solicită instanţei 

respective şi părţilor în contradictoriu să convină asupra unei limite de timp 

stabilite de comun acord, la care ambele părţi să se angajeze prin diverse 

prevederi. Unde este cazul, vă rugăm să furnizaţi detalii privind procedurile 

specifice existente.  

 

Întrebarea 33  

Scopul întrebării este de a specifica dacă statul a înfiinţat structuri care sunt 

cunoscute publicului, accesibile cu uşurinţă şi gratuite, pentru victimele 

infracţiunilor penale. 

 

 

 

Întrebarea 34 

Scopul acestei întrebări este de a afla modul în care statele protejează acele 

grupuri ale populaţiei care sunt vulnerabile în mod special în cadrul acţiunilor 

judiciare. Nu se referă la faza de cercetare de către poliţie a procedurii. 

 

Mecanisme specifice de informare ar putea include, de exemplu, un 

mecanism de informare public, gratuit şi personalizat, administrat de poliţie 
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sau de sistemul justiţiei, care permite victimelor infracţiunilor penale să obţină 

informaţii cu privire la continuarea plângerilor pe care le-au înaintat. 

 

Modalităţi specifice de audiere ar putea include, de exemplu, posibilitatea ca 

prima declaraţie a unui copil să fie înregistrată astfel încât acesta să nu 

trebuiască să o repete în etapele următoare ale 

procedurilor. 

 

Drepturi procedurale specifice ar putea include, de exemplu, audiere in 

camera a victimelor violurilor sau obligaţia de a informa o victima a unui viol 

înainte, în cazul eliberării infractorului. 

 

Vă rugăm să specificaţi dacă procedurile judiciare prevăd alte modalităţi 

specifice pentru protejarea acestor grupuri vulnerabile (de exemplu, dreptul 

unei femei care este victimă a violenţei în familie să se beneficieze de 

utilizarea locuinţei comune). 

 

În acest context, minorităţile etnice trebuie să fie abordate în concordanţă cu, 

convenţia cadru a Consiliului Europei, pentru protecţia minorităţilor naţionale 

(CETS N ° 157). Aceasta nu se referă la străinii implicaţi în proceduri 

judiciare. Măsuri speciale pentru aceste grupuri pot fi, de exemplu: asistenţă 

pentru limba în timpul unei proceduri în instanţă sau măsuri speciale pentru a 

proteja dreptul la un proces echitabil şi pentru a evita discriminarea. 
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Această întrebare nu se referă la mecanismele de despăgubire a victimelor 

infracţiunilor penale, care 

sunt abordate la întrebările de la 35 la 37.  

 

Întrebările  35 - 37  

Scopul acestor întrebări este de a furniza informaţii precise cu privire la 

mecanismele existente de despăgubire a victimelor infracţiunilor penale. 

Aceste detalii se referă la natura mecanismelor de despăgubire, tipul de 

infracţiuni pentru care pot fi cerute despăgubiri şi calitatea recuperării 

despăgubirilor acordate de către instanţă. 

 

Întrebarea 38  

În anumite ţări procurorul poate juca un rol în asistenţa victimelor infracţiunilor 

(de exemplu de a le furniza informaţii sau de a le asista în cursul procedurilor 

judiciare, etc.) Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi acest aspect.  

 

 

 

Întrebarea 39  

Această întrebare se referă la situaţiile în care procurorii pot întrerupe un caz 

(de exemplu, din cauza lipsa de dovezi, atunci când un contravenient nu a 

putut fi identificat sau, în unele sisteme juridice, din motive de oportunitate). 

Aceasta are ca scop să se ştie dacă victimele infracţiunilor pot avea 

posibilitatea de a contesta o astfel de decizie, de a „forţa” parchetul să 

continue un caz penal.  
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Întrebarea 40 

 Această întrebare se referă la fiecare justiţiabil şi la despăgubirea pentru o 

pagubă suferită din cauza disfuncţiilor sistemului justiţiei. Unde este cazul, vă 

rugăm să oferiţi detalii cu privire la procedura de despăgubire şi la scalele 

posibile existente pentru calcularea despăgubirii (de exemplu, suma pe zi 

pentru arestare sau condamnare nejustificată). 

 

Cazuri înaintate Curţii Europene a Drepturilor Omului arată că unele state 

membre au anumite dificultăţi în ceea ce priveşte executarea hotărârilor 

judecătoreşti împotriva autorităţilor publice (la nivel naţional, regional sau 

local). Dacă anumite mecanisme au fost introduse în ţara dumneavoastră 

pentru a face faţă acestei situaţii, vă rugăm să specificaţi. 

  

Întrebările 41 şi 42  

Aceste întrebări se referă la studii efectuate cu persoanele (cetăţeni, avocaţi, 

alte profesii judiciare – experţi în instanţă, interpreţi, reprezentanţi ai agenţiilor 

guvernamentale, etc.) care au avut un contact direct cu o instanţă şi sunt 

direct implicate în proceduri. Nu se referă la sondajele de opinie. Mai conţine 

şi studii de apreciere pentru persoanele angajate în instanţe (judecători şi 

personalul din afara judecătorilor) sau în parchete (procurori şi personalul din 

afara procurorilor).  

 

Puteţi oferi aici exemple concrete indicând titlurile acestor studii, site-urile web 

unde pot fi consultate 
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etc. 

 

Întrebările 43 şi 44  

Aceste întrebări se referă la existenţa unei proceduri care să permită fiecărui 

justiţiabil să depună plângeri cu privire la faptele pe care acesta consideră ca 

fiind contrare bunei funcţionări a sistemului judiciar. Dacă există o astfel de 

procedură, vă rugăm să specificaţi în tabelul de la întrebarea 42 modalităţile 

de gestionare a acestor plângeri. Trebuie specificat instituţia competentă 

căreia îi trebuie adresată plângerea şi, acolo unde este cazul, dacă această 

instituţie trebuie, pe de o parte, să răspundă la respectiva plângere într-o 

limită de timp stabilită (să confirme primirea plângerii, să ofere informaţii 

privind acţiunile ce for fi luate în cazul plângerii etc.) şi, pe de altă parte, să 

abordeze plângerea într-o limită de timp stabilită. 

 

Un anumit tip de plângere poate fi situaţia unei (posibile) corupţii a unui 

judecător, procuror din personal instanţelor şi parchetelor. Dacă există situaţii 

cunoscute în ţara dumneavoastră (subliniate în special în rapoartele către 

Grupul de state împotriva corupţiei - GRECO), vă rugăm să specificaţi. Dacă 

este posibil, aţi putea indică în special numărul de reclamaţii împotriva 

judecătorilor, procurorilor sau personalului, cu privire la situaţia potenţială de 

corupţie, caracteristicile cazurilor de corupţie şi numărul de persoane 

condamnate pentru corupţie.  

 

Dacă este posibil, vă rugăm să furnizaţi detalii privind eficienţa acestor 

proceduri, indicând, de 
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exemplu limitele de timp sau numărul de plângeri înaintate . 

 

III. Organizarea instanţelor de judecată 

 

Instanţa poate fi considerată fie ca o entitate juridică sau ca o locaţie 

geografică. Prin urmare, trebuie să se numere instanţele conform ambelor 

concepte, ceea ce permite în special, furnizarea de informaţii privind accesul 

cetăţenilor la instanţe  

 

Întrebarea 45 

 Instanţele de judecată (structură administrativă) 

În sensul acestei întrebări, o instanţă înseamnă un organism înfiinţat prin lege 

desemnat să dispună cu privire la tip(uri) specifice de litigii judiciare în cadrul 

unei structuri administrative specificate în care prezidează unul sau mai mulţi 

judecători, temporar sau permanent. 

În sensul acestei întrebări, o curte de primă instanţă cu jurisdicţie generală 

înseamnă acele instanţe care se ocupă cu toate problemele care sunt 

atribuite curţilor specializate datorită naturii cazului. 

Vă rugăm să furnizaţi lista instanţelor specializate şi, dacă este posibil, 

numărul acestora. 

 

În cazul în care sistemul cere acest lucru, puteţi indica şi criteriile utilizate 

pentru a număra aceste instanţe. 

 

 Instanţele de judecată (locaţii geografice)  
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În sensul acestei întrebări, vă rugăm să indicaţi numărul total de locaţii 

geografice (sedii) în care au loc audieri judiciare, numărând atât curţile de 

primă instanţă cu jurisdicţie generală şi curţile specializate de primă instanţă. 

Vă rugăm să includeţi diversele anexe ale unei instanţe aflate în acelaşi oraş, 

dacă aceste clădiri au săli de judecată (pentru şedinţe ale instanţei) 

 

În cazul în care sistemul cere acest lucru, puteţi indica şi criteriile utilizate 

pentru a număra aceste 

instanţe. 

 

Întrebarea 47 

 Această întrebare permite indicarea posibilelor modificări în „Harta judiciară”, 

de exemplu ca rezultat al reducerii numărului de instanţe (locaţiile geografice 

ale instanţelor) sau fuziunea unor diverse instanţe (de exemplu instanţele de 

integrare comercială în instanţele civile). Dacă este cazul, vă rugăm să oferiţi 

informaţii cu privire la tipul modificărilor.  

