Procedura de urmat?
Ce etape urmează după ce s-a identificat instanța competentă pentru a audia cauza și statul membru corespunzător?

Dacă doriți să introduceți o acțiune în justiție, este necesar să aveți în vedere că există o serie de norme de procedură naționale
care trebuie urmate. Acestea pot varia în funcție de modul în care o cauză este deferită instanței, dar principalul lor rol este de a
vă ajuta să prezentați suficient de clar și complet aspectele de fapt și de drept relevante, pentru a permite instanței să judece
admisibilitatea și fondul cauzei dumneavoastră.
Modalitățile în care o cauză este deferită instanței variază de la un stat membru la altul. De asemenea, există variații în cadrul
fiecărui stat membru în funcție de natura și circumstanțele cererii și de tipul de instanță. Deferirea unor tipuri particulare de cauze
anumitor instanțe poate necesita completarea unui formular sau întocmirea unui întreg dosar privind cauza respectivă. În unele
cazuri, aceasta se poate face oral.
Aceste variații se explică prin faptul că litigiile aduse în fața instanței sunt de asemenea foarte diverse: prin natura lor, acestea pot
fi mai dificil sau mai puțin dificil de soluționat. Este foarte important să se garanteze că nu lipsește nimic, să se ușureze munca
judecătorului, să se permită celeilalte părți să se apere în mod adecvat și să se asigure desfășurarea fără piedici a întregii
proceduri.
Pentru informații detaliate de la nivel național, selectați drapelul țării care vă interesează.
În cazul în care sunteți implicat într-un litigiu într-o cauză ale cărei fapte nu sunt toate legate de aceeași țară, ar trebui să verificați c
are este legea aplicabilă de către instanță în luarea hotărârii.
Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția
oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în
prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile
de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.
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Procedura de urmat? - Belgia
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Utilizarea „sistemului de căi alternative de soluționare a litigiilor” ar putea fi îmbunătățită (a se vedea pachetul de informații
relevante).
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenele pentru introducerea unei acțiuni în fața instanței diferă după caz. Un avocat sau un departament care oferă cetățenilor
informații cu privire la accesul la justiție poate oferi răspunsuri la întrebările privind aceste termene.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
A se vedea pachetul de informații „Competența instanțelor”
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
A se vedea pachetul de informații „Competența instanțelor – Belgia”
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
A se vedea pachetul de informații „Competența instanțelor – Belgia”
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În principiu, părțile trebuie să se înfățișeze în persoană sau trebuie să fie reprezentate de un avocat, în conformitate cu secțiunea
728 alineatul (1) din Codul judiciar (Gerechtelijk Wetboek).
Prin urmare, cu excepția procedurilor în fața Curții de Casație (Hof van Cassatie) (secțiunile 478 și 1080 din Codul judiciar), părțile
pot să se înfățișeze în persoană în fața instanțelor ordinare, să își prezinte declarațiile și să se apere. Cu toate acestea, instanța
poate să elimine această opțiune în cazul în care constată că părțile nu își pot apăra cauza în mod corespunzător sau complet ca
urmare a temperamentului sau a lipsei lor de experiență (secțiunea 758 din Codul judiciar).
Părțile care decid să nu introducă personal o acțiune în fața instanței pot recurge la serviciile unui avocat.
Persoanele juridice, cum ar fi societățile comerciale, se pot înfățișa numai în persoană (și anume, prin intermediul organelor
competente) sau pot fi reprezentate de un avocat. Acestea nu pot face uz de excepția explicată în detaliu mai jos, care este
prevăzută în secțiunea 728 alineatul (2) din Codul judiciar.

Codul judiciar rezervă, în principiu, avocaților reprezentarea părților în fața instanțelor. Secțiunea 440 din Codul judiciar prevede că
prerogativele monopolului de reprezentare se referă la dreptul de a se adresa instanței, de a se înfățișa și de a fi apărat de către
un terț. Membrii baroului au, de asemenea, un monopol asupra semnării cererilor unilaterale, cu excepția cazului în care se
prevede altfel prin lege [secțiunea 1026 alineatul (5) din Codul judiciar].
La Curtea de Casație (Hof van Cassatie), intervenția unui avocat cu titlul de avocat al Curții de Casație este o cerință juridică.
Această cerință nu se aplică părții civile în procesul penal (secțiunea 478 din Codul judiciar).
Cu toate acestea, legea prevede o serie de excepții de la principiul prevăzut în secțiunea 728 din Codul judiciar, care stipulează că
părțile trebuie să se înfățișeze în persoană sau să fie reprezentate de un avocat la introducerea acțiunii și ulterior [secțiunea 728
alineatele (1) și (2) din Codul judiciar].
Dreptul de a reprezenta o parte într-o procedură include, de asemenea, dreptul de a iniția procedura.
În cazul judecătoriei de pace, al tribunalului comercial și al tribunalelor de dreptul muncii, părțile pot fi reprezentate nu numai de
către un avocat, ci și de către soț sau de către o rudă de sânge sau o rudă prin alianță, care are împuternicire scrisă și este
acceptată de către instanță [secțiunea 728 alineatul (2) din Codul judiciar].
În cazul tribunalelor de dreptul muncii [secțiunea 728 alineatul (3) din Codul judiciar]:
angajatul (lucrător sau operator) este reprezentat de un delegat al unei organizații de reprezentare a angajaților
(reprezentant sindical) care se află în posesia unei împuterniciri scrise. Reprezentantul sindical poate efectua toate acțiunile
care decurg din această reprezentare în numele angajatului, se poate adresa instanței și poate primi toate comunicările cu
privire la procedura și judecarea litigiului;
persoanele care desfășoară activități independente pot fi reprezentate, de asemenea, de către delegatul unei organizații de
reprezentare a persoanelor care desfășoară activități independente în litigiile referitoare la propriile drepturi și obligații în
această calitate sau în calitate de persoane cu handicap;
în litigiile referitoare la aplicarea legii din 7 august 1974 de punere în aplicare a dreptului la un nivel minim de subzistență și
în litigiile legate de aplicarea Legii organice din 8 iulie 1976 privind centrele publice de asistență socială ( openbare centra
voor maatschappelijk welzijn – OCMW), partea interesată poate, de asemenea, să fie asistată sau reprezentată de un
delegat al unei organizații sociale care reprezintă interesele persoanelor menționate în legislația respectivă.
În plus față de excepțiile citate, există o serie de excepții legale referitoare la custodia și răpirea copiilor.
Acestea se referă, în special, la acțiunile introduse în baza:
Convenției de la Haga din 25 octombrie 1980 asupra aspectelor civile ale răpirii internaționale de copii, prin care se solicită
înapoierea copilului, respectarea dreptului părinților privind încredințarea și vizitarea sau organizarea drepturilor de vizitare
ale părinților acordate într-o altă țară și a
Convenției Europene din 20 mai 1980 privind recunoașterea și executarea hotărârilor privind custodia copiilor și restabilirea
custodiei copiilor.
În astfel de cazuri, reclamantul poate fi reprezentat de către procurori din cadrul Ministerului Public (secțiunea 1322d din Codul
judiciar), atunci când reclamantul în cauză a depus cerere la autoritatea centrală.
Procedura pentru a stabili dacă o persoană poate introduce singură o acțiune sau dacă este necesară asistența unui avocat a fost
descrisă mai sus, în termeni generali. Este necesară o distincție în funcție de modul în care poate fi introdusă o acțiune.
Legislația belgiană prevede diferite moduri de a introduce o acțiune în fața instanței. O acțiune poate fi introdusă printr-o cerere de
chemare în judecată, prin înfățișare voluntară, printr-o cerere inter partes sau prin cerere unilaterală (a se vedea mai jos). Acțiunea
este introdusă prin depunerea unei cereri, și anume un act juridic, în vederea apărării propriilor drepturi. În general, este vorba de
o citație remisă de către un executor judecătoresc.
În principiu, o acțiune este introdusă prin remiterea unei citații de către un executor judecătoresc, prin care o parte este somată să
se înfățișeze în instanță (secțiunea 700 din Codul judiciar). Înfățișarea voluntară, cererea inter partes și cererea unilaterală sunt
excepții de la acest principiu general.
Tabelele de mai jos arată cine efectuează acțiunile și dacă este necesară reprezentarea de către un avocat, în funcție de modul în
care este introdusă o acțiune.
Autorul actului, în funcție de modul în care este introdusă acțiunea:

Modul în care este introdusă acțiunea
Autorul actului
Cererea de chemare în judecată (secțiunile 727-730 inclusiv din Codul judiciar)
Reclamantul (sau avocatul acestuia) solicită executorului judecătoresc să comunice citația.
Înfățișare voluntară (secțiunea 706 din Codul judiciar)
Părțile implicate în litigiu (sau avocații lor) se prezintă în persoană în fața instanței de judecată.
Cerere inter partes (secțiunile 1034a-1034e din Codul judiciar)
Reclamantul însuși (sau avocatul acestuia) introduce acțiunea.
Cerere unilaterală (secțiunile 1025-1034 inclusiv din Codul judiciar).
Reclamantul (sau avocatul acestuia).
Reprezentarea sau nu de către un avocat, în funcție de modul în care este introdusă o acțiune:
Modul în care este introdusă acțiunea
Reprezentare de către un avocat
Cerere de chemare în judecată
Intervenție posibilă, dar nu obligatorie.
Înfățișare voluntară
Cerere scrisă pentru o declarație de opoziție
Cerere unilaterală
Intervenție obligatorie pentru semnarea cererii [1]: dacă nu se specifică în mod explicit contrariul, cererea poate fi depusă numai
de către un avocat [secțiunea 1027 alineatul (1) din Codul judiciar]
Conținutul acțiunii, în funcție de modul în care aceasta este introdusă:
Modul obișnuit de a introduce o acțiune este printr-o cerere de chemare în judecată: nu există nicio restricție în ceea ce privește
obiectul.
Cererea inter partes (secțiunile 1034a-1034e inclusiv din Codul judiciar) poate fi utilizată într-o serie de cazuri, prevăzute de lege.
Cele mai importante dispoziții privind introducerea unei acțiuni printr-o cerere inter partes sunt secțiunile 704, 813, 1056(2), 1193a,
1320, 1371a 1344a, 1454(2) din Codul judiciar și secțiunile 228, 331, 331A, 340f, 487b din Codul civil (Burgerlijk Wetboek).
Secțiunile respective se referă, în special, la:
intervenția voluntară;
anumite vânzări de bunuri imobile;
întreținere (cereri de acordare, creștere, reducere sau eliminare a întreținerii);
cereri referitoare la contractele de leasing/de închiriere;
bugetul provizoriu pentru popriri.
Acțiunile sunt introduse printr-o cerere depusă la grefierul instanței sau trimisă cu confirmare de primire la grefa instanței. Părțile
sunt citate de către grefierul instanței să se înfățișeze la o dată stabilită de către judecător pentru ședința de judecată.
Cererea unilaterală (secțiunile 1025-1034 inclusiv din Codul judiciar) poate fi utilizată doar în cazurile prevăzute în mod expres de
lege, în special în secțiunile 584, 585, 588, 594, 606, 708, 1149, 1168, 1177, 1186-1189 inclusiv, 1192, 1195 din Codul judiciar.
De asemenea, aceasta este utilizată în cazurile în care nu pot fi inițiate proceduri contradictorii pentru că nu există nicio parte
adversă.
Prin urmare, cererea unilaterală este utilizată în principal pentru procedurile unilaterale, de exemplu, în cazuri de necesitate
absolută.