 

 

Întrebarea 48 

 Scopul acestei întrebări este de a compara numărul de instanţe (locaţii 

geografice) având competenţă 

pentru cazuri specifice şi standard. Aceasta ar trebui să permită o comparaţie 

între statele membre în 

ciuda diferenţelor din organizarea judiciară. 
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Despăgubirile minore nu sunt specificate pentru a lua în considerare 

diferenţele dintre condiţiile de viaţă din statele europene. Vă rugăm să 

specificaţi suma maximă care defineşte o "despăgubire minoră" în ţara dvs., 

(def. Un caz civil în care valoarea financiară a despăgubirii este relativ 

redusă), care este în general utilizată drept criteriu pentru competenţa 

procedurală. 

 

În cazul în care sistemul cere acest lucru, puteţi indica şi criteriile utilizate 

pentru a număra aceste instanţe. 

 

Întrebările 49 - 56  

Scopul acestor întrebări este de a număra toate persoanele care au atribuţia 

de a pronunţa sau de a 

participa la o hotărâre judecătorească. 

 

În scopul acestei Scheme, termenul judecător trebuie înţeles în conformitate 

cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. În special, judecătorul 

decide, conform legii şi urmând o procedură organizată, cu privire la orice 

problemă aflată în competenţa sa. Acesta este independent de puterea 

executivă. 

 

Prin urmare, judecătorii care pronunţă hotărâri în chestiuni administrative sau 

financiare (de exemplu) trebuie număraţi dacă sunt incluşi în definiţia 

menţionată mai sus. 
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Întrebarea 49  

În sensul acestei întrebări, judecători profesionişti înseamnă acei judecători 

care au fost instruiţi şi sunt plătiţi în această calitate. Vă rugăm să indicaţi 

numărul de posturi ocupate în mod real la data de referinţă şi nu posturile 

bugetare teoretice. Informaţiile trebuie prezentate în echivalent de program 

normal şi pentru posturi permanente.  

 

Întrebarea 50 

 Această întrebare se referă la judecători profesionişti dar care nu îşi 

îndeplinesc atribuţiile în mod permanent. 

 

Într-o primă etapă, pentru a cuantifica măsura în care judecători angajaţi cu 

timp parţial de lucru participă în sistemul judiciar, pot fi indicate datele brute. 

 

Într-o a doua etapă, pentru a compara situaţia dintre statele membre, aceeaşi 

informaţie ar putea fi furnizată, dacă este posibil, în echivalent de program 

normal. 

 

Întrebarea 52 

 În sensul acestei întrebări, judecători neprofesionişti înseamnă acei 

judecători care prezidează curţile (după cum este definit în întrebarea 49) şi 

ale căror decizii sunt obligatorii dar care nu aparţin categoriilor menţionate în 

întrebările 49 şi 50 de mai sus. Această categorie include judecătorii benevoli 

şi juges consulaires (francezi). 
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Dacă este posibil, vă rugăm să indicaţi, pentru fiecare categorie de judecători 

neprofesionişti, numărul 

mediu de zile lucrătoare pe lună. Nu sunt incluşi în această întrebare arbitrii, 

şi nici acele persoane care au făcut parte dintr-un juriu (a se vedea întrebarea 

53). 

 

Întrebarea 53 

 Această categorie se referă, de exemplu, la toţi cetăţenii care au fost traşi la 

sorţi pentru a face parte dintr-un juriu însărcinat să judece infracţiuni penale 

grave 

 

Întrebarea 55 

 Numărul total al personalului judiciar care nu include judecători (administrativ 

sau tehnic) care lucrează în toate instanţele trebuie prezentat aici, în 

echivalent de program normal pentru posturi permanente. Acesta include 

Rechtspfleger, grefieri, secretari, personal tehnic etc. Pot fi făcute precizări în 

funcţie de diferitele categorii de personal care nu includ judecători la 

întrebarea 56. Informaţia ar trebui să fie oferită dacă este posibil în echivalent 

de program normal. 

 

Întrebarea 56 

 Scopul acestei întrebări este de a specifica diversele funcţii ale personalului 

administrativ care lucrează în cadrul instanţelor. 
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Rechtspfleger este inclus în lista personalului numai pentru statele în care 

există această funcţie cvasi judiciară. Rechtspfleger trebuie definit ca fiind un 

organism independent având competenţe în funcţie de sarcinile care i-au fost 

delegate prin lege. Aceste sarcini pot fi legate de: dreptul familiei şi tutelă, 

drept de succesiune, legea cu privire la cadastru, registre comerciale, deciziile 

de acordare a unei naţionalităţi, cazuri penale, executarea cazurilor penale, 

ordine de a se executa închisoare ca mod de înlocuire sau înlocuirea acestei 

pedepse prin serviciu în folosul comunităţii, urmărirea penală în instanţele 

judecătoreşti, decizii privind asistenţa judiciară, etc. 

 

Personalul non-judecător (judiciar) asistă direct un judecător oferind suport 

judiciar (asistenţă în timpul audierilor, pregătirea (judiciară) a unui caz, 

înregistrări în instanţă, asistenţă judiciară în elaborarea proiectelor de decizie 

aparţinând judecătorului, consiliere juridică - de exemplu, înregistrări în 

instanţă). Dacă datele au fost furnizate în categoria anterioară 

(Rechtspfleger), vă rugăm să nu adăugaţi această cifră din nou în prezenta 

categorie. 

 

Personalul administrativ nu este direct implicat în asistenţa judiciară a 

judecătorului, dar este responsabil pentru sarcini administrative (cum ar fi 

înregistrarea cazurilor într-un sistem computerizat, supravegherea plăţii 

taxelor de judecată, pregătirea administrativă a unui caz, arhivare) şi / sau 

gestionarea Curţii (de exemplu şeful secretariatului instanţei, şeful 

departamentul IT al tribunalului, directorul financiar al unei instanţe, 

managerul de resurse umane etc.)   
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Personal tehnic înseamnă personalul care se ocupă de sarcini de executare 

sau de asumarea unor funcţii tehnice şi alte funcţii de întreţinere cum ar fi 

personalul de curăţenie sau electricienii. 

 

Întrebarea 57  

În sensul acestei întrebări, procurorii sunt definiţi conform Recomandării 

R(2000)19 a Comitetului de Miniştri privind rolul sistemului public de urmărire 

penală în sistemul judiciar penal, ca autorităţi publice 

care, în numele societăţii şi în interes public, asigură aplicarea legii în cazurile 

în care încălcare legii atrage o sancţiune penală, având în considerare atât 

drepturile persoanei cât şi eficienţa necesară a 

sistemului judiciar penal.  

 

Întrebarea 58 

 În unele state, anumite persoane (lucrători privaţi sau ofiţeri de poliţie) sunt în 

mod special însărcinaţi 

cu atribuţii similare acelora exercitate de procurorii publici. Vă rugăm să 

specificaţi dacă aceste persoane sunt incluse în datele privind numărul de 

procurori publici. Vă rugăm să oferiţi informaţii şi cu 

privire la aceste categorii (statut, număr, funcţii). Aceasta exclude avocaţii 

care aduc o acuzaţie într-un 

proces penal. Aceasta exclude de asemenea victimele care pot merge direct 

la judecător fără intervenţia procurorului public.  
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Întrebarea 59  

În sensul acestei întrebări, vă rugăm să prezentaţi numărul angajaţilor care nu 

sunt procurori şi care lucrează pentru sistemul de urmărire penală, chiar şi 

atunci când acest personal apare în bugetul instanţei (dacă este cazul şi dacă 

este posibil, vă rugăm să oferiţi o estimare a numărului de personal în afara 

procurorilor). Vă rugăm să vă asiguraţi că (în cazul în care personalul din 

cadrul serviciilor de urmărire penală nu poate fi separat de personalul 

instanţei) cifrele prezentate în întrebarea 50 exclud personalul care lucrează 

în urmărirea penală. Informaţiile ar trebui să fie oferite, dacă este posibil în 

echivalent de program normal.  

 

Întrebarea 60  

Contrar întrebării 18 care se referă la elaborarea bugetului înainte de alocarea 

sa efectivă către instanţe, această întrebare se referă la acele persoane din 

cadrul instanţelor care au atribuţii specifice cu privire la buget. Mai multe 

răspunsuri sunt posibile. Dacă este disponibilă, vă rugăm să oferiţi o descriere 

a responsabilităţilor diverşilor actori acre acţionează asupra bugetului 

individual al tribunalului.  

 

Întrebările 62 - 64  

Scopul acestor întrebări este de a evalua calitatea suportului informatic 

acordat judecătorilor şi grefierilor în diferitele lor sarcini judiciare şi 

administrative. 
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Vă rugăm să bifaţi căsuţele în funcţie de rata instanţelor care sunt echipate cu 

facilităţile informatice indicate în tabel. De exemplu, dacă în statul dvs. nu 

este posibilă iniţierea unui caz judiciar prin formular electronic, bifaţi căsuţa “-

10% din instanţe” în rândul “formular electronic”.  

 

Întrebarea 65  

CEPEJ recomandă ca o colecţie de statistici judiciare să fie centralizată într-

un anumit departament.  

 

Întrebarea 66 

 Raportul anual al instanţei include de exemplu date privind numărul de cazuri 

prelucrate sau în curs, numărul de judecători şi personal administrativ. Ar 

putea include de asemenea şi scopuri şi o evaluare 

a activităţii  

 

Întrebările 67 - 81  

Diverse activităţi ale instanţelor (inclusiv ale judecătorilor şi personalului 

administrativ al instanţelor) se 

supun în prezent, în numeroase ţări, unor proceduri de monitorizare şi 

evaluare. 

 

Scopul procedurii de monitorizare este de a evalua activitatea zilnică a 

instanţelor, şi în special rezultatele instanţelor. 
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Procedura de evaluare se referă la performanţa sistemelor instanţelor cu 

referire la considerente de prospectare, utilizând indicatori şi scopuri. Această 

evaluare poate avea un caracter mai mult calitativ.  

 

Întrebarea 67  

Vă rugăm să indicaţi principalele elemente care sunt evaluate periodic prin 

procedura de control. Lista, care este menţionată nu este exhaustivă şi poate 

fi completată.  

 

Întrebările 68 - 75  

Aceste întrebări se referă la evaluarea performanţei instanţelor, cum ar fi 

numărul de cazuri sosite, durata procedurilor, etc. (a se vedea indicatorii 

enumeraţi la întrebarea 70). Aceasta nu se referă la evaluarea generală a 

funcţionării globale a Curţii (a se vedea întrebarea 80).  

 

La întrebarea 70, ar fi interesant de comparat care sunt aspectele considerate 

de către state ca fiind cele mai importante pentru îmbunătăţirea sistemului şi 

pentru a şti dacă statele membre au definit obiective specifice în instanţă.  

 

Întrebarea 75  

Scopul acestei întrebări este de a şti care este autoritatea responsabilă pentru 

supravegherea performanţelor instanţelor de judecată. În unele ţări, aceasta 

poate fi Consiliul pentru sistemul judiciar, în timp ce în alte ţări, aceasta este 

responsabilitatea Ministerului de Justiţie, Curţii Supreme de Justiţie sau 

responsabilitatea combinată a unor diverse organisme.  
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Întrebările 76 şi 77  

O tendinţă recentă în Europa se referă la introducerea sistemelor de 

măsurare a calităţii în instanţele judecătoreşti, de exemplu, în Olanda 

(rechtspraaQ) şi în Finlanda (Curtea de Apel a Rovamieni). Este important de 

a identifica aceste ţări şi pentru a vedea dacă specialiştii care lucrează în 

instanţele de judecată sunt de asemenea, responsabili pentru politica de 

calitate.  

 

Întrebarea 78  

Întârzierile constau din cazuri înaintate asupra cărora nu au fost emise 

hotărâri. Vă rugăm să furnizaţi 

detalii prind sistemul dvs. de măsurare a întârzierilor. 

 

În scopul acestei Scheme, "cazuri civile" se referă în general al toate cazurile 

care implică părţi private, incluzând în special cazuri de dreptul familiei, cazuri 

comerciale, cazuri de muncă.  

 

Întrebarea 79 

Perioada de aşteptare înseamnă perioada în care nu se întâmplă nimic pe 

durata unei proceduri (de exemplu, deoarece judecătorul aşteaptă raportul 

unui expert). Nu reprezintă durata generală a procedurii  

 

Întrebarea 80 
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 Această întrebare nu se referă în mod specific la evaluarea indicatorilor de 

performanţă, ci la evaluarea în ansamblu a (bunei) funcţionări a instanţei.  

 

Supravegherea instanţelor poate avea aici forma unor inspecţii. Aceste 

inspecţii ar putea fi organizate prin utilizarea unui program ciclu, prin care 

instanţele de judecată sau grupurile de instanţe într-o anumită regiune sunt 

vizitate în mod regulat, anual, bianual, sau cu o altă frecvenţă, acest plan de 

inspecţii fiind cunoscut în avans. Vă rugăm să indicaţi, dacă este cazul, 

frecvenţa acestor vizite de inspecţie. 

  

Întrebarea 81  

Această întrebare se referă la acelaşi tip de proceduri de monitorizare şi 

evaluare cu cele menţionate la întrebările de la 67 la 68, dar aplicate 

sistemului de urmărire penală.  

 

IV. Proces echitabil 

 

Întrebarea 82 

 Această întrebare se referă la situaţii în care se ia o hotărâre fără o apărare 

reală. Acest lucru poate apărea – în anumite sisteme judiciare – atunci când 

un suspect este liber sau nu apare la proces. Scopul acestei întrebări este de 

a afla dacă dreptul la un proces în contradictoriu este respectat, în special în 

cazuri penale în primă instanţă. Dreptul la un proces în contradictoriu se 

referă la oportunitatea părţilor de a cunoaşte şi comenta observaţiile depuse 
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sau probele aduse de cealaltă parte (a se vedea între altele Ruiz-Mateos vs. 

Spania, decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului din 

23 iunie 1993, Seria A nr. 262, p. 25, alin. 63).  

 

Întrebarea 83  

Scopul acestor întrebări este de a furniza informaţii privind procedurile care 

permit garantarea respectării principiului imparţialităţii pentru justiţiabil, în 

conformitate cu articolul 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Dacă este posibil, vă rugăm să indicaţi numărul de cazuri de contestaţie 

reuşite în cursul anului de referinţă.  

 

Întrebarea 84  

Acest tabel se referă la numărul de cazuri privind (încălcarea) articolului 6 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului pentru anul de referinţă, 

specificând cazurile civile şi penale (inclusiv cazurile de drept comercial şi 

administrativ). În prima coloană, vă rugăm să indicaţi numărul de cazuri 

comunicate de către Curte guvernului dvs., care reprezintă începutul 

procedurii în contradictoriu. Principalul obiectiv al întrebării se focalizează 

asupra cazurilor legate de durata procedurilor instanţei şi (pentru cazurile 

civile) de neexecutarea deciziilor. 

. 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – articolul 6 – Dreptul la judecată 

corectă 
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Pentru a determina drepturile civile şi obligaţiile sau orice acuzaţie penală 

împotriva sa, orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod 

public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă 

independentă si imparţială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra 

încălcării drepturilor si obligaţiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei 

oricărei acuzaţii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie 

sa fie pronunţată în mod public, dar accesul în sala de şedinţe poate fi interzis 

presei si 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 absolut 

necesară de către instanţa atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar 

fi de natură să aducă atingere intereselor justiţiei.  

 

Întrebarea 85  

O astfel de procedură de urgenţă poate fi folosită astfel încât judecătorul să 

poată lua o decizie provizorie (de exemplu, o decizie privind dreptul de control 

şi grijă a unui copil) sau când este necesară prezervarea dovezilor sau atunci 

când există un risc de pagubă iminentă sau care poate fi reparată cu 

dificultate (de exemplu proceduri intermediare de urgenţă).  

 

Întrebarea 86  

O astfel de procedură simplificată poate fi utilizată în cazuri civile de exemplu 

când se referă la executarea unei obligaţii simple (de exemplu ordin de plată). 

 



 785

Pentru cazuri penale, scopul întrebării este de a afla dacă infracţiunile minore 

(de exemplu infracţiuni rutiere minore sau furt din magazine) pot fi prelucrate 

prin proceduri administrative sau simplificate. 

Aceste infracţiuni sunt considerate ca suportând sancţiuni de natură penală 

de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi prin urmare vor fi 

prelucrate cu respectarea drepturilor procedurale aferente.  

 

Întrebarea 87  

Această întrebare se referă la acordurile dintre avocaţi şi instanţe care pot fi 

încheiate pentru a facilita dialogul dintre actorii principali ai procedurii şi în 

special pentru a îmbunătăţi cadrele de timp ale procedurilor. Aceste acorduri 

se pot referi la depunerea dosarelor, stabilirea termenelor limită pentru 

depunerea elementelor, datele audierilor etc.  

 

Întrebările 88 - 91  

În cazul întrebărilor 88 - 91 statelor li se solicită să furnizeze informaţii cu 

privire la volumul de muncă al instanţelor de judecată (de la tribunalele de 

primă instanţă, până la cele mai înalte instanţe). În tabelul care trebuie 

completat există două categorii principale: cazuri non-penale şi cazuri penale. 

Cazurile non-penale sunt toate litigioase şi non-litigioase cele civile, 

comerciale şi (dacă este cazul) administrative.  