Cererea unilaterală trebuie să fie semnată de un avocat, cu excepția cazului în care legea prevede altfel, în caz contrar aceasta
fiind nulă.
Prin urmare, reprezentarea de către un avocat este obligatorie, în principiu, pentru a introduce o acțiune printr-o cerere unilaterală.
În cazul în care litigiul se referă la un subiect care intră în competența instanțelor enumerate mai jos, părțile se pot prezenta
singure, în scopul înfățișării voluntare, în fața următoarelor instanțe:
tribunalul de primă instanță;
tribunalul de dreptul muncii;
camera de comerț;
judecătoria de pace sau
tribunalul de poliție, pentru acțiuni civile.
În cazul înfățișării voluntare, părțile care solicită pronunțarea unei hotărâri își semnează declarația în partea de jos a unui raport
întocmit de instanța de judecată.
Toate litigiile contencioase pot fi introduse în fața instanței competente în acest mod, prin care se reduc costurile și se realizează
economie de timp.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Orice persoană care dorește să introducă o acțiune în fața instanței poate contacta biroul de recepție sau grefa instanței respective.
În cazul în care actul prin care se introduce acțiunea este o cerere de chemare în judecată, executorul judecătoresc se asigură că
actul este notificat și solicită grefei instanței să-l înregistreze în lista de cauze, după depunerea actului original sau, după caz , a
copiei citației comunicate (secțiunea 718 din Codul judiciar). Grefa instanței păstrează un registru (lista de cauze) pentru toate
acțiunile introduse. Înscrierea pe lista de cauze este valabilă doar dacă aceasta are loc cu cel puțin o zi înainte de data stabilită
pentru ședința de judecată pentru care a fost comunicată citația. Lista generală de cauze este publică (secțiunea 719 din Codul
judiciar). Prin urmare, pârâtul poate să verifice dacă acțiunea în care a fost citat a fost înscrisă pe lista generală de cauze.
În cazul înfățișării voluntare, părțile sau avocații acestora solicită grefei instanței să înregistreze acțiunea în lista de cauze.
Cererea inter partes este depusă, în atâtea exemplare câte părți interesate, la grefa instanței sau este trimisă grefierului, cu
confirmare de primire, de către reclamant sau de către avocatul acestuia (secțiunea 1034d din Codul judiciar).
O cerere unilaterală este transmisă în două exemplare, de către avocat, instanței care este sesizată să se pronunțe cu privire la
cerere. Cererea este depusă, de asemenea, la grefa instanței (secțiunea 1027 din Codul judiciar).
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
În ceea ce privește utilizarea limbilor în instanță, trebuie să se facă trimitere la Legea din 15 iunie 1935 privind utilizarea limbilor în
materie judiciară (publicată în Moniteur belge/Belgisch Staatsblad la 22.6.1935). Legea reglementează utilizarea limbilor în
instanțele civile și comerciale din Belgia.
În principiu, limba utilizată este determinată de poziția geografică a instanței competente. În conformitate cu secțiunea 42 din legea
menționată, există trei regiuni lingvistice: regiunea lingvistică franceză, neerlandeză și germană. Există, de asemenea, regiunea
bilingvă Bruxelles (franceză/neerlandeză), care, în scopul aplicării legii, cuprinde următoarele comune: Anderlecht, Auderghem,
Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, SaintGilles, Saint-Josse-ten-Noode, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwé-Saint-Lambert și Woluwé-Saint-Pierre.
Cu toate acestea, în anumite circumstanțe, o acțiune poate fi introdusă la o instanță care folosește o limbă de procedură diferită. În
anumite condiții, la începutul procedurii se poate solicita, în principiu, o schimbare a limbii de procedură.
Modul de redactare a cererii: o acțiune care este introdusă prin cerere de chemare în judecată, prin cerere inter partes sau prin
cerere unilaterală trebuie să fie formulată în scris și să respecte cerințe procedurale specifice. Odată ce acțiunea a fost înscrisă în
lista generală de cauze a unei instanțe, grefierul deschide un dosar al procedurii. Dosarul procedurii este trimis instanței în fața
căreia este introdusă acțiunea; în cazul în care aceasta este o cale de atac în fața unei instanțe de al doilea grad de jurisdicție sau
în cazul în care acțiunea este de competența Curții de Casație, dosarul este trimis, de asemenea, la registratura instanței
superioare.

În prezent, nu este posibil să se introducă o acțiune prin fax sau e-mail.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Legea nu prevede formulare pre-tipărite pentru introducerea unei acțiuni. Cu toate acestea, o cerere în acest sens trebuie să
includă o serie de informații; în cazul în care acestea nu sunt incluse, acțiunea va fi nulă și neavenită de drept.
O cerere de chemare în judecată, o cerere inter partes și o cerere unilaterală trebuie să respecte o serie de cerințe legale
prevăzute în Codul judiciar, în caz contrar acestea fiind nule și neavenite. Elementele care trebuie să fie incluse se referă în
principal la informații cu caracter personal despre părțile implicate, obiectul cererii, desemnarea instanței competente și data
ședinței de judecată.
Astfel, cererea de chemare în judecată trebuie să includă, printre altele, următoarele informații (secțiunile 43 și 702 din Codul
judiciar):
semnătura executorului judecătoresc;
numele, prenumele și reședința reclamantului;
numele, prenumele și domiciliul sau, în cazul în care nu există nicio reședință permanentă, adresa actuală a persoanei
căreia îi este comunicată citația;
obiectul și un scurt rezumat al argumentelor acțiunii;
instanța în fața căreia este introdusă acțiunea;
ziua, luna, anul și locul în care a fost notificat actul și
detalii cu privire la locul, data și ora ședinței de judecată.
Cererea inter partes (secțiunea 1034b din Codul judiciar) trebuie să includă:
ziua, luna, anul;
numele, prenumele, ocupația și locul de reședință al reclamantului și, după caz , denumirea și numărul de înregistrare în
registrul comercial sau registrul comerțului;
numele, prenumele, locul de reședință și, după caz , titlul persoanei căreia îi este comunicată citația;
obiectul și un scurt rezumat al argumentelor acțiunii;
instanța în fața căreia este introdusă acțiunea;
semnătura reclamantului sau a avocatului acestuia.
O cerere unilaterală trebuie să conțină următoarele informații (secțiunea 1026 din Codul judiciar):
ziua, luna, anul;
numele, prenumele, ocupația și locul de reședință a reclamantului și, după caz , numele, prenumele, locul de reședință și
titlul reprezentanților săi legali;
obiectul și un scurt rezumat al argumentelor acțiunii;
desemnarea instanței care trebuie să examineze acțiunea;
semnătura avocatului părții, cu excepția cazului în care legea prevede altfel.
În cazul înfățișării voluntare în primă instanță (la tribunalul de primă instanță, tribunalul de dreptul muncii, tribunalul comercial,
judecătoria de pace sau tribunalul de poliție în acțiunile civile), instanța întocmește un raport privind declarația părților care solicită
pronunțarea unei hotărâri judecătorești. Acesta este semnat în partea de jos de către părți în conformitate cu secțiunea 706 din
Codul judiciar.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Acestea trebuie să fie plătite efectiv instanței judecătorești. Costurile aferente procedurii includ, în special, taxe de timbru, taxe de
grefă a instanței și taxa de înregistrare, costurile și taxele pentru acțiuni în justiție și tarifele pentru o copie a hotărârii judecătorești
(secțiunea 1018 din Codul judiciar).

Atunci când se introduce acțiunea, taxa de înregistrare este plătită de către reclamant. Taxele de grefă a instanței includ taxa de
înregistrare pe lista de cauze, taxa pentru elaborarea documentelor și taxa pentru copii legalizate. Costurile sunt suportate, în
principiu, de partea căzută în pretenții printr-o hotărâre definitivă, iar acolo unde este cazul, din oficiu, în conformitate cu secțiunea
1017 din Codul judiciar. Instanța poate să amâne decizia privind costurile. În acest caz, costurile vor fi atribuite, la cererea
oricăreia dintre părți, de către instanța care a pronunțat hotărârea.
Onorariile și cheltuielile avocatului nu sunt incluse în cheltuielile de judecată. Acestea sunt convenite între avocat și clientul său.
Prin urmare, fiecare parte achită onorariile și cheltuielile propriului avocat.
Partea căzută în pretenții poate fi obligată să plătească o contribuție prevăzută prin lege pentru costurile de reprezentare juridică
ale celeilalte părți (secțiunile 1018 și 1022 din Codul judiciar). Aceasta este o contribuție forfetară la onorariile și remunerația pe
baza cheltuielilor a avocatului părții care are câștig de cauză. Valoarea remunerației pe baza cheltuielilor și modul în care aceasta
este calculată și acordată sunt prevăzute în Decretul regal din 26 octombrie 2007.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
(A se vedea pachetul de informații „Asistență juridică”)
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Acțiunea este introdusă efectiv odată ce aceasta a fost înscrisă pe lista generală de cauze, inclusiv în cazul înfățișării voluntare.
Acțiunile pe baza unei cereri și în cadrul unei proceduri provizorii sunt introduse pe o listă specială de cauze, care precizează
efectiv că acestea au fost introduse.
Părțile implicate nu primesc nicio confirmare, dar pot consulta lista generală de cauze pentru a se asigura că acțiunea a fost
înscrisă pe listă. Odată ce acțiunea a fost introdusă pe rol, este responsabilitatea instanței să se pronunțe în cauză.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
În general, informațiile cu privire la cursul procedurii sunt furnizate de către avocatul părții, în cazul în care partea este
reprezentată de un avocat. Informații pot fi obținute, de asemenea, de la grefa instanței pe rolul căreia se află cauza. De
asemenea, citația conține informații despre data ședinței de judecată și instanța în fața căreia cauza este pendinte.
Într-o primă etapă, se furnizează informații specifice despre ședința de judecată inițială.
În cazul unei cereri de chemare în judecată, executorul judecătoresc informează reclamantul cu privire la data ședinței inițiale,
care reprezintă prima etapă a procedurii.
În cazul unei cereri inter partes sau al unei înfățișări voluntare, părțile sunt notificate de către grefier.
În cazul unei cereri unilaterale, nu are loc nicio ședință de judecată. Cu toate acestea, reclamantul poate fi convocat de către
grefier în cazul în care judecătorul dorește să adreseze întrebări.
Într-o a doua etapă, cauza este pregătită pentru proces. Fiecare parte are la dispoziție un termen prevăzut de lege [secțiunea 747
alineatul (1) din Codul judiciar] pentru a depune documente și constatări (argumente și apărări în scris). În cazul în care termenele
nu sunt respectate, pot fi impuse sancțiunile prevăzute în secțiunea 747 alineatul (2) din Codul judiciar.
Atunci când cauza este gata pentru a fi judecată și pentru prezentarea pledoariilor, părțile solicită stabilirea unei date pentru
ședința de judecată. Termenul în limitele căruia se poate stabili o dată pentru ședința de judecată depinde de volumul de muncă al
instanței și de perioada de timp care poate fi rezervată pentru examinarea cauzei. Ca urmare a problemelor procedurale care apar
în unele cazuri (evaluări, audierea părților și a martorilor etc.), poate fi dificil să se determine durata totală a procedurilor în avans.
În final, acțiunea poate fi întreruptă sau suspendată sau poate fi chiar anulată din cauza unor probleme procedurale.
La sfârșitul ședinței de judecată, dezbaterile se încheie, iar instanța rămâne în pronunțare. În principiu, instanța trebuie să
pronunțe o hotărâre în termen de o lună de la încheierea dezbaterilor, în conformitate cu secțiunea 770 din Codul judiciar.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile

privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 12/11/2015

Procedura de urmat? - Bulgaria
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Există, de asemenea, proceduri alternative de soluționare a litigiilor (a se vedea „Jurisdicția instanțelor”).
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenele pentru acțiunile în justiție diferă în funcție de caz (a se vedea „Termene procedurale”). Pentru clarificarea aspectelor
privind termenele, vă rugăm să consultați un avocat.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
A se vedea Jurisdicția instanțelor.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
A se vedea Jurisdicția instanțelor - Bulgaria.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