 

În unele ţări cazurile comerciale sunt expediate către instanţele comerciale, în 

timp ce în alte ţări aceste cazuri sunt analizate de către instanţele generale 

(civile). În ciuda diferenţelor organizatorice dintre ţări în acest sens, toate 
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informaţiile privind cazurile civile şi comerciale  ar trebui să fie incluse în acest 

tabel. Exemple de cauze litigioase civile şi comerciale sunt cazurile de divorţ 

sau disputele legate de contracte. Cazurile non-litigioase se referă de 

exemplu la cazuri cu ordine de plată necontestate, cereri de schimbare de 

nume, cazuri de divorţ de comun acord (în anumite sisteme juridice), etc.  

 

În unele ţări, cazurile de drept administrativ sunt abordate de către instanţele 

judecătoreşti sau administrative speciale în tribunale, în timp ce în alte ţări, 

litigiile între cetăţeni ţi autorităţi (locale, regionale sau naţionale) sunt 

gestionate tot de către instanţele civile. Dacă statele au proceduri 

administrative separate, sau sunt capabile de a face distincţie între cazurile 

de drept administrativ (de exemplu cazuri de azil sau privind refuzul acordării 

autorizaţiei de construcţie de către guvernul local) şi cazurile de drept civil, 

aceste cifre ar trebui să fie indicate în tabel.  

 

În plus faţă de aceste cazuri, în anumite instanţe, sarcina înregistrării şi 

cazurile de executat aparţin unor entităţi sau unităţi speciale. De exemplu: cu 

privire la registrele de afaceri, registrele de cadastru şi cazurile de executare. 

Activităţile legate de registrele de afaceri ar putea consta în înregistrarea de 

noi întreprinderi sau de societăţi în registrul de afaceri sau modificarea 

statutului juridic al unei companii. Modificările în proprietatea bunurilor imobile 

(ca de exemplu terenuri sau case) ar putea fi o parte a activităţilor instanţelor 

care sunt responsabile de cadastru. Categoria „altele” poate fi în conexiune 

cu sarcinile administrative ale instanţelor judecătoreşti, de exemplu registrele 

de gestionare a insolvabilităţii (sau registrele de faliment). Dacă aceste sarcini 
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de înregistrare reprezintă o parte din activităţile instanţei, vă rugăm să 

precizaţi numărul de situaţii în cauză. Trebuie remarcat faptul că, în anumite 

ţări, activităţile cu privire la registrele de afaceri, registrul de cadastru sau la 

alte tipuri de registre, ar putea să nu fie în sarcina instanţei, ci se efectuează 

de către o organizaţie privată a unei agenţii publice.  

 

Cazurile menţionate în categoriile  3 - 5 (executare, registrul de cadastru, 

registrul de afaceri) sunt excluse din totalul indicat în categoriile 1 şi 2 şi ar 

trebui să fie prezentate, dacă este cazul, separat în tabel. Cazurile menţionate 

în categoria 6 (cazuri de drept administrativ) sunt de asemenea excluse din 

totalul categoriilor 1 şi 2 pentru ţările care au instanţele judecătoreşti 

specializate sau unităţi în cadrul instanţelor de competenţă generală.  

 

Pentru cazurile de drept penal poate exista o problemă de clasificare a 

cazurilor în cazuri severe de drept penal şi infracţiuni minore. Unele ţări ar 

putea avea alte moduri de a se adresa  infracţiunilor minore (de exemplu, prin 

procedura de drept administrativ). Vă rugăm să indicaţi, dacă este posibil, ce 

categorii de caz sunt incluse în „cazuri penale grave” şi care sunt incluse în 

„delicte minore (infracţiuni minore)”.  

 

Definiţia numărului total de infracţiuni poate fi obţinută din Cartea de referinţă 

europeană a statisticilor privind infracţiuni şi justiţie în materie penală. Totalul 

infracţiunilor penale include toate infracţiunile definite ca fiind penale de către 

orice lege, inclusiv infracţiunile rutiere (cele mai periculoase şi condusul sub 

influenţa alcoolului). Infracţiunile includ acte, care sunt în mod normal 
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anchetate de către procuror, în timp ce infracţiunile prelucrate direct de către 

poliţie, cum ar fi infracţiunile rutiere minore şi anumite încălcări ale ordinii 

publice nu sunt incluse.  

 

Întrebarea 92  

Această întrebare solicită informaţii cu privire la patru categorii, care sunt 

(cele mai) comune în Europa: cazuri litigioase de divorţ, concedieri, furturi şi 

cazuri de omor intenţionat. Informaţiile din fiecare categorie trebuie să se 

refere la numărul de cazuri în aşteptare la începutul şi la sfârşitul anului de 

referinţă, la numărul de decizii, procentul contestaţiilor şi la numărul cazurilor 

cu o durată mai mare de 3 ani. Mai sunt solicitate informaţii cu privire la 

durata procedurilor, calculate în număr de zile. Dacă statele au informaţii cu 

privire la durata procedurilor în luni (sau ani) trebuie să recalculeze durata în 

zile. 

 

Cele patru categorii de cazuri sunt: 

 

5. Cazurile de  divorţ litigios se referă la desfacerea unei căsnicii prin decizia 

unei curţi competente. Acestea nu se referă la divorţul în care părţile au ajuns 

la un acord cu privire la separarea soţilor şi toate consecinţele sale 

(procedura acordului reciproc, chiar dacă sunt prelucrate de către instanţă) s-

au hotărât printr-o procedură administrativă. Dacă ţara dvs. are o procedură 

total non judiciară cu privire la divorţ sau dacă nu puteţi izola datele privind 

divorţurile în contradictoriu, vă rugăm să specificaţi acest lucru şi să oferiţi 

explicaţiile care decurg de aici. Mai mult, dacă în ţara dvs. există cu privire la 
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divorţ proceduri obligatorii de mediere sau termene de reflecţie, sau dacă faza 

de conciliere este exclusă din procedura judiciară, vă rugăm să specificaţi 

acest lucru şi să oferiţi explicaţiile aferente. 

 

6. Cazurile privind  concedierea se referă la cazurile de încetare a relaţiilor de 

muncă la iniţiativa angajatorului (lucrând în sectorul privat). Nu include 

concedierile funcţionarilor publici ca urmare a unei proceduri disciplinare, de 

exemplu.  

 

7. Tâlhărie înseamnă a fura de la o persoană folosind forţa sau ameninţând 

cu folosirea forţei. Dacă este posibil, aceste cifre includ: furturi (furtul de/din 

genţi) şi furtul urmat imediat de violenţă (cf. Cărţii de referinţă europene a 

statisticilor privind infracţiuni şi justiţie în materie penală). Această noţiune nu 

include tentativele. 

 

8. Omucideri intenţionate înseamnă uciderea intenţionată a unei persoane (cf. 

Cărţii de referinţă europene a statisticilor privind infracţiuni şi justiţie în materie 

penală). Această noţiune nu include tentativele. 

 

În rândul decizii pe fond, Statele trebuie să prezinte numărul total de decizii 

pe fond care pun capăt disputei la nivelul de primă instanţă (deciziile provizorii 

sau deciziile privind procedura nu trebuie incluse aici). Durata medie a 

acţiunilor se referă la acţiunile din prima şi a doua instanţă. Numai cazurile 

litigioase sunt abordate aici. 
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Cazuri în desfăşurare până la anul de referinţă 2006 se referă la cazuri care 

nu au fost finalizate în Cursul anului. 

 

Dacă durata medie a acţiunilor nu este calculată de la depunerea acţiunii în 

instanţă, vă rugăm să specificaţi punctul de începere pentru calcul. Vă rugăm 

să calculaţi limita de timp până la care hotărârea judecătorească este emisă, 

fără a lua în considerare procedura de executare. 

 

Întrebarea 95  

Poate fi acordată o explicaţie cu privire la modul în care este calculată durata 

procedurilor judiciare şi definiţiile care sunt utilizate.  

 

Întrebarea 96  

Rolul procurorului diferă semnificativ între statele membre. Prin urmare 

abordarea utilizată a constat în stabilirea unei o liste neexhaustive cu privire la 

funcţiile sale, la care se va răspunde prin desemnarea sarcinilor semnificative. 

Puteţi oferii detalii suplimentare cu privire la aceste funcţii. 

 

Întrebarea 97 

 În cazuri civile, în unele state membre, procurorul poate să aibă de exemplu 

sarcina de a salvgarda interesele copiilor sau ale persoanelor sub tutelă. În 

cazurile administrative, acesta poate, de exemplu, să reprezinte interesele 

copiilor faţă de stat sau organismele sale  

 

Întrebarea 98  
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Această întrebare are drept scop furnizarea de informaţii cu privire la numărul 

de cazuri penale care sunt abordate de procuror în primă instanţă. Deoarece 

cazurile rutiere reprezintă un volum mare din cazuri, vă rugăm să specificaţi 

dacă datele indicate includ sau nu astfel de cazuri. 

 

Cazuri penale întrerupte înseamnă cazurile primite de către procuror, care nu 

au fost aduse în faţa instanţei fără a fi impusă nicio sancţiune sau altă 

măsură. Dacă nu sunt disponibile informaţii privind numărul cazurilor, acestea 

pot fi oferite ca număr al persoanelor vizate (un acelaşi caz se poate referi 

la mai multe persoane). Vă rugăm să indicaţi numărul cazurilor întrerupte 

deoarece cazul nu a putut fi prelucrat fie (i) deoarece nu a fost identificat 

niciun suspect sau (ii) datorită lipsei stabilirii unei infracţiuni sau (iii) din cauza 

unei situaţii juridice specifice (de exemplu amnistie sau (iiii) din motive de 

oportunitate, în cazul în care sistemul juridic permite acest lucru.  

 

V. Cariera judecătorilor şi procurorilor 

  

Întrebările 99 - 109  

Întrebările 99 - 102 se referă numai la judecători şi întrebările 103 - 106 se 

referă numai la procurori. Dacă judecătorii şi procurorii sunt numiţi conform 

aceleiaşi proceduri, vă rugăm să indicaţi acest lucru.  

 

Întrebările 99 - 103  

Judecătorii şi procurorii pot fi recrutaţi prin proceduri diferite. De exemplu, 

studenţi care au absolvit recent facultatea de drept pot fi recrutaţi printr-un 
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concurs competitiv sau printr-un examen special de acces la profesia de 

judecător sau de procuror (şi să se supună testelor psihologice şi testelor cu 

privire la cunoştinţele lor juridice). Profesionişti cu experienţă, de exemplu, 

avocaţi sau funcţionari publici, care au experienţă de muncă într-un 

departament juridic al unui minister, ar putea avea acces la profesia de 

judecător sau de procuror printr-un mecanism special de selecţie şi recrutare. 

Pentru aceste categorii de profesionişti, lungimea perioade de formare 

(obligatorii) poate fi mai scurtă, comparativ cu prima categorie (cu studenţii 

sau cu cei cu experienţă limitată în domeniul juridic).  

 

Recrutat şi nominalizat se referă la întreaga procedură care are drept rezultat 

nominalizarea unui judecător/procuror şi nu numai la actul formal şi oficial de 

numire a persoanei ca judecător/procuror. 

 

Promovarea se referă la procedura (oficială) de acordare a unei poziţii mai 

bune sau a unui salariu anual mai mare unui judecător sau procuror. De 

exemplu, în unele ţări, promovarea judecătorilor este responsabilitatea 

Consiliului Sistemului judiciar în timp ce în alte ţări, aceasta poate fi o sarcină 

a Ministerului Justiţiei sau a conducătorului instanţei (preşedintele instanţei). 

Sunt posibile şi responsabilităţile mixte. Dacă acesta este cazul, vă rugăm să 

oferiţi o scurtă descriere a procedurilor de promovare, criteriile care sunt 

folosite la promovare şi autorităţile responsabilă pentru promovarea 

judecătorilor şi procurorilor. 
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Întrebările 107 şi 108 cu privire la mandatul judecătorilor şi procurorilor 

specifică două situaţii  existente: mandatul pe perioadă nedeterminată sau 

mandatul pentru a perioadă determinată. dacă, în ţara dvs. judecătorii sau 

procurorii aparţin în general primei categorii, vă rugăm să specificaţi dacă 

există totuşi excepţii de la această "nominalizare pe viaţă” (de exemplu pentru 

anumite categorii de judecători aleşi). Dacă, în ţara dvs., judecătorii sau 

procurorii aparţin celei de-a doua categorii, vă rugăm să specificaţi dacă 

mandatul poate fi reînnoit. 

 

Întrebarea 110  

Există diferenţe semnificative între statele europene cu privire la formarea 

iniţială a judecătorilor. 

 

Unele ţări oferă formare de lungă durată la nivel formal în instituţii 

specializate, urmate de o formare intensivă pe timpul serviciului. Alte ţări 

prevăd un fel de formare de scurtă durată sub supravegherea unui judecător 

experimentat, care oferă cunoştinţe şi sfaturi profesioniste pe baza unor 

cazuri concrete. 

 

Luând în considerare complexitatea cazurilor, specializarea judecătorilor în 

domenii foarte specifice (cazuri economice, financiare, legislaţia privind 

sănătatea, sportul etc.) a devenit necesară. Această formare, care ar putea 

avea ca rezultat funcţiuni specializate, este diferită de formarea generală pe 

timpul serviciului pe care judecători trebuie sau pot să o urmeze pe parcursul 
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carierei lor şi care le permite în mod specific să fie informaţi cu privire la 

reformele legislative sau de jurisprudenţă. 

 

La aceste două tipuri de formare se poate adăuga formarea pentru funcţii 

specifice de management (cum ar fi preşedinte de instanţă) care cer ca 

judecătorii să aibă, în plus faţă de funcţiile lor judiciare, abilităţi de tipul celor 

administrative, de management sau financiare, pentru care nu au fost 

neapărat  pregătiţi în cadrul formării lor iniţiale sau continue. 

 

Cu o influenţa crescândă a utilizării tehnologiei informatice în instanţele de 

judecată, este important de ştiut dacă, în diverse ţări, este oferită pregătire 

specifică judecătorilor şi personalului instanţei cu privire la utilizarea 

tehnologiei informatice. 

  

Pentru fiecare din cele patru tipuri de formare, statelor li se cere să indice, 

dacă această formare este obligatorie sau nu, precum şi frecvenţei cursurilor 

de formare (anual, regulat (de exemplu la fiecare trei luni) sau ocazional 

(uneori este oferit un curs de formare profesională). 

  

În partea de comentariu a întrebării 113 specifice pot fi furnizate informaţiile 

referitoare la Convenţia Europeană asupra Drepturilor Omului şi jurisprudenţa 

Curţii Europene a Drepturilor Omului ca parte integrantă a programului de 

formare a judecătorilor şi procurorilor.  

 

Întrebarea 112  
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Această întrebare, care repetă conţinutul întrebării de mai sus, se referă la 

formarea procurorilor şi este corectă în special pentru acele sisteme judiciare 

în care formarea procurorilor este diferită de formarea judecătorilor.  

 

Întrebarea 114  

Întrebarea se referă la salariul brut anual al unui judecător profesionist de 

primă instanţă cu program normal la începutul carierei sale (salariu iniţial), al 

unui judecător cu program normal în cadrul Curţii Supreme sau al unui 

judecător de ultimă instanţă (salariul maxim anual), al unui procuror cu 

program normal la începutul carierei sale (salariu iniţial), al unui procuror cu 

program normal în cadrul Curţii Supreme sau la instanţă cea mai înaltă 

(salariul maxim anual). Dacă o bonificaţie acordată judecătorilor majorează 

semnificativ venitul lor, vă rugăm să o specificaţi şi, dacă este posibil, să 

indicaţi suma anuală a acestei bonificaţii sau proporţia pe care o are 

bonificaţia în venitul judecătorului. Această bonificaţie nu include bonificaţia 

menţionată la întrebarea 118 (bonificaţie pentru productivitate). 

 

Salariul brut este calculat înainte de plata oricăror cheltuieli sociale şi 

impozite. 

 

Salariul net este calculat după deducerea cheltuielilor sociale (cum ar fi 

sistemele de pensii) şi impozitele (pentru acele ţări în care sunt deduse a 

priori şi în mod automat din surse de venit; atunci când nu este cazul, vă 

rugăm să indicaţi faptul că judecătorul trebuie să plătească taxe suplimentare 
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de venit din acest salariu „net”, astfel încât să poată fi luate în considerare în 

comparaţie).  

 

Dacă nu este posibil să se indice o sumă determinată, vă rugăm să indicaţi 

salariul anual brut şi net minim şi maxim. 

  

Întrebarea 115  

Scopul acestei întrebări este de a oferi informaţii cu privire la avantajele 

financiare care pot fi acordate judecătorilor şi procurorilor datorită funcţiilor lor. 

 

Întrebările 116 – 120 

 Predare înseamnă de exemplu exercitarea funcţiei de profesor universitar, 

participarea la conferinţe, la activităţi pedagogice în şcoli, etc. 

 

Cercetare şi publicare înseamnă de exemplu publicarea de articole în ziare, 

participarea la redactarea 

de norme juridice. 

Funcţii culturale înseamnă de exemplu interpretări în concerte, piese de 

teatru, vânzarea propriilor picturi etc. 

 

Dacă în ţara dvs. există reguli în acest domeniu, care necesită în particular o 

autorizaţie de a desfăşura toate sau o parte din aceste activităţi, vă rugăm să 

specificaţi acest lucru.  

 

Întrebarea 121  
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Această întrebare se referă la bonificaţia de productivitate care poate fi 

acordată judecătorilor, de exemplu în baza numărului de hotărâri pronunţate 

într-o perioadă dată de timp.  

 

Întrebările 122 - 123  

Aceste întrebări precizează autoritatea însărcinată cu iniţierea unei proceduri 

disciplinare vis-à-vis de autoritatea competentă pentru a decide o sancţiune în 

cazuri disciplinare.  