A se vedea Jurisdicția instanțelor - Bulgaria.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
O acțiune în justiție poate fi formulată de un reclamant în persoană sau printr-un intermediar autorizat. Împuternicirea de autorizare
a intermediarului trebuie anexată la cerere.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Cererile trebuie depuse la registratura sau grefa instanței personal sau printr-un intermediar autorizat. Cererile sunt primite de
personalul instanței, în general de către grefierii instanței, în timpul programului de lucru al instanței. De asemenea, cererile pot fi
trimise prin poștă la grefa instanței.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Cererile trebuie depuse la instanță în scris și trebuie redactate în limba bulgară. Cererile pot fi trimise prin poștă, însă nu prin fax
sau e-mail. Codul de procedură civilă prevede că toate documentele redactate în limbi străine care sunt depuse de părți trebuie să
fie însoțite de traducerea legalizată în limba bulgară, pusă la dispoziție de către părți.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Cererile trebuie să fie formulate în scris. Nu există formulare speciale în acest scop, cu excepția modelelor (aprobate de Ministerul
Justiției) de titlu executoriu, a cererilor de eliberare a unui titlu executoriu și a altor documente referitoare la petițiile privind un titlu
executoriu în temeiul Codului de procedură civilă. Codul de procedură civilă stabilește o serie de cerințe minime care trebuie
îndeplinite de cereri, dar forma acestora nu este prevăzută. Potrivit Codului de procedură civilă, o cerere trebuie să includă:
denumirea instanței; numele și adresa reclamantului și ale pârâtului, reprezentanții legali sau agenții acestora, dacă este cazul,
codul numeric personal al reclamantului și numărul de fax și telex al pârâtului, dacă este cazul; valoarea cererii, dacă poate fi
evaluată; o prezentare a circumstanțelor pe care se întemeiază cererea, a obiectului cererii și semnătura persoanei care a depus
cererea. Reclamantul trebuie să precizeze în cerere probele pe care le depune și faptele pe care intenționează să le dovedească
prin acestea și să prezinte toate probele scrise pe care le are la dispoziție.
Cererea trebuie să fie semnată de către reclamant sau de către reprezentantul reclamantului. În cazul în care acțiunea este
formulată de un reprezentant care acționează în numele reclamantului, cererea trebuie să fie însoțită de o împuternicire care să
confirme că reprezentantul este autorizat să formuleze acțiunea. În cazul în care reclamantul nu știe cum să semneze cererea sau
nu este în măsură să facă acest lucru, cererea trebuie să fie semnată de o persoană autorizată, indicând motivele pentru care nu
a fost semnată de către reclamant. Cererea se depune la instanță într-un număr de exemplare egal cu numărul pârâților.
Cererea trebuie să fie însoțită de: o împuternicire, dacă cererea este depusă de un mandatar; un document care să confirme plata
taxelor datorate statului; mai multe exemplare ale cererii și ale anexelor sale, câte unul pentru fiecare pârât.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Formularea unei acțiuni în justiție implică plata unor taxe judiciare în funcție de valoarea cererii și a cheltuielilor de judecată. În
cazul în care valoarea cererii nu poate fi evaluată, taxele judiciare sunt stabilite de instanță. Valoarea cererii este indicată de
reclamant. Valoarea cererii reprezintă evaluarea monetară a obiectului cauzei.
Pârâtul sau instanța, din oficiu, poate formula întrebări privind valoarea cererii, cel târziu în prima ședință. În cazul în care suma
indicată nu este realistă, valoarea cererii este stabilită de instanță. Există două tipuri de taxe judiciare: simple și proporționale.
Taxele simple sunt stabilite în funcție de costurile materiale, tehnice și administrative ale acțiunii. Taxele proporționale sunt stabilite
în funcție de valoarea cererii. Suma este încasată în momentul depunerii cererii de protecție sau a căii de atac și la emiterea
documentului pentru care sunt plătite taxele, în conformitate cu tariful aprobat de Consiliul de Miniștri.
Taxele judiciare sunt plătite, de obicei, prin virament bancar în contul instanței la momentul depunerii cererii. Fiecare parte trebuie
să plătească în avans instanței costurile pentru serviciul solicitat. La cererea ambelor părți sau la inițiativa instanței, toate costurile
sunt plătite de către ambele părți sau de către una dintre părți, în funcție de circumstanțe.

Taxele și cheltuielile judiciare nu trebuie plătite: de către reclamanții care sunt lucrători, angajați și membri ai cooperativelor, în
cazul cererilor care decurg din relațiile de muncă; în cazul creanțelor de întreținere; în cazul acțiunilor formulate de către procuror;
de către reclamanți, în acțiunile în materie delictuală, atunci când infracțiunea a fost constatată printr-o hotârâre definitivă sau de
către reprezentanții speciali desemnați de instanță ai unei părți a cărei adresă este necunoscută.
Persoanele fizice în privința cărora instanța stabilește că nu dispun de mijloace suficiente sunt scutite de plata taxelor și a
cheltuielilor judiciare. Atunci când i se înaintează o cerere de scutire de plată, instanța ia în considerare veniturile solicitantului și
ale familiei acestuia, precum și situația patrimonială atestată printr-o declarație, starea civilă, starea de sănătate, ocupația și vârsta
solicitantului, precum și alte circumstanțe. În astfel de cazuri, costurile de soluționare a litigiului se plătesc din sumele alocate în
bugetul instanței. Nu se percep taxe judiciare în cazul în care un debitor introduce o cerere de deschidere a procedurii de faliment.
Taxele judiciare se percep din active, atunci când bunul este distribuit în conformitate cu Legea privind comerțul (Targovski zakon).
În cazul în care o cerere are câștig de cauză în întregime sau parțial, instanța obligă pârâtul să plătească reclamantului o parte din
cheltuielile de judecată, proporțional cu măsura în care cererea a avut câștig de cauză (taxele judiciare, onorariile avocațiale,
cheltuielile referitoare la înfățișări și obținerea de probe). În cazul în care reclamantul a beneficiat de asistență judiciară gratuită,
pârâtul este obligat să ramburseze cheltuielile proporțional cu cererea. În cazul închiderii cauzei, pârâtul are dreptul la
rambursarea cheltuielilor, iar în cazul în care instanța respinge cererea, pârâtul are dreptul să pretindă plata cheltuielilor suportate
proporțional cu măsura în care cererea este respinsă.
Onorariile avocațiale sunt convenite între client și avocat și, de obicei, sunt achitate la semnarea contractului de reprezentare
juridică, conform condițiilor de plată.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
A se vedea secțiunea privind asistența judiciară.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Cererile și restul corespondenței primite prin poștă și documentele predate personal în timpul programului de lucru ale instanței
sunt înregistrate de către instanță în registrul de intrare a corespondenței la data primirii. Se consideră în mod oficial că o acțiune a
fost formulată la data primirii cererii de către instanță. În cazul în care cererea este trimisă prin poștă sau primită de către o
instanța care nu are competență, se consideră că aceasta a fost primită la data expedierii prin poștă sau la data primirii de către
instanța care nu are competență. Corectitudinea cererii este verificată de către instanță. În cazul în care o cerere este neconformă
sau în cazul în care nu au fost anexate toate documentele necesare, reclamantului i se solicită să elimine neregularitățile în
termen de o săptămână și este informat dacă este eligibil pentru a beneficia de asistență judiciară. În cazul în care adresa
reclamantului nu este menționată și nu este cunoscută de către instanță, notificarea se efectuează prin afișare la instanță, într-un
loc special prevăzut în acest scop, timp de o săptămână. În cazul în care reclamantul nu elimină neregularitățile în timp util,
cererea și anexele la aceasta îi sunt înapoiate. În cazul în care nu se cunoaște adresa reclamantului, cererea este păstrată la
registratura instanței, astfel încât să poată fi pusă la dispoziția reclamantului. Același lucru este valabil și în cazul în care se
constată în cursul procedurii că cererea conține neregularități. Se consideră că acțiunea a fost formulată la data primirii cererii
modificate.
Cererea este verificată de către instanță. În cazul în care, în urma verificării, instanța consideră că cererea este inadmisibilă,
aceasta este înapoiată reclamantului. Cererea poate fi apoi prezentată din nou în instanță, dar, într-un astfel de caz, se consideră
că acțiunea a fost formulată la data la care cererea a fost prezentată din nou.
Autoritățile judiciare nu trimit un document special care să confirme înregistrarea corespunzătoare a cauzei, dar se efectuează
anumite proceduri care demonstrează acest lucru. După întocmirea corespunzătoare a cererii și depunerea acesteia și după
anexarea tuturor documentelor necesare, instanța trimite un exemplar pârâtului. Acest exemplar include anexele la cerere.
Pârâtului i se solicită să formuleze un răspuns în scris în termen de o lună și i se comunică informațiile pe care trebuie să le
conțină acesta. Pârâtul este informat, de asemenea, cu privire la consecințe, în cazul în care nu răspunde sau nu își exercită
drepturile, precum și dacă este disponibilă asistența judiciară, în cazul în care are dreptul la aceasta. Răspunsul în scris al
pârâtului trebuie să includă: denumirea instanței și numărul cauzei; numele și adresa pârâtului, reprezentantul legal sau
mandatarul acestuia, dacă este cazul; poziția pârâtului în ceea ce privește admisibilitatea și fondul cererii; poziția pârâtului în ceea
ce privește circumstanțele pe care se întemeiază cererea; argumente împotriva cererii și circumstanțele pe care se întemeiază
acestea; semnătura persoanei care a depus răspunsul. În cadrul răspunsului său la cerere, pârâtul trebuie să menționeze probele
pe care le depune și faptele pe care intenționează să le dovedească prin acestea și trebuie să prezinte toate probele scrise aflate
la dispoziția sa. Răspunsul trebuie să fie însoțit de: o împuternicire în cazul în care este depus de un mandatar; mai multe
exemplare ale răspunsului și ale anexelor la acesta, câte unul pentru fiecare reclamant. În cazul în care, în termenul stabilit,

pârâtul nu depune un răspuns în scris, nu prezintă o poziție, nu formulează obiecții, nu contestă veridicitatea documentelor depuse
odată cu cererea, nu își exercită dreptul de a formula o cerere reconvențională, o cerere incidentă sau nu apelează la un terț care
are dreptul să intervină în numele său, pârâtul nu mai are dreptul de a face acest lucru la o dată ulterioară, cu excepția cazului în
care omisiunea este cauzată de împrejurări neprevăzute specifice.
După verificarea corectitudinii și a admisibilității cererilor introduse, instanța hotărăște asupra modalității de continuare a procedurii
și răspunde solicitărilor și obiecțiilor formulate de părți cu privire la toate aspectele premergătoare procesului și la admiterea
probelor. De asemenea, instanța poate dispune medierea sau alte mijloace de soluționare voluntară a litigiilor.
Instanța stabilește data cauzei în ședință publică, la care citează părțile. Grefierul instanței trimite citații părților, care primesc un
exemplar al hotărârii instanței.
În cauzele comerciale, Codul de procedură civilă prevede schimbul reciproc de documente între părțile adverse. După primirea
răspunsului, instanța transmite reclamantului un exemplar, împreună cu anexele, iar reclamantul poate depune o cerere
suplimentară în termen de două săptămâni. În cererea suplimentară, reclamantul poate completa și clarifica cererea inițială. După
primirea cererii suplimentare, instanța transmite pârâtului un exemplar, împreună cu anexele, iar acesta poate depune un răspuns
în termen de două săptămâni. În răspunsul suplimentar, pârâtul trebuie să răspundă cererii suplimentare.
După verificarea corectitudinii documentelor care au făcut obiectul corespondenței și a admisibilității cererilor depuse, inclusiv a
valorii acestora și a altor cereri și obiecții formulate de părți, instanța soluționează eventualele aspecte premergătoare procesului și
se pronunță asupra admisibilității probelor. Instanța stabilește data de soluționare a cauzei în ședință publică la care citează
părțile, trimițând reclamantului răspunsul suplimentar, și comunică părților hotărârea sa. Instanța poate dispune medierea sau alte
mijloace de soluționare voluntară a litigiilor. După prezentarea tuturor elementelor de probă prin schimbul de documente și în cazul
în care se convine că nu este necesară participarea părților la audiere și dacă părțile doresc acest lucru, instanța poate soluționa
cauza cu ușile închise, oferind părților posibilitatea de a se apăra și a răspunde în scris.
Codul de procedură civilă include dispoziții speciale care reglementează anumite norme procedurale – procedurile sumare,
procedurile în cauze matrimoniale, chestiunile de stare civilă, interdicția judecătorească, partajul judiciar, protecția și restabilirea
drepturilor de proprietate asupra bunurilor, acte, acțiuni colective și petiții privind un titlu executoriu, proceduri asigurătorii, cereri de
protecție, precum și procedurile de executare silită. Normele speciale sunt consacrate în Legea comerțului referitoare la
procedurile de insolvență și cererile conexe.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Instanța citează părțile la termenele de judecată. În cazul în care ședința se suspendă, părțile care au fost citate în mod
corespunzător nu primesc o citație pentru următoarea ședință dacă data le-a fost comunicată în cadrul ședinței. Citația se
eliberează cel târziu cu o săptămână înaintea ședinței. Această regulă nu se aplică în cazul procedurii de executare. Citația
conține următoarele elemente: instanța care a emis-o, numele și adresa persoanei citate, în ce cauză și în ce calitate este citată
partea, locul și ora ședinței, precum și consecințele juridice ale neprezentării.
Instanța pune la dispoziția părților o copie a oricăror hotărâri care fac obiectul unui recurs separat.
Părților li se comunică termenele stabilite de instanță pentru acțiunile procedurale, dar nu și termenele legale.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 19/04/2018
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1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Orice persoană are dreptul de a se adresa instanței pentru protejarea unui drept care a fost amenințat sau încălcat. Este
întotdeauna recomandabil să se încerce mai întâi soluționarea litigiului pe cale amiabilă. Metodele de soluționare alternativă a
litigiilor pot fi, de asemenea, utilizate. În anumite domenii ale dreptului civil, statul permite părților la raportul juridic în cauză să
încredințeze soluționarea litigiului unui alt organism privat. În Republica Cehă, Legea nr. 216/1994 Coll., privind procedurile de
arbitraj și executarea hotărârilor arbitrale, astfel cum a fost modificată (zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu
rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů), stabilește modalitățile procedurilor de arbitraj. În urma acestor proceduri se
pronunță o hotărâre arbitrală care este obligatorie pentru ambele părți și care are statutul de titlu executoriu. Medierea în altă
materie decât cea penală este reglementată de Legea nr. 202/2012 Coll., privind medierea și de modificare a anumitor legi (Legea
privind medierea) [zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)]. Pentru detalii suplimentare,
vă rugăm să consultați secțiunea „Soluționarea alternativă a litigiilor – Republica Cehă”.
Chiar și după introducerea unei cereri în instanță, este posibil ca, dacă natura litigiului permite acest lucru, să se solicite instanței
să se recurgă la o soluționare amiabilă (a se vedea articolele 67-69 și articolul 99 din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură
civilă, astfel cum a fost modificată – zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů). O tranzacție
judiciară aprobată produce aceleași efecte ca o hotărâre judecătorească definitivă. De asemenea, o tranzacție judiciară aprobată
constituie un titlu executoriu și reprezintă un obstacol în soluționarea cauzei de către un judecător.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenele diferă în funcție de cazurile individuale, motiv pentru care este de preferat să solicitați cât mai rapid posibil să vi se
acorde consultanță juridică. O acțiune trebuie formulată în fața instanței competente, înainte de expirarea termenului de prescripție
(acțiunea trebuie să fie depusă la instanță în termenul de prescripție).
În cazul unui termen de decădere care decurge din expirarea termenului legal, obligația unui debitor nu este eliminată, ci este
redusă. Acest lucru înseamnă că nu poate fi răscumpărată în cazul în care debitorul invocă termenul de prescripție. Termenele de