 

Întrebările 124 - 125  

Această întrebare, care are forma unui tabel, specifică numărul de proceduri 

disciplinare împotriva judecătorilor sau procurorilor şi sancţiunile dispuse 

efectiv împotriva judecătorilor sau procurorilor. Dacă există o diferenţă 

semnificativă între aceste două cifre în ţara dvs. şi dacă ştiţi motivul acesteia, 

vă rugăm să specificaţi acest lucru. 

În a doua coloană, încălcarea eticii profesionale (de exemplu comportament 

necivilizat faţă de un avocat sau alt judecător), inadecvare profesională (de 

exemplu întârziere sistematică în pronunţarea deciziilor), infracţiuni 

(infracţiune comisă în cadru privat sau profesional şi pentru care se pot aplica 

sancţiuni) se referă la anumite greşeli observate din partea judecătorilor sau 

procurorilor care pot justifica proceduri disciplinare împotriva lor. Vă rugăm să 

completaţi lista acolo unde este cazul. 

 



 798

Acelaşi lucru se aplică şi cu privire la tipul de sancţiuni posibile (mustrare, 

suspendare, concediere, Amendă, retragerea cazurilor, transferul în altă 

locaţie sau departament, reducerea temporară a salariului).  

 

Dacă procedura disciplinară este întreprinsă din cauza mai multor greşeli, vă 

rugăm să număraţi procedura numai o dată şi pentru greşeala principală. 

 

Comentarii specifice pot fi emise în special, acolo unde este cazul, în ceea ce 

priveşte procedurile iniţiate şi sancţiunile pronunţate în cazul de corupţie a 

judecătorilor şi procurorilor, în special ţinând cont de rapoartele de către 

Grupul de state împotriva corupţiei (GRECO) şi, posibil, de Transparency 

International.  

 

VI. Avocaţi 

 

Întrebările 126 - 128  

În scopul prezentului capitol, avocaţi se referă la definiţia din Recomandarea 

Rec(2000)21 a Comitetului de Miniştri a Consiliului Europei cu privire la 

libertatea de exercitare a profesiei de avocat: o persoană calificată şi 

autorizată în conformitate cu legislaţia naţională să pledeze şi să acţioneze în 

numele clienţilor săi, să se angajeze în practica juridică, să se prezinte în faţa 

instanţelor sau să consilieze şi să reprezinte clienţii săi în probleme juridice. 

 

Deoarece unele ţări au întâmpinat dificultăţi în cuantificarea precisă a 

numărului avocaţilor conform acestei definiţii fără a lua în considerare juriştii 
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(avocaţi care nu au competenţa de a reprezenta justiţiabilii în faţa instanţelor), 

vă rugăm să furnizaţi o cifră globală, şi să specificaţi dacă această cifră 

include juriştii. Dacă aveţi cifre pentru ambele categorii, vă rugăm să le 

specificaţi. Dacă este posibil, vă rugăm să indicaţi de asemenea dacă această 

cifră include şi stagiarii. 

 

Întrebarea 129  

Această întrebare are drept scop obţinerea de informaţii privind persoanele 

care au dreptul, în funcţie de tipul de cazuri, să îşi reprezinte clienţii în faţa 

instanţelor şi/sau măsurarea dimensiunii "monopolului avocaţilor". 

 

Răspunsul la această întrebare poate varia dacă se iau în considerare curţi 

de prima sau a doua instanţă. Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi acest 

lucru.  

 

Întrebarea 130 

 Scopul acestei întrebări este de a afla la ce nivel este organizată profesia de 

avocat (de exemplu înregistrarea avocaţilor, proceduri disciplinare, 

reprezentarea profesiei faţă de puterea executivă). 

Aceasta poate fi organizată atât la nivel naţional cât şi la niveluri 

regionale/locale. Unde este cazul, vă rugăm să indicaţi numărul de barouri 

regionale sau locale.  

 

Întrebarea 131  
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Dacă nu este necesară o pregătire sau un examen specific (de exemplu 

trecerea unui examen pentru Barou), vă rugăm să indicaţi totuşi dacă există 

cerinţe specifice cu privire la diplomă la absolvirea unei universităţi 

 

Întrebarea 132 

 O tendinţă europeană poate fi observată în ceea ce priveşte dezvoltarea 

formării continue obligatorii a avocaţilor. Această întrebare are drept scop 

evaluarea acestei tendinţe. 

 

Întrebarea 133 

 Specializarea în unele domenii juridice se referă la posibilitatea unui avocat 

de a utiliza această specializare în mod oficial şi public, cum ar fi "avocat 

specializat în legislaţia imobiliară ".  

 

Întrebările 134 şi 135  

Deoarece sistemele de definire a onorariilor avocaţilor diferă semnificativ şi 

luând în considerare principiul libertăţii de stabilire a onorariilor din numeroase 

ţări, exerciţiul de evaluare pilot a prezentat că este aproape imposibil să se 

obţină informaţii detaliate cu privire la suma onorariilor avocaţilor. 

 

Prin urmare, scopul acestor întrebări este numai de a furniza informaţii cu 

privire la modul în care sunt stabilite onorariile şi la posibilitatea ca justiţiabili 

să aibă acces uşor la informaţii prealabile cu privire la 
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nivelul care poate fi prevăzut al sumelor onorariilor (onorariile pe care 

avocatul estimează că trebuie să le solicite în momentul în care deschide 

dosarul).  

 

Întrebările 136 şi 137  

Similar cazului tribunalelor sau altor profesionişti judiciari, avocaţii ar putea 

folosi standarde calitative dezvoltate de către barouri (naţional, regional sau 

local). Dacă este cazul, vă rugăm să specificaţi care standardele de calitate şi 

criteriile utilizate.  

 

Întrebarea 138  

Întrebarea se referă la plângeri care pot fi introduse de către justiţiabilii care 

nu sunt mulţumiţi de performanţa avocatului responsabil cu cazul lor. Această 

plângere se poate referi de exemplu la faptul că procedurile înaintează cu 

greutate, omiterea unui termen limită, încălcarea secretului profesional. 

Acolo unde este cazul, vă rugăm să specificaţi. 

 

Vă rugăm să specificaţi de asemenea, acolo unde este cazul, organismul 

însărcinat să primească şi să abordeze plângerea. 

 

Întrebările 139 - 141  

 

Întrebările se referă la procedurile disciplinare care sunt iniţiate în general, de 

exemplu, de alţi avocaţi sau de judecători. Această întrebare, care are forma 

unui tabel, specifică numărul de proceduri disciplinare împotriva avocaţilor din 
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sancţiunile dispuse efectiv împotriva avocaţilor. Dacă există o diferenţă 

semnificativă între aceste două cifre în ţara dvs. şi dacă ştiţi motivul acesteia, 

vă rugăm să specificaţi acest lucru. 

 

Acolo unde este cazul, vă rugăm să completaţi sau să modificaţi lista privind 

motivele procedurilor disciplinare şi tipul de sancţiuni menţionate în a doua 

coloană. 

 

Dacă procedura disciplinară este întreprinsă din cauza mai multor greşeli, vă 

rugăm să număraţi procedura numai o dată şi pentru greşeala principală.  

 

Procedurile disciplinare pot fi responsabilitatea unui organism profesional (de 

exemplu Barouri), a unei camere speciale a instanţei, Ministerului Justiţiei sau 

o combinaţie a lor.  

 

VII. Rezolvarea alternativă a disputelor  

 

Redactarea unei definiţii comune a medierii este dificil de dat. Statele se află 

în prezent în diferite stadii cu privire la dezvoltarea medierii. 

 

Recomandarea Rec(2002)10 a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei 

oferă o definiţie a medierii în materie civilă: aceasta reprezintă un proces de 

soluţionare a disputelor prin care părţile negociază cu privire la problemele 

aflate în dispută pentru a ajunge la un acord cu asistenţa unuia sau mai 

multor mediatori. 
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Recomandarea Rec(1999)19 10 a Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei oferă o definiţie a medierii în materie penală: aceasta reprezintă orice 

proces prin care victima şi infractorul au posibilitatea, dacă sunt de acord în 

mod liber, să participe în mod activ la soluţionarea problemelor care decurg 

din infracţiune cu ajutorul unui terţ imparţial (mediator). 

 

În general, în scopul prezentului Capitol, medierea este considerată un proces 

judiciar, sau un proces dezvoltat într-un context judiciar (de exemplu, cerut de 

un judecător) în care un terţ, care nu are niciun interes imediat în problemele 

aflate în dispută, facilitează discuţiile dintre părţi pentru a le ajuta să îşi 

rezolve dificultăţile şi să ajungă la un acord. 

 

Întrebarea 142 

Această întrebare, care are forma unui tabel, are drept scop indicarea, pentru 

fiecare tip de cazuri, posibilitatea de a beneficia de mediere privată (de 

exemplu efectuată de către avocaţi, care sunt acreditaţi ca mediatori sau 

psihologi cu o specializare în mediere), mediere efectuată de o autoritate 

publică (alta decât o instanţă de judecată) sau medierea anexată instanţei. În 

ultimul caz, mediatorul este un angajat al instanţei (acesta poate fi un 

judecător sau un alt angajat care este acreditat să se ocupe de cazurile de 

mediere).  
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În sensul acestei întrebări specifice, "cazuri civile" exclud cazuri de dreptul 

familiei şi cazuri de muncă, care vor fi abordate în rândurile specifice de mai 

jos din cadrul tabelului. 

 

Întrebarea 143  

Aşa cum pot beneficia de asistenţa juridică prin utilizarea facilităţilor de 

asistenţă juridică (în cazul în care o parte nu are suficiente mijloace 

financiare) părţile pot avea, în anumite ţări, posibilitatea de a primi asistenţă 

juridică pentru a începe o procedură de mediere. Dacă acesta este cazul, vă 

rugăm să specificaţi.  

 

Întrebarea 144  

Pentru această întrebare, prezentată ca deschisă în mod deliberat, vă rugăm 

să indicaţi, dacă este posibil, numărul de mediatori acreditaţi, modalităţile de 

numire a acestora, atribuţiile lor specifice etc. De exemplu în anumite state 

există o autoritate naţională de mediere sau un ONG care este responsabil 

pentru acreditarea mediatorilor. 

  

Întrebarea 145 

 Această întrebare este direcţionată în special acelor state în care sunt 

disponibile cifre precise privind procedurile de mediere pe tip de cazuri. Dacă 

cifrele disponibile nu vă permit să răspundeţi complet la 

întrebare sau, de exemplu, dacă aceste cifre acoperă parţial cazurile civile 

(divorţ), vă rugăm să indicaţi acest lucru.  
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Intenţia acestei întrebări este de a înţelege în ce domenii se utilizează 

medierea şi este considerată ca fiind o procedura de succes.  

 

În sensul acestei întrebări specifice, "cazuri civile" exclud cazuri de dreptul 

familiei şi cazuri de muncă, care vor fi abordate în mod specific mai jos. 

 

Întrebarea 146  

În timp ce întrebările de la 142 la 145 se referă la medierea judiciară (văzută 

ca parte a procedurii prin intervenţia unui judecător – chiar dacă este vorba 

despre mediere privată), această întrebare se referă la toate celelalte tipuri de 

soluţionare alternativă a disputelor şi în special pentru cazurile care, nefiind 

litigioase, sunt în afara competenţei instanţelor. 

 

Această întrebare are drept scop, între altele, identificarea tipurilor de cazuri 

care pot fi, în anumite state membre, abordate de organisme non judiciare (de 

exemplu cazuri de divorţ abordate de Consilii de Conciliere în anumite ţări 

scandinave sau utilizarea arbitrajului). 

 

Vă rugăm să specificaţi cazurile vizate de astfel de soluţionări alternative ale 

disputelor. 

  

 

IX. Punerea în aplicare a hotărârilor judecătoreşti 
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În conformitate cu definiţia inclusă în Recomandarea Rec(2003)17 a 

Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu privire la punerea în aplicare a 

hotărârilor judecătoreşti: executorul este o persoană autorizată de stat să 

desfăşoare procesul de punere în aplicare indiferent dacă persoana 

respectivă este angajată de stat sau nu. 

 

Vă rugăm să observaţi că întrebările de la 147 la 160 se referă numai la 

punerea în aplicare a hotărârilor în materie civilă (care includ cazuri 

comerciale sau de dreptul familiei în sensul prezentei Scheme).  

 

Întrebările 147 şi 148  

Unele ţări au executori angajaţi de instanţă, unii sunt în serviciul public din 

afara instanţelor şi, în unele ţări, aceştia lucrează ca profesionişti privaţi 

(însărcinaţi cu atribuţii publice).  

 

Întrebarea 150 

 Această întrebare are drept scop cunoaşterea nivelului la care profesiunea 

de executor este organizată (de exemplu, înregistrare, proceduri disciplinare, 

reprezentare a profesiei). Aceasta poate fi organizată atât la nivel naţional cât 

şi la niveluri regionale/locale.  

 

Întrebările 151 şi 152  

 

Scopul acestor întrebări este de a furniza informaţii cu privire la modul în care 

sunt determinate onorariile executorilor şi cu privire la posibilitatea ca 
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justiţiabilii să aibă acces uşor la informaţii prealabile cu privire la nivelul care 

poate fi prevăzut al sumei onorariilor pentru ca un executor să pună în 

aplicare o hotărâre judecătorească  

 

Întrebările 153 - 155  

Executorii sunt însărcinaţi cu atribuţii publice. Prin urmare, este important de 

ştiut cine îi supraveghează pe aceştia, chiar dacă statutul lor poate fi foarte 

diferit. În plus, este important de ştiut dacă sunt utilizate criterii specifice de 

calitate în cadrul profesiei de executor şi cum sunt definite.  

 

Întrebarea 156  

Ţinând cont de numărul de cazuri înaintate Curţii Europene a Drepturilor 

Omului, în special, cu privire la non executarea hotărârilor judecătoreşti 

împotriva autorităţilor publice (naţionale, regionale locale), ar putea fi 

interesant, pentru a evalua mai bine situaţia în statele membre, de a comenta 

în mod specific această situaţie, dacă o consideraţi a fi o problemă majoră în 

ţara dumneavoastră.  

 

Întrebarea 157  

Exerciţiile precedente de evaluare au demonstrat că toate ţările care au 

răspuns la chestionar prevăd în legislaţia lor plângeri care pot fi înaintate de 

către justiţiabili împotriva executorilor. Răspunsurile ar trebuie să ofere 

cunoştinţei mai detaliate cu privire la motivele acestor plângeri şi dacă a 

existat o politica de calitate formulată pentru executori. Vă rugăm să indicaţi 
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cele patru motive principale ale plângerilor cu privire la procedurile de 

execuţie.  

  

Întrebarea 158 

 Vă rugăm să indicaţi, acolo unde este cazul, care sunt elementele pe care 

ţara dvs. doreşte să le îmbunătăţească, care sunt măsurile prevăzute sau 

adoptate întreprinse pentru a îmbunătăţi situaţia şi, acolo unde este cazul, 

care sunt dificultăţile din acest domeniu. Cu alte cuvinte, vă rugăm să evaluaţi 

situaţia din statul dvs. cu privire la procedurile de executare.  

 

Întrebarea 159  

Această întrebare se referă la stabilirea unui sistem statistic, care poate fi 

utilizat de asemenea pentru 

măsurarea duratei procedurilor judiciare, permiţând indicarea, în număr de 

zile de exemplu, a duratei procedurii de executare în sine, de la comunicarea 

deciziei către părţi. Unul dintre motivele dificultăţii de a avea statistici în acest 

domeniu poate fi faptul că, în cazuri civile, punerea în aplicare a hotărârii 

depinde de dorinţa părţii care câştigă.  

 

Întrebarea 160  

Scopul acestei întrebări, care are forma unui caz specific, este de a compara 

situaţia dintre ţări cu privire la notificarea hotărârii judecătoreşti care permite 

începerea procedurii de executare. 

Întrebările 161 şi 162  



 809

Această întrebare, care are forma unui tabel, specifică numărul de proceduri 

disciplinare împotriva executorilor din sancţiunile dispuse efectiv împotriva 

acestora. Dacă există o diferenţă semnificativă între aceste două cifre în ţara 

dvs. şi dacă ştiţi motivul acesteia, vă rugăm să specificaţi acest lucru. 

 

Dacă este cazul, vă rugăm să completaţi sau modificaţi lista motivelor pentru 

proceduri disciplinare şi tipul de sancţiuni menţionate în a doua coloană. 

 

Dacă procedura disciplinară este întreprinsă din cauza mai multor greşeli, vă 

rugăm să număraţi procedura numai o dată şi pentru greşeala principală.  

 

Întrebările 163 şi 164  

Doar câteva întrebări au fost incluse în Schemă cu privire la punerea în 

aplicare a hotărârilor judecătoreşti în materie penală. Ele sunt limitate la 

aspecte legate direct de funcţionarea sistemului judecătoresc. Această 

problemă este evaluată în continuare în cadrul altor mecanisme ale 

Consiliului Europei.  

 

VIII. Notari 

  

Întrebările 165 - 169  

Funcţiile şi statutul notarilor sunt foarte diferite în statele membre. Scopul 

acestor întrebări este de a defini numai statutul, funcţiile judiciare exercitate 

de notari (de exemplu redactarea de soluţionări amiabile) precum şi natura 

supravegherii exercitării acestor funcţii.  
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Întrebarea 166  

În plus faţă de diferenţierea între statutul notarului public şi privat, această 

întrebare are drept scop diferenţierea acelor ţări în care notarul are funcţie 

privată în totalitate, fără caracter public (prima alegere) şi cele în care, în timp 

ce îşi exercită profesia în calitate de lucrător privat, notarului în este 

încredinţată putere publică (a doua alegere), sub supravegherea unei 

autorităţi publice (de exemplu, procuror sau judecător).  

Vă rugăm să indicaţi numai o posibilitate.  