prescripție sunt reglementate la nivel general la articolele 609-653 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil. (zákon č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník). Termenul general de prescripție este de trei ani și începe să curgă din ziua în care dreptul ar putea fi exercitat
pentru prima dată. Durata termenelor de prescripție speciale individuale depinde de natura dreptului exercitat.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
A se vedea secțiunea „Jurisdicție – Republica Cehă”.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Competența instanțelor este stabilită prin normele privind competența teritorială, competența materială și competența funcțională.
Competența teritorială definește domeniul de aplicare al jurisdicției instanțelor individuale de același tip. În funcție de aceasta, se
stabilește ce instanță specifică de prim grad de jurisdicție urmează să judece și să se pronunțe într-o anumită cauză. Normele de
bază privind competența teritorială sunt stabilite la articolele 84-89a din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel
cum a fost modificată. Cu toate acestea, trebuie să se țină seama de faptul că, în anumite cazuri, competența teritorială poate fi
reglementată de dreptul Uniunii aplicabil în mod direct, care prevalează asupra legislației naționale (a se vedea anumite dispoziții
din Regulamentul nr. 44/2001 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială,
care reglementează nu numai competența internațională, ci și competența teritorială), ceea ce înseamnă că normele privind
competența teritorială prevăzute în legislația cehă nu se aplică întotdeauna.
Instanța competentă teritorial este instanța ordinară a părții împotriva căreia este formulată acțiunea (pârâtul), cu excepția unor
dispoziții contrare prevăzute în legea respectivă. Instanța ordinară este întotdeauna o instanță districtuală (okresní soud). În cazul
în care o instanță regională (krajský soud) este competentă în calitate de instanță de prim grad de jurisdicție (a se vedea
întrebarea 2.1), are competență teritorială instanța regională în circumscripția căreia este situată instanța ordinară (districtuală) a
părții. În cazul în care o acțiune este formulată împotriva mai multor pârâți, are competență teritorială instanța ordinară a oricăruia
dintre aceștia.
Instanța ordinară a unei persoane fizice este instanța districtuală în circumscripția căreia aceasta își are domiciliul; în cazul în
care persoana fizică nu are un domiciliu, atunci instanța ordinară este instanța în circumscripția căreia își are reședința
respectiva persoană. Domiciliu înseamnă locul unde o persoană fizică locuiește cu intenția de a rămâne permanent (este
posibil să existe mai multe astfel de locuri, caz în care toate aceste instanțe sunt instanțe ordinare).
Instanța ordinară a unei persoane fizice care desfășoară activități economice este, în cauzele privind activități economice,
instanța districtuală în circumscripția căreia se află sediul activității (sediul activității reprezintă adresa înscrisă în registrul
public); în cazul în care nu există un sediu al activității, instanța ordinară este instanța districtuală în circumscripția căreia își
are domiciliul respectiva persoană, iar, în cazul în care aceasta nu are un domiciliu, atunci instanța ordinară este instanța
districtuală în circumscripția căreia își are reședința respectiva persoană.
Criteriul de stabilire a instanței ordinare a unei entități juridice este sediul său social (a se vedea articolele 136-137 din Legea
nr. 89/2012 Coll., Codul civil).
Instanța ordinară a unui administrator de insolvență în cadrul exercitării atribuțiilor sale este instanța districtuală în
circumscripția căreia acesta își are sediul social.
Norme speciale se aplică în cazul instanței ordinare a statului (instanța în circumscripția căreia își are sediul social unitatea
organizațională a statului competentă în temeiul unei dispoziții legale speciale și, în cazul în care instanța competentă
teritorial nu poate fi stabilită în acest mod, instanța în circumscripția căreia s-au produs împrejurările care au dat naștere
dreptului invocat), a unei municipalități (instanța în circumscripția căreia este situată municipalitatea) și a unei unități
teritoriale autonome superioare (instanța în circumscripția căreia își au sediul social organele sale administrative).
În cazul în care pârâtul, cetățean al Republicii Cehe, nu are o instanță ordinară, sau nu are o instanță ordinară în Republica Cehă,
are competență instanța în circumscripția căreia se află cel din urmă domiciliu cunoscut al acestuia în Republica Cehă. Drepturile
de proprietate pot fi exercitate împotriva unei persoane care nu are altă instanță competentă în Republica Cehă de către instanța
în circumscripția căreia se află bunurile sale.
O acțiune (cerere introductivă) împotriva unei persoane străine poate fi formulată, de asemenea, la o instanță în circumscripția
căreia se află, în Republica Cehă, întreprinderea sau unitatea organizațională a întreprinderii respectivei persoane străine.
Competența materială definește domeniul de aplicare al competenței între diferitele tipuri de instanțe, stabilind instanța care va
soluționa cauza în calitate de instanță de prim grad de jurisdicție. În cazul procedurilor judiciare civile, potrivit competenței
materiale a instanțelor, instanțele districtuale au competență în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție, cu excepția cazului

în care legea prevede în mod expres că această competență materială revine instanțelor regionale sau Curții Supreme a Republicii
Cehe.
Competența funcțională definește domeniul de aplicare al competenței diferitelor tipuri de instanțe implicate în soluționarea
acelorași cauze care se succed, în situații care implică formularea unor căi de atac ordinare și extraordinare (cu alte cuvinte,
aceasta stabilește ce instanță va decide cu privire la căile de atac ordinare și extraordinare).
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Astfel cum s-a arătat mai sus (a se vedea răspunsul la întrebarea nr. 4), potrivit competenței materiale a instanțelor în procedurile
judiciare civile, instanțele districtuale au, în esență, competență în calitate de instanțe de prim grad de jurisdicție.
Au fost prevăzute excepții de la acest principiu în favoarea instanțelor regionale, care judecă și hotărăsc în cauzele enumerate la
articolul 9 alineatul (2) din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată. Este vorba, în principal,
despre hotărârile privind aspecte care, prin natura lor, necesită un anumit nivel de specializare și hotărârile privind aspecte care
sunt mai complexe din punct de vedere faptic și juridic. Instanțele regionale hotărăsc în calitate de instanțe de prim grad de
jurisdicție.
a) în cazul litigiilor dintre angajatori și angajați privind soluționarea de comun acord a plății în exces a unor drepturi de pensie, a
unor prestații de asigurări de sănătate, a sprijinului social de stat și a asistenței pentru nevoi materiale și în cazul litigiilor referitoare
la soluționarea de comun acord a despăgubirii regresive plătite în urma furnizării prestațiilor de asigurări de sănătate;
b) în cazul litigiilor referitoare la ilegalitatea unui conflict de muncă sau a unei greve;
c) în cazul litigiilor referitoare la un stat străin sau la persoane care beneficiază de imunități și privilegii diplomatice, în cazul în care
aceste litigii intră în competența instanțelor cehe;
d) în cazul litigiilor referitoare la anularea deciziei arbitrului privind executarea obligațiilor care decurg dintr-un contract colectiv de
muncă;
e) în cauzele care rezultă din raporturi juridice legate de înființarea unor societăți comerciale, în general a unor societăți cu scop
lucrativ, de finanțări și de fonduri de dotare și în litigiile dintre întreprinderi și partenerii sau membrii acestora, precum și în litigiile
dintre asociați și membri, care rezultă din participarea lor la întreprinderea respectivă;
f) în litigiile dintre întreprinderi, partenerii sau membrii acestora și membrii organelor statutare ale acestora sau lichidatori, cu
privire la raporturile referitoare la executarea mandatelor membrilor organelor statutare sau de lichidare;
g) în litigiile care decurg din legislația privind drepturile de autor;
h) în litigiile privind protecția drepturilor încălcate sau amenințate de concurența neloială sau de restrângerea ilegală a concurenței;
i) în ceea ce privește protecția numelui și a reputației unei persoane juridice;
j) în litigiile privind garanția financiară și cele privind cambiile, biletele la ordin și instrumentele de investiții;
k) în litigiile care decurg din tranzacțiile de schimb de mărfuri;
l) în chestiunile privind adunările generale ale asociației de proprietari și în litigiile care decurg din acestea, cu excepția litigiilor
privind contribuțiile membrilor asociației pentru administrarea locuințelor și a terenurilor, a litigiilor privind plățile în avans pentru
servicii și metoda de distribuire a costului serviciilor;
m) în chestiunile privind transformarea societăților și a cooperativelor, inclusiv orice proceduri de despăgubire, în temeiul unei
dispoziții legale speciale;
n) în litigiile privind achiziționarea unei întreprinderi, închirierea unei întreprinderi sau a unei părți a acesteia;
o) în litigiile privind contractele de lucrări de construcție care depășesc pragurile prevăzute pentru achizițiile publice, inclusiv
furniturile necesare pentru executarea acestor contracte.
Curtea Supremă a Republicii Cehe (Nejvyšší soud České republiky) are competență în prima și singura instanță în cazul
procedurilor de recunoaștere a hotărârilor judecătorești străine în materie matrimonială [acest lucru nu este valabil în cazul
recunoașterii hotărârilor judecătorești din alte state membre ale UE dacă se aplică Regulamentul (CE) nr. 2201/2003 al Consiliului
privind competența, recunoașterea și executarea hotărârilor judecătorești în materie matrimonială și în materia răspunderii