 

 

*** 

Întrebarea 170  

Ca o concluzie generală, această întrebare deschisă oferă posibilitatea de a 

indica observaţii generale sau mai specifice privind situaţia în statul 

respondent şi reformele necesare a fi efectuate pentru a îmbunătăţi calitatea 

şi eficienţa justiţiei. Ar fi interesant să arătaţi dacă aceste reforme se află în 

pregătire sau au fost numai întrezărite în acest stadiu. 

 

Ar putea fi specificat mai ales daca aceste reforme privesc legi substanţiale 

sau procedurale, în materie civilă, criminală sau administrativă (specificaţi), 

sau la organizarea sistemului instanşelor, organizarea profesiilor judiciare sau 

alte domenii. 

Deşi nu este obligatoriu să răspundeţi la această întrebare, sugestii concrete 

din partea experţilor naţionali ar fi foarte utile pentru munca viitoare a CEPEJ. 
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Vă mulţumim foarte mult pentru cooperarea dvs. valoroasă! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corespondenţii naţionali însărcinaţi cu coordonarea răspunsurilor la 

schema de evaluare a sistemelor judiciare  
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ALBANIA   

Rezana BALLA, Şef al Departamentului Judiciar, Organizat la Ministerul 

Justiţiei, TIRANA  

 

ANDORA  

Carme OBIOLS, Secretar General,Consiliul Superior al Justitiei, ANDORRE 

LA VIEILLE  

 

ARMENIA  

Armen SANOYAN, Specialist Sef, Departamentul de probleme juridice 

internaţionale, Ministerul Justiţiei, EREVAN  

 

AUSTRIA   

Georg STAWA, Procuror, Direcţia pentru administraţie şi coordonare 

centrală, Ministerului Federal al Justiţiei, VIENA  

 

AZERBAIDJAN  

Ramin GURBANOV, Consilier Sef, Departamentul de Organizare şi Analiză, 

Ministerul Justiţiei, BAKU  

 

 

 

BELGIA  
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Dietger GEERAERT, Ataşat  al Serviciului juridic,Directia Generala a 

Organizatiei Judiciare 

BRUXELLES  

 

BOSNIA ŞI HERŢEGOVINA 

Adis HODZIC, Şef al Departamentului de Buget şi Statistică, Înaltul Consiliu 

Judiciar şi de Urmărire Penală din Bosnia şi Herţegovina, SARAJEVO  

 

BULGARIA  

Ekaterina STOYANOVA, senior expert, Direcţia pentru Cooperare Juridică 

Internaţională şi de Afaceri Europene, Ministerul Justiţiei, SOFIA  

 

CROAŢIA  

Mario VUKELIĆ, dipl.iur.oec., Sudac Visokog trgovačkog suda RH, ZAGREB  

 

CIPRU  

Natasa PAPANICOLAOU, Asistent Juridic, Curtea Supremă de Justiţie, 

Nicosia  

 

REPUBLICA CEHĂ  

Ivana BORZOVÁ, Şef al Departamentului de Supraveghere civilă, Ministerul 

Justiţiei, PRAGA 

 

DANEMARCA  
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Yadiger METIN, Şef departament Finanţe şi Statistică, Administraţia 

Instanţelor, KOBENHAVN  

 

ESTONIA  

Kadi KANARBIK, Şeful Departamentului de Supraveghere şi a Serviciului 

juridic, Politicilor de Administrare Judiciară, Ministerul Justiţiei, TALLINN  

 

FINLANDA  

Kari Samuli KIESILĀINEN, Şef de departament, Directoratul General, 

Ministerul Justiţiei, HELSINKI  

 

FRANŢA  

Hélène DAVO, Delegata a misiunii, Serviciul de Afaceri europene si 

internationale,(SAEI),Ministerul Justitiei ,PARIS 

 

GEORGIA   

Tamuna KOCHORADZE, Tbilisi  

 

GERMANIA  

Matthias HEGER, Seful Serviciului de Procedura civila internationala, 

Ministerul federal al justiţiei, BERLIN  

 

GRECIA  

Maria ARVANITI, Şef Departamentului de Organizare Internaţională, 

Ministerul Justiţiei, ATENA  
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UNGARIA   

Gabor SZEPLAKI-NAGY, Consilier referendar, Curtea Suprema, Director al 

Cabinetului Prezidential,BUDAPESTA  

 

ISLANDA  

Skúli GUNNSTEINSSON, Ministerul Justiţiei şi Afacerilor ecleziastice, 

REYKJAVIK  

 

IRLANDA   

Brian HAMILTON, Divizia Politicilor instanţelor judecătoreşti, Departamentul 

de Justiţie, Egalitate şi reformă a legii, Dublin  

 

ITALIA  

Francesca CORTI, Statistician pe langa Directorul general al 

statisticii,Ministerul Justitiei,Roma 

 

LETONIA  

Agnija KARLSONE, Şeful Departamentului de Relaţii Publice, Curtea 

Administrativă, RIGA  

 

LITUANIA  

Ernesta GRUSEKAITE, senior specialist, Curtea Naţională de Administraţie, 

Divizia pentru Relaţii Internaţionale, VILNIUS  

 

LUXEMBURG  
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Yves HUBERTY, Ataşat al Guvernului, Ministerul Justitiei, LUXEMBURG-

KIRCHBERG  

 

MALTA 

Marco CACHIA, Şef al Secretariatului Parlamentar 

Francesco DEPASQUALE, Ministru reprezentant, Ministerul Justiţiei şi 

Afacerilor Interne, VALLETTA  

 

MOLDOVA  

Lilia GRIMALSCHI, Şef adjunct la Conducere,Agent Guvernamental,Directia 

Relatii Internationale si Integrare Europeana,Ministerul Justitiei,Chisinau. 

 

MONACO  

Jean Antoine CURRAU, Asistent referendar de pe langa Curtea de Apel 

,Directia Servicii Judiciare,Palatul Justitiei,Monaco. 

 

MUNTENEGRU  

Lidija MASANOVIC, Consilier, Ministerul de Justiţie, PODGORICA  

 

OLANDA  

Paul SMIT, WODC, Centrul de Cercetare şi Documentare, Ministerul Justiţiei, 

HAGA 

 

NORVEGIA  

Karl Otto THORHEIM, Consultant Juridic, Ministerul Justiţiei, OSLO  
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POLONIA  

Cezary DZIURKOWSKI, Judecător, Consilier al Ministrului Justiţiei, Ministerul 

Justiţiei, VARŞOVIA 

 

PORTUGALIA  

João ARSENIO DE OLIVEIRA, Consilier Juridic, Biroul Politicii Legislative si 

Planificare,Ministerul Justitiei,Lisabona 

Ministerul Justiţiei, LISABONA 

 

ROMÂNIA   

Corina CORBU, Judecător, Secretar General, Consiliului Superior al 

Magistraturii din România, BUCUREŞTI  

 

FEDERAŢIA RUSĂ  

Veronika MILINCHUK, Adjunct al Ministrului Justiţiei, Ministerul Justiţiei, 

MOSCOVA  

 

SERBIA  

Slobodan HOMEN, Asistent la Ministerul Justiţiei, Ministerul de Justiţie, 

BELGRAD  

Milica VLASIC KOTUROVIC, Ministerul de Justiţie, Secţiunea pentru Justiţie, 

Direcţia resurse umane, BELGRAD  

 

REPUBLICA SLOVACĂ  
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Ladislav DUDITS, Judecător, Curtea regională Kosice, Director General al 

diviziei de drept civil, Ministerul Justiţiei, KOSICE  

 

SLOVENIA   

Janko MARINKO, Secretar General, Curtea Supremă, LIUBLIANA 

 

SPANIA  

Elsa GARCIA-MALTRAS, Procuror Public, Consilier la Direcţia Generală de 

Cooperare Juridică Internaţională, Ministerul Justiţiei, MADRID 

 

SUEDIA  

Anne RAPP, Ministerul Justiţiei, STOCKHOLM  

 

ELVEŢIA  

Jacques BÜHLER, Secretar General provizoriu,Tribunalul federal 

elvetian,Lausanne  

Isabel ZODER, Doctor in drept,Oficiul Federal de statistica,Sectiunea 

criminalitae si drept penal,Neuchätel 

 

„FOSTA REPUBLICĂ IUGOSLAVĂ MACEDONIA”  

Nikola PROKOPENKO, Şef de departament al instanţelor judecătoreşti şi 

parchetelor, Ministerul Justiţiei, SKOPJE  

TURCIA  

HARUN MERT, judecător, Ministerul Justiţiei, ANKARA  
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Gökcen TÜRKER, Judecător, Directoratul General pentru drept internaţional 

şi Relaţii Externe, Ministerul Justiţiei, ANKARA  

 

UCRAINA  

Olena YAKOVENKO, Şef de Divizie, Departamentul de Cooperare 

Internaţională, Ministerul Justiţiei, KIEV 

 

REGATUL UNIT 

Debra ANTHONY, Departamentul European şi Internaţional, Ministerul 

Justiţiei,LONDRA  

Sophia Tunveer ASHRAF, Adjunct al corespondentului naţional, Ministerul 

Justiţiei, LONDRA 
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