părintești, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1347/2000] și în ceea ce privește stabilirea sau negarea filiației în conformitate
cu articolul 51 și cu articolul 55 alineatul (1) din Legea nr. 91/2012 Coll., privind dreptul internațional privat ( zákon č. 91/2012 Sb., o
mezinárodním právu soukromém).
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În cadrul procedurilor judiciare civile din Republica Cehă, nu există obligația generală de a fi reprezentat de un avocat.
Calitatea procesuală activă și pasivă
Orice persoană poate acționa în mod independent în fața instanței ca parte la proceduri judiciare, conform capacității sale juridice
[articolul 20 alineatul (1) din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată]. O persoană fizică
dobândește deplina calitate procesuală activă atunci când devine majoră. O persoană devine majoră la împlinirea vârstei de 18
ani. Înainte de împlinirea acestei vârste, o persoană poate deveni majoră prin admiterea unei cereri de obținere a capacității
juridice (a se vedea articolul 37 din Legea nr. 89/2012 Coll., Codul civil) sau prin căsătorie. În cazul în care o parte la procedură nu
are calitate procesuală activă deplină, aceasta poate fi reprezentată în cadrul procedurilor. În cazul în care o persoană majoră are
capacitate juridică limitată, atunci este posibil să nu aibă nici calitate procesuală activă și pasivă.
Reprezentarea poate rezulta în temeiul legii sau al unei decizii a unei agenții guvernamentale (reprezentare legală) sau în temeiul
unei împuterniciri. Orice persoană care participă la procedură în calitate de reprezentant al părții trebuie să furnizeze dovezi ale
acestei reprezentări.
O persoană fizică ce nu este în măsură să acționeze în mod independent în fața instanței trebuie să fie reprezentată de tutorele
său legal sau de un curator (articolele 22-23 și articolul 29an. din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel cum a
fost modificată).
Părțile la procedură (care au capacitate juridică) pot fi, de asemenea, reprezentate de o persoană pe care o desemnează, în
temeiul unei împuterniciri (articolele 24-28a din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată).
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
O acțiune (cerere introductivă) se depune la instanța care are competență materială, teritorială și funcțională. Adresele instanțelor
cehe pot fi găsite pe pagina web a Ministerului Justiției din Republica Cehă: http://portal.justice.cz/Justice2/Uvod/Soudy.aspx
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Toate părțile au un statut egal în cadrul procedurilor judiciare civile și au dreptul de a fi audiate de instanță în limba lor maternă (a
se vedea articolul 18 din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată). O acțiune (cerere
introductivă) poate fi depusă în limba maternă a reclamantului (solicitantului). Cu toate acestea, pentru ca instanța să se poată
pronunța mai rapid asupra acțiunii (cererii introductive), este recomandabil ca documentele înaintate instanței să fie însoțite de o
traducere în limba cehă.
Cererile introductive pot fi formulate în scris (a se vedea articolul 42 din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel
cum a fost modificată). Cererile se depun pe suport de hârtie sau în format electronic prin intermediul unei rețele publice de date
sau prin fax. Depunerea unei cereri privind fondul cauzei prin fax sau în format electronic trebuie să fie urmată, în termen de cel
mult 3 zile, de punerea la dispoziție a originalului sau a unei versiuni în scris identice cu textul transmis prin fax sau email. În cazul
în care cererea se depune în format electronic cu semnătură electronică certificată (în conformitate cu Legea nr. 227/2000 Coll.,
privind semnăturile electronice, astfel cum a fost modificată – zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, ve znění
pozdějších předpisů) sau în format electronic în temeiul unei dispoziții legale speciale (Legea nr. 300/2008 Coll., privind actele
electronice și conversia documentelor autorizate– zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi
dokumentů), nu mai este necesar să se depună ulterior documentele originale.
O cerere introductivă și solicitarea unui ordin de executare pot fi formulate verbal și înregistrate (a se vedea articolul 14 din Legea
nr. 292/2013 Coll., privind procedurile judiciare speciale, astfel cum a fost modificată – zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů) în cazul procedurilor care pot fi, de asemenea, inițiate fără o cerere sau în cazul
procedurilor de autorizare a încheierii căsătoriei, al procedurilor privind protecția împotriva violenței domestice, al procedurilor de
stabilire sau negare a filiației și al procedurilor de adopție. Fiecare instanță districtuală are obligația de a înregistra documentele
depuse și de a le transmite fără întârziere la instanța competentă. Depunerea documentelor în acest mod produce același efecte
ca și când ar fi fost efectuată la instanța competentă.

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Nu sunt prevăzute formulare pentru introducerea unei acțiuni (cereri introductive). O acțiune (cerere introductivă) trebuie să
conțină informații generale [a se vedea articolul 42 alineatul (4) din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel cum a
fost modificată] și informații speciale [a se vedea articolul 79 alineatul (1) din Codul de procedură civilă].
Informațiile generale includ desemnarea instanței căreia i se adresează cererea și desemnarea persoanei care formulează
acțiunea. De asemenea, acțiunea trebuie să precizeze în mod clar cauza la care se referă și capetele de cerere și trebuie să fie
semnată și datată.
Informațiile speciale includ numele, prenumele și adresa părților ori codul numeric personal sau numărul de identificare a părților
(denumirea comercială sau denumirea și sediul social ale unei persoane juridice, numărul de identificare, numele țării și al unității
organizaționale relevante a statului care se prezintă în fața instanței în numele acesteia), dacă este necesar, de asemenea,
reprezentanții săi, o descriere a principalelor fapte și o descriere a elementelor de probă invocate de reclamant. În cerere trebuie
să se precizeze în mod clar pretențiile reclamantului.
În cazul în care cererea nu conține informațiile speciale necesare sau dacă acestea sunt neinteligibile sau neclare, instanța va
solicita părții să remedieze aceste deficiențe într-un anumit termen. Dacă deficiențele nu sunt remediate și, prin urmare,
procedurile nu pot continua, instanța va respinge cererea introductivă. Instanța nu va lua în considerare alte cereri până când
informațiile furnizate nu au fost corectate sau completate în mod corespunzător (a se vedea articolul 43 din Legea nr. 99/1963
Coll., Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată). Cererea trebuie să fie depusă în numărul necesar de exemplare, și
anume un exemplar pentru instanță și câte un exemplar pentru fiecare parte, dacă este cazul [a se vedea articolul 42 alineatul (4)
din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată).
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Se percep taxe judiciare pentru procedurile desfășurate în fața instanțelor în Republica Cehă, pentru actele enumerate în registrul
taxelor și pentru diversele acte efectuate de instanțe și de administrația instanțelor. Valorile acestor taxe sunt prevăzute în Legea
nr. 549/1991 Coll., privind taxele judiciare, astfel cum a fost modificată (zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů). Taxele judiciare sunt stabilite sub forma unei sume fixe sau ca rată procentuală din valoarea obiectului
procedurilor judiciare.
O serie de cauze (în special cele necontencioase) sunt scutite de plata acestor taxe. Printre cauzele „scutite material” se numără
cele privind tutela, adopția, obligațiile de întreținere între părinți și copii etc. Pentru aceste proceduri nu se plătesc taxe.
Reclamanții din cadrul procedurilor de stabilire a plăților prestației de întreținere, a despăgubirilor pentru daune aduse sănătății,
pentru vătămări corporale la locul de muncă și boli profesionale sunt scutiți cu titlu personal de plata taxelor. În cazul în care
reclamantul dintr-o anumită procedură este scutit cu titlu personal de plata taxelor, iar instanța îi admite cererea, pârâtul este
obligat să plătească taxele.
De asemenea, este posibil să se admită așa-numitele scutiri individuale care iau în considerare situația financiară și socială a
părților la procedură și circumstanțele specifice cauzei judecate. În cazul în care reclamantul se găsește într-o situație materială
dificilă din cauza șomajului pe termen lung, a unei boli grave, etc., acesta poate solicita instanței să fie scutit integral sau parțial de
plata taxelor. Este preferabil ca cererea respectivă să fie anexată la acțiunea inițială. Atunci când hotărăște cu privire la scutirea de
plata taxelor, instanța ia în considerare bunurile, situația financiară și socială globală a solicitantului, valoarea taxelor judiciare,
natura acțiunii formulate etc. Totuși, acest lucru nu trebuie să constituie un exercițiu arbitrar sau sortit în mod vădit eșecului sau o
obstrucționare a exercitării drepturilor. A se vedea, de asemenea, secțiunea „Asistență judiciară – Republica Cehă”.
Taxele se plătesc la depunerea cererii introductive. Dacă taxele nu au fost plătite la momentul depunerii cererii, instanța va solicita
părții să le plătească și o va informa că, în cazul în care taxele nu sunt achitate în termenul prevăzut, procedura va fi suspendată.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
A se vedea secțiunea „Asistență judiciară – Republica Cehă”.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Procedura judiciară începe în ziua în care cererea este depusă la instanță [a se vedea articolul 82 din Legea nr. 99/1963 Coll.,
Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată] sau în ziua în care instanța pronunță o hotărâre de inițiere a procedurii fără
cerere introductivă [a se vedea articolul 13 alineatul (2) din Legea nr. 292/2013 Coll., privind procedurile judiciare speciale, astfel

cum a fost modificată). Depunerea acțiunii (cererii introductive) la instanță declanșează procedura, iar instanța nu emite nicio
confirmare specială cu privire la faptul că procedura a fost inițiată. În cazul în care o acțiune (cerere introductivă) este depusă
personal la grefa instanței, se poate obține o confirmare prin ștampilarea unui exemplar al acțiunii.
În cazul în care cererea prezintă deficiențe (nu conține informațiile prevăzute ori este neclară sau neinteligibilă), instanța va solicita
părții să le remedieze. În cazul în care deficiențele nu sunt remediate în termenul stabilit de instanță, iar procedurile nu pot
continua din acest motiv, instanța va respinge cererea introductivă și va suspenda procedura.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
După declanșarea procedurii, instanța va acționa fără cereri suplimentare, în vederea asigurării faptului că fiecare cauză este
judecată și soluționată cât mai repede posibil [a se vedea articolul 100 alineatul (1) din Legea nr. 99/1963 Coll., Codul de
procedură civilă, astfel cum a fost modificată]. Instanța are obligația să transmită personal acțiunea (cererea introductivă) celorlalte
părți la procedură [a se vedea articolul 79 alineatul (3) din Codul de procedură civilă]. În cursul procedurii, instanța va informa
părțile cu privire la diversele lor drepturi și obligații. În cazul în care trebuie îndeplinit un act procedural specific, instanța va stabili
un termen de efectuare a acestuia.
Părțile și reprezentanții acestora au dreptul de a examina dosarul instanței, cu excepția procesului-verbal al voturilor, și de a face
extrase din dosar și copii ale acestuia. Președintele completului de judecată va permite oricărei persoane care are un interes
legitim sau care are motive întemeiate să examineze dosarul și să facă extrase din dosar și copii ale acestuia, cu excepția cazului
în care trebuie păstrată confidențialitatea conținutului dosarului conform legii (a se vedea articolul 44 din Legea nr. 99/1963 Coll.,
Codul de procedură civilă, astfel cum a fost modificată).
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 20/04/2018

Procedura de urmat? - Irlanda
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Acțiunea în instanță este deseori ultima măsură, după eșuarea celorlalte încercări de soluționare a unui litigiu. O alternativă pentru
acțiunea în instanță este utilizarea procedurilor alternative de soluționare a litigiilor. (Consultați fișa informativă cu privire la
„Soluționarea alternativă a litigiilor”).
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenele pentru introducerea acțiunilor în instanță variază în funcție de cauză. Problema termenelor poate fi clarificată împreună
cu un consilier juridic sau la un birou de informare a cetățenilor privind accesul la justiție.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Consultați fișa informativă cu privire la „Competența instanțelor”.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
În cazul instanțelor inferioare (mai exact, al tribunalelor itinerante și al celor districtuale), instanța competentă pe lângă care se
poate introduce o acțiune este determinată de regiunea în care locuiește pârâtul sau unul dintre pârâți sau în care acesta își
exercită profesia, ocupația sau în care își desfășoară activitatea. În majoritatea cauzelor privind contracte, districtul sau
circumscripția judiciară corespunzătoare este cea în care se presupune că a fost întocmit contractul; în cauzele care privesc fapte
ilicite, este cea în care se presupune că a fost comisă o faptă ilicită; în cadrul procedurilor legate de dreptul familiei, este cea în
care locuiește reclamantul și în cauzele referitoare la contracte de închiriere sau titluri pentru bunuri imobile, este cea în care este
situat spațiul sau terenul care face obiectul procedurilor respective.
Pentru detalii suplimentare privind jurisdicțiile instanțelor, consultați fișa informativă privind „Competența instanțelor”
Site-ul web al Serviciului instanțelor din Irlanda oferă informații privind structura instanțelor. Acesta publică, de asemenea, o
broșură intitulată Explaining the Courts (Explicații privind instanțele) pentru informarea publicului. Detalii suplimentare privind
sistemul judiciar sunt disponibile și pe Platforma de informare a cetățenilor.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Instanța corespunzătoare la care se introduce o acțiune este determinată de natura (contract, faptă ilicită etc.) și de valoarea
acesteia.
Pentru detalii suplimentare, consultați fișa informativă cu privire la „Jurisdicția instanțelor”.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Nu este întotdeauna necesară utilizarea unui intermediar, dvs. decideți, iar acest aspect va depinde de complexitatea cauzei dvs.
Dacă decideți să utilizați un intermediar, trebuie să apelați la un avocat. Asociația juridică este organismul care acreditează și
guvernează profesia de avocat.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Cererea trebuie depusă la biroul corespunzător al Serviciului instanțelor, în funcție de valoarea despăgubirii pe care o solicitați
(pentru detalii suplimentare privind instanța corespunzătoare, consultați fișa informativă cu privire la „Competența instanțelor”).
Există birouri ale Serviciului instanțelor pe tot teritoriul Irlandei; detaliile privind adresa și programul de lucru ale acestora sunt
disponibile pe site-ul web al Serviciului instanțelor.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
În Irlanda, cererea poate fi redactată în limba engleză sau irlandeză. Cererea trebuie să fie redactată pe un formular tipizat,
specific jurisdicției în care înaintați plângerea. Cererea nu poate fi trimisă prin fax sau e-mail, ci trebuie să o aduceți personal la
biroul corespunzător al Departamentului de Organizare a Tribunalelor. Cererea nu poate fi făcută verbal.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Există formulare speciale pentru introducerea unei acțiuni; multe dintre acestea pot fi descărcate de pe site-ul web al Serviciului
instanțelor, iar celelalte sunt cuprinse în Regulamentul instanțelor. Aceste formulare indică elementele care trebuie incluse în
dosar. Puteți solicita anumite îndrumări limitate din partea funcționarilor de la Serviciului instanțelor, dar aceștia pot oferi doar
informații procedurale, deoarece le este interzis să ofere consiliere cu privire la fondul unei plângeri sau recomandări privind modul
de introducere a acesteia.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Cheltuielile de judecată, numite și taxe judiciare sunt plătibile în cazul majorității tipurilor de cereri. Taxele trebuie plătite când este
depusă o cerere la biroul corespunzător al Serviciului instanțelor. Detaliile privind diferitele taxe sunt disponibile pe site-ul web al
Serviciului instanțelor. Plățile către un avocat, dacă alegeți să apelați la acesta, au un regim special și nu sunt de competența
Serviciului instanțelor. Dacă apelați la un avocat, acesta vă va comunica valoarea tarifului pe care îl va percepe și când trebuie să
îl achitați.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Consultați fișa informativă cu privire la „Asistența juridică”.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
O acțiune este introdusă oficial în instanță, atunci când plângerea este emisă de biroul Serviciului instanțelor. În funcție de
jurisdicția în care înaintați plângerea, aceasta poate să nu fie emisă înainte să fie transmisă părții adverse. În cazul instanțelor
pentru cereri cu valoare redusă, grefierul instanței va trimite plângerea dvs. către partea adversă. În alte instanțe, va trebui să
transmiteți dvs. plângerea sau să apelați la un intermediar care va face acest lucru în numele dvs. Puteți afla acest lucru la biroul
Serviciului instanțelor unde ați decis să depuneți plângerea. Funcționarii Serviciului instanțelor vă vor comunica dacă ați îndeplinit
toate cerințele procedurale de depunere a plângerii, dar judecătorul va fi cel care va decide dacă cauza dvs. este prezentată în
mod adecvat.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Regulamentul fiecărei instanțe specifică termenele aplicabile și puteți verifica aceste informații la biroul Serviciului instanțelor
unde depuneți plângerea
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 06/11/2018

Procedura de urmat? - Grecia
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Într-adevăr, poate fi indicată utilizarea „metodelor alternative de soluționare a litigiilor”. Consultați subiectul relevant.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Există diferite termene de prescripție pentru introducerea unei acțiuni în instanță, în funcție de cauză. Detaliile despre aceste
termene pot fi oferite de un consilier juridic sau de un birou de consultanță pentru cetățeni.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Consultați rubrica „Instanțe competente”.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Consultați rubrica „Instanțe competente - Grecia”
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Consultați rubrica „Instanțe competente - Grecia”.
Procedura ce trebuie urmată pentru introducerea unei acțiuni în instanță.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Acțiunea trebuie introdusă de un avocat, cu excepția următoarelor cazuri: (1) cauzele introduse într-o instanță civilă districtuală (Irin
odikio), (2) măsurile reparatorii provizorii, (3) prevenirea unui pericol iminent [articolul 94 alineatul (2) din Codul de procedură civilă]
și (4) procedurile privind dreptul muncii desfășurate înaintea unui tribunal de primă instanță cu un singur judecător (Monomelos
Protodikio) sau înaintea unei instanțe civile districtuale [articolul 665 alineatul (1) din Codul de procedură civilă]. Prin urmare, ca
regulă generală, trebuie să fie prezent un reprezentant legal. Există anumite proceduri, precum măsurile reparatorii provizorii,
litigiile minore, litigiile privind dreptul muncii etc., în cadrul cărora persoanele implicate se pot reprezenta singure.

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Pentru inițierea unei proceduri judiciare, trebuie depusă o cerere la grefa instanței competente. Pentru întocmirea cererii, persoana
în cauză trebuie să se adreseze unui avocat, care va depune cererea la grefa instanței competente.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
(a) Cererea trebuie formulată exclusiv în limba greacă;
(b) ca regulă generală, aceasta trebuie făcută în scris. Cererea poate fi depusă în formă verbală la o instanță civilă districtuală,
dacă nu există avocați desemnați sau consilieri juridici locali fără licență (dikolavoi) în regiunea în care se află sediul instanței. În
acest caz, trebuie întocmit un raport [articolele 111 și 115 și articolul 215 alineatul (2) din Codul de procedură civilă]; și
(c) cererea poate fi depusă și pe cale electronică, dacă a fost semnată cu o semnătură electronică extinsă [articolul 117
alineatul (2) și articolul 119 alineatul (4) din Codul de procedură civilă; Decretul prezidențial 25/2012].
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Nu există formulare speciale pentru introducerea acțiunilor. Dosarul include acțiunea, când este necesar (aceasta nu este
obligatorie pentru instanțele civile districtuale și în cazul măsurilor asigurătorii) și când partea reclamantă depune dovezi scrise la
dosar.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Cheltuielile de judecată sunt plătite după cum urmează: partea la procedură trebuie să acopere costurile și taxele relevante. Astfel,
reclamantul trebuie să plătească taxa de timbru, taxa de timbru judiciar și taxele pentru diferite fonduri (de exemplu, Fondul
avocaților [TN], Fondul de asigurare al avocaților din Atena [TPDA] etc.), care sunt achitate când este depusă cererea. Modalitatea
de plată și termenul la care va fi plătit avocatul vor fi convenite cu partea implicată.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Da, puteți, sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 194-204 din Codul de procedură civilă (dacă persoana în cauză nu poate
plăti cheltuielile de judecată fără a-i fi afectată bunăstarea proprie și cea a familiei sale). Sunt necesare următoarele documente:
(1) un certificat de la primarul sau președintele comunității în care locuiește reclamantul, cu privire la situația profesională,
financiară și familială a acestuia și (2) un certificat de la șeful administrației fiscale din regiunea unde locuiește reclamantul, care
să ateste dacă acesta a depus o declarație de impunere în ultimii trei ani pentru impozitul pe venit sau orice alt impozit direct,
precum și o verificare a corectitudinii declarației de impunere.
Pașii ulteriori ce trebuie urmați în raport cu acțiunea.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Acțiunea este considerată introdusă atunci când este depusă la grefa instanței căreia i se adresează și când o copie a acesteia
este notificată sau comunicată pârâtului (articolul 215 din Codul de procedură civilă). Elaborarea și depunerea unui raport
constituie confirmarea introducerii acțiunii în instanță. După depunerea cererii la instanța competentă, este redactat un document
de depunere și este stabilită o dată pentru audiere, pentru a oferi reclamantului detalii privind introducerea cererii sale.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Data audierii acțiunii este stabilită de grefa instanței competente, iar partea implicată este citată la fiecare sesiune ulterioară a
instanței sau la fiecare procedură efectuată în cadrul cauzei. Oricare dintre părțile implicate are dreptul să urgenteze audierea. De
asemenea, sunt oferite îndrumări de către avocatul autorizat.
În final, în ceea ce privește toate chestiunile, prezența unui avocat este obligatorie într-o instanță de apel, mai exact curtea de
apel, chiar dacă prezența unui reprezentant legal nu a fost obligatorie în tribunalele de primă instanță menționate mai sus în
aceste cazuri precise (prima întrebare). Firește, acest lucru este valabil și pentru cauzele înaintate Curții Supreme Elene cu
competență în materie civilă și penală (Arios Pagos).

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 24/04/2018

Procedura de urmat? - Spania
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o

CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Litigiile pot fi soluționate fără a apela la instanță. V-ar putea fi de folos să consultați informațiile privind modurile alternative de
soluționare a litigiilor, cum ar fi medierea.
Părțile pot solicita medierea și în cursul procedurii.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Termenul pentru introducerea unei acțiuni în justiție depinde de cauză. Chestiunea termenelor procedurale sau a termenelor de
prescripție este complexă din punct de vedere juridic și cel mai bine ar fi să consultați un avocat sau un centru juridic care oferă
informații privind accesul la justiție.
Ca regulă generală și doar în scop ilustrativ:
a) termenul de prescripție pentru plângerile privind datoriile contractuale este de cinci ani;
b) termenul de prescripție pentru plângerile privind despăgubirile extracontractuale este de un an.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Dacă alegeți să soluționați litigiul în instanță, atunci trebuie să apelați la o instanță din acest stat membru.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Consultați regulile privind jurisdicția accesând secțiunea Competencia de los tribunales
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Consultați regulile privind jurisdicția accesând secțiunea Competencia de los tribunales
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Ca regulă generală, pentru a vă prezenta în fața unei instanțe din Spania, trebuie să apelați la serviciile:
a) unui mandatar pentru procedurile juridice (procurador) și
b) ale unui avocat care să vă reprezinte în instanță.
Nu este nevoie să apelați la serviciile acestor practicieni în următoarele cazuri:
1. când suma pe care o pretindeți nu depășește 2 000 EUR;
2. pentru a depune o cerere în cadrul unei proceduri rapide speciale, cunoscute sub denumirea de „procedură de somație de
plată”, atât timp cât furnizați documente doveditoare privind datoria. În aceste cazuri, nu este fixată nicio limită pentru suma
pretinsă;
3. pentru a solicita măsuri urgente, înainte de începerea procedurilor. Printre acestea se numără măsurile provizorii
intermediare în cazul acțiunilor de anulare a căsătoriei, separare legală sau divorț. Măsurile sunt menite să găsească soluții
pentru nevoile personale și financiare cele mai presante ale soților și ale copiilor acestora, în cazul în care unul dintre soți
intenționează să introducă o acțiune de anulare, separare legală sau divorț.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Cererile trebuie depuse la grefa instanței din regiunea în cauză. Cererea va fi tratată de:
a) grefierul responsabil de grefa instanței (Letrado de la administración de justicia ) și de serviciile generale comune sau
b) funcționarul desemnat să acționeze sub supravegherea și răspunderea grefierului.
Grefierii și funcționarii desemnați de aceștia sunt singurele persoane care pot confirma data și ora la care au fost depuse
plângerile, documentele de începere a procedurilor și orice alte documente pentru care există termene obligatorii.
Plângerile civile sau comerciale nu pot fi înaintate niciunui alt organism public, nici măcar instanței de serviciu ( juzgado de guardia).
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
În principiu, limba spaniolă trebuie utilizată în cadrul procedurilor judiciare. În comunitățile autonome care au limbă proprie
(Catalonia, Comunitatea Valenciană, Insulele Baleare, Galicia și Țara Bascilor), poate fi utilizată și limba respectivă.
Oricare altă persoană care participă la procedură poate utiliza spaniola sau limba comunității autonome unde se desfășoară
procedura, atât în documentele scrise, cât și în cadrul procedurii orale. Dacă o persoană nu înțelege limba comunității autonome,
instanța va desemna un interpret care să asigure traducerea în limba spaniolă. Desemnarea va fi efectuată fie când este stipulată

prin lege, fie la solicitarea persoanei care pretinde refuzul unui proces echitabil. Dacă o persoană, alta decât părțile la procedură,
depune mărturie într-o altă limbă, deoarece nu vorbește limba spaniolă sau limba comunității autonome, partea care propune
mărturia respectivă va fi responsabilă pentru asigurarea unui interpret.
Procedurile trebuie întotdeauna inițiate în scris, prin redactarea unui document numit „plângere” ( demanda). Când valoarea
plângerii nu depășește 2 000 EUR, plângerea poate fi un document simplu care trebuie să conțină următoarele informații:
a) detaliile personale și adresa reclamantului și detaliile personale și adresa celeilalte părți, dacă sunt cunoscute;
b) o descriere exactă a ceea ce solicită reclamantul de la cealaltă parte.
Persoanele care nu angajează un mandatar pot alege dacă procedurile judiciare să fie desfășurate pe cale electronică sau nu.
Acestea pot schimba metoda aleasă în orice moment.
Toți practicienii din domeniul dreptului trebuie să utilizeze sistemul electronic sau sistemul de depunere de la distanță al instanței
pentru înaintarea cererii inițiale și a documentelor ulterioare din cadrul procedurii, precum și a altor documente, pentru a se asigura
că depunerile sunt autentice și pentru a oferi o evidență fiabilă a faptului că documentele au fost trimise și primite integral, precum
și a datei la care au fost trimise și primite.
Următoarele organizații și persoane fizice trebuie de asemenea să se adreseze instanțelor pe cale electronică:
a) entitățile juridice;
b) asociațiile fără personalitate juridică;
c) orice persoană care desfășoară o activitate profesională care impune apartenența obligatorie la o organizație profesională
pentru a putea iniția proceduri și a trata probleme în instanță în exercițiul activității profesionale respective;
d) notarii și operatorii de registru;
e) orice persoană care reprezintă o persoană care are obligația de a se adresa instanțelor pe cale electronică;
f) funcționarii publici, pentru proceduri și raporturi desfășurate în cadrul atribuțiilor lor oficiale.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Există formulare-tip și documente tipizate pentru depunerea plângerilor pentru sume care nu depășesc 2 000 EUR, dar și pentru
plângerile financiare înaintate în cadrul unei proceduri speciale denumite „procedură de somație de plată”. Nu există limită pentru
suma care poate fi revendicată în cadrul procedurii de somație de plată, dar trebuie să furnizați documente doveditoare ale datoriei.
Aceste formulare (împreună cu ghidurile de utilizare) sunt disponibile pe internet la adresele:
http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-juicio-verbalhttp://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Servicios/Atencion-Ciudadana/Modelos-normalizados/El-proceso-monitorio
De asemenea, acestea sunt disponibile publicului la grefele instanțelor și la serviciile centrale din fiecare district judiciar.
În cazul în care nu există formulare sau acestea nu pot fi utilizate, trebuie să depuneți o plângere scrisă către instanță. Pentru
plângerile care nu depășesc 2 000 EUR, documentul respectiv este foarte simplu: acesta trebuie să conțină doar detaliile
personale ale reclamantului, detaliile personale ale părții adverse, dacă sunt cunoscute, și o descriere precisă a solicitării
reclamantului. Pentru plângerile cu o valoare ce depășește 2 000 EUR, documentul este mai complicat, deoarece trebuie să
includă și o descriere a faptelor, temeiurile legale ale plângerii și o listă ordonată care să identifice în mod clar documentele și
celelalte dovezi depuse.
În ambele cazuri, plângerea inițială trebuie să fie însoțită de toate documentele doveditoare care sprijină plângerea, plus orice
rapoarte ale experților care depun mărturie sau orice alte dovezi relevante pentru cauză. În general, aceste documente nu pot fi
înaintate la o dată ulterioară, cu excepția cazurilor foarte speciale.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Persoanele fizice nu trebuie să plătească nicio taxă.

Entitățile juridice (companii, fundații, asociații) trebuie să plătească o taxă pentru introducerea acțiunii în instanțele civile,
comerciale sau de contencios administrativ și pentru contestarea unei hotărâri dispuse de instanțele pentru litigii de muncă. În
cazul instanțelor penale nu trebuie plătite taxe. Informații suplimentare sunt disponibile la adresa:
https://www.agenciatributaria.gob.es/AEAT.sede/Ayuda/GC07.shtml
În Comunitatea autonomă Catalonia, entitățile juridice (dar nu și persoanele fizice) trebuie să plătească o taxă:
http://administraciojusticia.gencat.cat/ca/serveis_als_ciutadans/gestions_i_tramits/taxes_adm_justicia/taxes_admjus_cat/
Nu există tarife standard pentru onorariile avocaților. Atât nivelul taxelor, cât și metoda de plată, sunt stabilite de comun acord cu
clientul.
Există un tarif standard pentru taxele percepute de mandatari. Vă rugăm să consultați următoarea adresă:
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2003-21104&p=20060128&tn=0
Practicienii din domeniul dreptului solicită, în general, plata unui avans pentru acoperirea costurilor inițiale, care este dedus din
taxele totale. Procedurile sunt împărțite în mai multe etape, iar practicienii pot solicita clienților să plătească procentul
corespunzător din taxele totale la începutul fiecărei etape.
De obicei, practicienii nu solicită plata integrală a taxelor înainte de finalizarea cauzei.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Persoanele care pot dovedi că nu dispun de mijloacele financiare necesare pentru judecarea în instanță au dreptul la asistență
juridică. Mijloacele financiare ale persoanelor sunt evaluate pe baza unui indicator numit IPREM (indicatorul public al veniturilor
pentru scopuri multiple).
Se consideră că o persoană nu dispune de mijloacele necesare pentru judecarea în instanță atunci când venitul anual al
gospodăriei, provenit din toate sursele, nu depășește:
a) de două ori indicatorul IPREM aplicabil la data depunerii cererii, pentru persoanele care nu fac parte dintr-o unitate familială;
b) de două ori și jumătate indicatorul IPREM aplicabil la data depunerii cererii, pentru persoanele care fac parte dintr-o unitate
familială cu mai puțin de patru membri;
c) de trei ori indicatorul IPREM, pentru persoanele care fac parte dintr-o unitate familială cu cel puțin patru membri.
Pentru anul 2017, indicatorul IPREM anual este de 6 390,13 EUR.
Anumite organizații non-profit pot fi, de asemenea, eligibile pentru asistență juridică.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
O acțiune este considerată a fi oficial introdusă în instanță începând cu data la care a fost depusă, odată ce a fost depusă la biroul
grefierului și a fost emis un ordin pentru admiterea cererii la proces, după confirmarea faptului că respectiva cauză este de
competența instanței.
Veți primi o notificare cu privire la decizia instanței de admitere a cererii la proces și cu privire la toate deciziile ulterioare prin
intermediul mandatarului dumneavoastră, dacă aveți un mandatar. În cazul în care nu este necesar un mandatar, veți primi
notificarea direct prin scrisoare recomandată la adresa precizată în plângere.
Dacă plângerea conține o eroare care împiedică admiterea acesteia la proces, instanța vă va acorda o perioadă de timp pentru
corectarea acesteia. Dacă eroarea nu poate fi corectată, grefierul va informa judecătorul, acesta urmând să decidă dacă va
permite ca plângerea să treacă mai departe sau nu.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Părțile vor primi imediat o notificare cu privire la toate etapele sau evenimentele din cadrul procedurii, fie în mod direct, fie prin
intermediul mandatarului, dacă acesta există.
Ca regulă generală, nu există un calendar stabilit în prealabil pentru proceduri, dar există anumite termene care trebuie respectate.

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 25/04/2018

Procedura de urmat? - Franţa
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Ar putea fi preferabil, într-adevăr, să se recurgă la modalități alternative de soluționare a litigiilor. A se vedea această temă.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenele de prescripție variază de la caz la caz. Această chestiune a termenelor de prescripție poate fi clarificată de un consilier
juridic sau un birou de informare a cetățenilor cu privire la introducerea unei acțiuni în justiție.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
A se vedea tema „Competența instanțelor”.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?

A se vedea tema „Competența instanțelor”.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
A se vedea tema „Competența instanțelor”.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În unele cazuri, este necesar să se recurgă la un executor judecătoresc atunci când, pentru demararea procedurii, trebuie citată
partea adversă. Într-adevăr, un astfel de act nu poate fi eliberat decât de un executor judecătoresc. Acesta este cazul în fața
instanțelor regionale (tribunaux de grande instance), cu excepția procedurilor în care reprezentarea de către un avocat nu este
obligatorie. În cazul măsurilor provizorii, introducerea unei acțiuni în justiție prin citație este obligatorie. În cazul divorțului, domeniu
în care reprezentarea de către un avocat este obligatorie, acțiunea este introdusă prin cerere.
Instanța pentru minori poate fi sesizată de unul dintre părinți, de tutore sau chiar de minorul în cauză printr-o simplă cerere.
În fața instanței de executare, citația este obligatorie, cu excepția procedurilor de executare a unor decizii privind expulzarea.
În fața instanței districtuale (tribunal d'instance), citația nu este obligatorie pentru a introduce acțiunile a căror valoare nu
depășește 4 000 EUR și nici pentru procedura de somație de plată în ceea ce privește creanțele contractuale sau cu caracter legal
pentru o sumă determinată.
În fața tribunalului comercial, procedura de somație de plată care permite introducerea unei acțiuni în fața instanței printr-o simplă
cerere vizează creanțele rezultate dintr-o poliță, o cambie, un bilet la ordin sau un borderou de cesiune de creanță. În celelalte
cazuri, modalitatea de introducere a acțiunii este citația.
În fața tribunalului muncii, cererea poate fi depusă prin scrisoare recomandată sau direct la grefa acestui tribunal, în scris sau oral.
Tribunalul paritar al închirierilor agricole este sesizat prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire adresată secretariatului
acestui tribunal, cu excepția cazurilor în care cererea este publicată în cartea funciară și în care actul unui agent procedural este
obligatoriu.
Tribunalul pentru securitate socială nu poate fi sesizat decât după o acțiune prealabilă introdusă în fața comisiei de conciliere.
Acțiunea este introdusă prin scrisoare sau declarație depusă la secretariat.
De asemenea, părțile pot introduce o acțiune în fața instanței prin cerere comună, act comun prin care acestea își transmit
solicitările instanței judecătorești. Această cerere se depune la grefa instanței.
În principiu, în fața instanței regionale (tribunal de grande instance), reprezentarea de către un avocat este obligatorie, cu excepția
cauzelor în materie de închirieri comerciale, măsuri provizorii, decădere sau revocare din drepturile părintești și declarație de
abandon. În fața instanței pentru cauze familiale, reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie în ceea ce privește
delegarea autorității parentale, în cazul procedurilor posterioare divorțului, a celor legate de autoritatea parentală, de stabilire a
contribuțiilor la cheltuielile aferente căsătoriei și de obligațiile de întreținere.
În fața tribunalului comercial, a instanței districtuale (tribunal d'instance), a instanței de executare, a magistratului pentru minori, a
tribunalului pentru securitate socială, a tribunalului muncii și a tribunalului paritar al închirierilor agricole, reprezentarea de către un
avocat nu este obligatorie.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Pentru orice cerere de informații, vă rugăm să contactați birourile de primire din fiecare instanță. În plus, în majoritatea tribunalelor,
a centrelor de justiție și de drept și a primăriilor se oferă consultații juridice gratuite.
Pentru a introduce o acțiune în instanță, trebuie să vă adresați la grefa instanței în cauză.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Limba franceză este singura limbă acceptată. Un interpret poate participa la o parte a ședinței, dar judecătorul nu este obligat să
recurgă la acesta atunci când cunoaște limba în care se exprimă partea.
În principiu, cererea este scrisă. Cu toate acestea, în fața tribunalului muncii și în cadrul procedurii de depunere a declarației la
grefa instanței districtuale (tribunal d'instance), aceasta poate fi prezentată oral și înregistrată de către grefier.

În fața tribunalului muncii, sesizarea ar putea rezulta, de asemenea, din înfățișarea voluntară a părților la biroul de conciliere.
În conformitate cu legislația actuală, nu este posibilă introducerea unei acțiuni în fața unei instanțe civile prin fax sau e-mail.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Singura procedură în care există un formular de sesizare este declarația la grefa instanței districtuale ( tribunal d'instance). În cazul
celorlalte proceduri, dosarul trebuie să conțină informații privind reclamantul și partea adversă, precum și toate documentele cu
privire la obiectul litigiului, care trebuie depuse, după caz, la grefă imediat după introducerea procedurii sau la judecător la
termenul de judecată.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
În principiu, actele de procedură nu presupun nicio taxă în favoarea statului, cu excepția celor referitoare la instanțele comerciale
în cazul cărora sunt percepute taxe de grefă.
Cu toate acestea, în urma Decretului 2011-1202 din 28 septembrie 2011 privind taxa alocată fondului de indemnizare a profesiei
de consilier juridic (avoué) pe lângă curțile de apel și contribuției pentru asistența juridică, trebuie să se plătească o contribuție în
valoare de 35 EUR încă de la introducerea cererii. Plata poate fi efectuată la grefă prin card bancar.
În caz de apel, este necesar să se adauge o sumă de 150 EUR care trebuie să fie plătită de către cele două părți și este dedicată
fondului de indemnizare a consilierilor juridici a căror profesie a fuzionat cu cea de avocat din 1 ianuarie 2012, dată de la care
intermedierea lor nu mai este obligatorie.
Costurile reprezintă cheltuielile generate de desfășurarea procedurii. Acestea includ, în special, indemnizațiile martorilor,
remunerațiile experților, costurile executorilor judecătorești și ale avocaților, în afară de onorarii. Anumite costuri pot fi plătite la
începutul sau în cursul procedurii. La încheierea procedurii, costurile sunt suportate, în principiu, de partea căzută în pretenții, cu
excepția cazului în care aceasta beneficiază de asistență judiciară.
Onorariul avocatului este o taxă stabilită de comun acord cu clientul. Avocatul poate solicita un avans, și anume o sumă plătită de
către client înainte sau în timpul furnizării de servicii, cu titlu de acont.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
În cazul în care resursele solicitantului nu depășesc un anumit plafon reevaluat în fiecare an (929 EUR în 2012 pentru asistență
juridică totală și 1 393 EUR pentru asistență juridică parțială). Pragurile pot fi modificate în funcție de situația familială a
solicitantului (a se vedea tema „Asistență juridică — Franța”)
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Instanța este sesizată:
în cazul procedurilor în care citarea este obligatorie, prin depunerea la grefa instanței a unei copii a acesteia;
pentru celelalte proceduri, prin depunerea sau înregistrarea cererii la grefa instanței.
Reclamantul nu primește nicio confirmare cu privire la validitatea sesizării sale.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Grefa instanței poate oferi informații detaliate cu privire la progresele înregistrate în cadrul unei proceduri și termenul de judecată
fixat.
Linkuri utile

Site-ul Ministerului Justiției
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile

privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
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4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Părțile pot soluționa un litigiu în instanță, dar există și metode alternative de soluționare a litigiilor. În Croația, astfel de metode
includ arbitrajul, medierea și acțiunile judiciare în sens mai larg, menite să obțină o tranzacție judiciară.
Medierea în cazul litigiilor care derivă din probleme de drept civil, comercial, dreptul muncii și alte tipuri de litigii cu privire la
drepturi exercitate în mod liber de către părți, este guvernată de Legea privind medierea (Zakon o mirenju) [Narodne Novine (NN;
Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 18/11)]. Medierea (latină mediare = mediere) reprezintă orice procedură, indiferent de
denumirea acesteia (mirenje, medijacija, posredovanje, koncilijacija) în care părțile se străduiesc să își soluționeze litigiul prin
încheierea unui acord comun, mai exact, prin obținerea unui acord acceptabil pentru ambele părți, care le satisface nevoile și
interesele, cu ajutorul unei terțe părți neutre – unul sau mai mulți mediatori ( posrednik, medijator, koncilijator), care ajută părțile să
ajungă la un acord, fără a avea puterea de a impune o soluție obligatorie. Medierea se desfășoară într-o manieră convenită de
părți; procedura este caracterizată de faptul că este opțională, de autonomia părților la procedură, de faptul că este voluntară și
consensuală, informală și confidențială, și de egalitatea părților la procedură.
Pe de altă parte, arbitrajul (arbitraža sau izbrano suđenje) este un proces susținut în fața unei instanței de arbitraj, indiferent dacă
activitatea acesteia este asigurată de o persoană juridică sau de organismul unei persoane juridice care organizează și
coordonează activitatea instanțelor de arbitraj. Arbitrajul este o manieră privată, voluntară, rapidă şi eficientă de soluționare a

litigiilor, în care părțile pot stabili cine va avea rolul de judecător dacă va apărea un litigiu, locul arbitrajului, legislația substanțială și
procedurală aplicabilă, limba (limbile) în care se va desfășura arbitrajul, iar decizia unei instanțe de arbitraj cu privire la faptele
cauzei are aceeași valoare ca o hotărâre definitivă a unui tribunal.
Legea privind procedura civilă (Zakon o parničnom postupku) [Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 53
/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13 și 89/14; denumită în continuare: ZPP]
prevede faptul că o instanță poate propune părților, în orice moment pe parcursul acțiunii civile, soluționarea litigiului printr-o
procedură de mediere, fie în cadrul instanței, fie ca procedură alternativă. În plus, în cadrul audierii preliminare, instanța propune
părților soluționarea litigiului printr-o procedură de mediere, mai exact, le înștiințează cu privire la posibilitatea unei tranzacții
judiciare.
În anumite cazuri (introducerea unei acțiuni împotriva Republicii Croația), persoana care intenționează să intentezeo astfel de
acțiune este obligată să contacteze, în prealabil, biroul procuraturii care are jurisdicție teritorială și competență pentru a asigura
reprezentarea în fața instanței la care urmează să fie introdusă o acțiune împotriva Republicii Croația, și să solicite soluționarea
amiabilă a litigiului, cu excepția cazurilor când anumite reglementări determină un termen-limită pentru introducerea unei acțiuni.
Solicitarea soluționării amiabile a unui litigiu trebuie să conțină toate informațiile necesare unei cereri standard către instanță.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenul-limită pentru introducerea unei acțiuni în justiție depinde de tipul și natura juridică a acesteia. De exemplu, pentru
protecția judiciară a drepturilor legate de muncă, există un termen-limită de 15 zile în care angajatul trebuie să depună o cerere
către instanța competentă, prin care solicită protejarea dreptului încălcat, după înaintarea unei cereri de protejare a drepturilor
către angajatorul său, cu excepția cazului unei acțiuni în despăgubire sau al unei alte creanțe pecuniare derivate din relațiile de
angajare.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Da. În Croația, în cadrul procedurilor civile, instanțele emit o hotărâre în limita competenței acestora, definită în lege, iar autoritatea
judiciară este exercitată de instanțele ordinare și specializate și de către Curtea Supremă a Republicii Croația.
Instanțele ordinare sunt cele municipale și cele regionale. Instanțele specializate sunt cele comerciale (trgovački sudovi),
administrative (upravni sudovi), penale (prekršajni sudovi), Înalta Curte Administrativă a Republicii Croația (Visoki upravni sud
Republike Hrvatske) și Înaltul Tribunal Corecțional al Republicii Croația (Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske).
Cea mai înaltă instanță din Croația este Curtea Supremă a Republicii Croația (Vrhovni sud Republike Hrvatske).
Legea poate stabili ale instanțe ordinare și specializate, în funcție de competența acestora sau de alte aspecte juridice.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Regula generală precizează că instanța competentă este cea care deține jurisdicția teritorială în regiunea pârâtului, mai exact,
instanța responsabilă pentru regiunea unde pârâtul își are reședința permanentă. Dacă pârâtul nu are o reședință permanentă în
Republica Croația, instanța cu jurisdicție teritorială generală este cea responsabilă pentru regiunea unde acesta își are reședința
temporară.
În cazul în care, pe lângă reședința permanentă, pârâtul deține și o reședință temporară în alt loc și, conform circumstanțelor, se
poate deduce că acesta va locui acolo o perioadă mai îndelungată, instanța din regiunea unde este situată reședința temporară
este cea care deține jurisdicția teritorială generală.
Pentru procesele din cadrul litigiilor înaintate împotriva unui cetățean croat cu domiciliul permanent în străinătate, în țara în care
acesta a fost detașat pentru a lucra pentru o autoritate națională sau o entitate juridică, jurisdicția teritorială generală aparține
instanței din regiunea unde acesta a avut ultima reședință permanentă cunoscută din Republica Croația.
În cadrul litigiilor care implică elemente internaționale, o instanță din Republica Croația este competentă să judece acțiunea atunci
când acest lucru este definit în mod explicit în lege sau în cadrul unui tratat internațional. Dacă legea sau tratatul internațional nu
precizează în mod explicit faptul că o instanță croată este competentă pentru un anumit tip de litigiu, atunci o instanță croată este
competentă să judece un proces atunci când acesta derivă din prevederile legale cu privire la jurisdicția teritorială a instanțelor din
Croația.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?

Afirmația de mai sus depinde de tipul de litigiu și de prevederile ZPP care reglementează problemele privind jurisdicția teritorială și
competența.
Valoarea obiectului litigiului nu constituie un criteriu distinct care să afecteze jurisdicția teritorială și competența instanțelor din
Croația.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Conform structurii actuale a procesului de litigiu, stabilite de ZPP, oricare parte – persoană fizică sau juridică – poate alege liber
dacă se va reprezenta singură în cadrul procedurii sau printr-un intermediar, de obicei un avocat, cu excepția cazului când ZPP
prevede altceva.
Cu toate acestea, prevederile articolului 91 (ZPP) limitează în mod semnificativ dreptul părților de a se reprezenta singure: în cazul
în care, în litigiile ce implică proprietăți, suma în cauză depășește 50 000 HRK, reprezentanții persoanelor juridice pot fi doar
persoane care au trecut examenul de intrare în barou.
Mai mult, prevederile articolului 91 din ZPP specifică faptul că părțile pot aplica pentru o examinare prin reprezentantul lor, mai
exact, prin avocatul acestora sau, în cazuri excepționale, părțile se pot reprezenta singure dacă au trecut examenul de intrare în
barou sau dacă solicitarea de examinare poate fi înaintată în numele acestora de o persoană autorizată conform ZPP sau oricărei
alte legislații să o reprezinte în această calitate, chiar dacă nu este avocat, dar care a trecut examenul de barou.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Procedurile civile sunt inițiate prin introducerea unei acțiuni într-o instanță competentă, direct la grefa instanței, prin poștă sau prin
telegaf.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Procedurile civile se desfășoară în limba croată, utilizând alfabetul latin, cu excepția cazului când este introdusă utilizarea unei alte
limbi sau a unui alt alfabet în instanțele individuale.
Părțile și ceilalți participanți la proceduri vor depune acțiunile, plângerile și alte documente în instanță în limba croată și în alfabetul
latin.
O acțiune poate fi depusă direct la grefa instanței, prin poștă sau telegraf (telegrafski), deși cel mai frecvent se depune direct la
grefă sau prin poștă.
Legea privind procedura civilă oferă posibilitatea de depunere electronică a documentelor pentru un litigiu înaintea instanțelor
comerciale. Documentele depuse prin mijloace electronice trebuie semnate utilizând semnătura electronică avansată, conform
reglementărilor speciale. Din moment ce un sistem IT unificat încă nu a fost implementat, aceste prevederi încă nu sunt aplicate în
practică.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Formularele sunt utilizate doar pentru procedurile europene pentru cereri cu valoare redusă. Mai multe detalii cu privire la acestea
sunt disponibile în broșura „Cereri cu valoare redusă – Republica Croația“.
Legea privind procedura civilă precizează informațiile pe care trebuie să le cuprindă cererea, după cum urmează: o plângere
specifică privind fondul cauzei și plângerile secundare, faptele pe care reclamantul își fundamentează plângerea, dovezi care să
ateste aceste fapte și orice alte informații care trebuie incluse la fiecare depunere (articolul 106 din ZPP).
Fiecare depunere, inclusiv cererile, trebuie să conțină următoarele informații: numele instanței, numele, ocupația și reședința
permanentă sau temporară a părților, reprezentanții legali și agenții acestora, dacă este cazul, codul numeric personal al părții
reclamante, obiectul litigiului și semnătura părții reclamante.
Partea respectivă sau reprezentantul acesteia își semnează numele la finalul cererii.
Dacă declarația include o plângere, partea în cauză trebuie să precizeze, în documentul depus, faptele pe care își fundamentează
plângerea și dovezile, dacă este cazul.

Instanța procesează cererea, chiar dacă reclamantul nu a precizat motivele legale ale acesteia; chiar dacă reclamantul a precizat
motivele legale, instanța nu este ținută de acest lucru.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Părțile implicate trebuie să plătească taxele judiciare reglementate prin Legea privind taxele judiciare (Zakon o sudskim pristojbama
) (Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 74/95, 57/96, 137/02, 125/11, 112/12, 157/13, 110/15; denumită
în continuare: ZSP).
Taxele judiciare prevăzute de ZSP se aplică persoanelor care depun cererea sau în al căror interes sunt desfășurate anumite
acțiuni prevăzute prin lege.
Cu excepția cazului când ZSP prevede altceva, există taxe judiciare pentru:
• documente depuse (cereri, căi de atac, cereri de executare etc.): la momentul depunerii; și pentru includerea în dosar a
documentelor depuse - când dosarul este completat,
• pentru documentele depuse în scopul apărării: după finalizarea procedurilor pentru fiecare parte, proporțional cu succesul avut în
cauza respectivă.
• pentru transcrierile instanței: când sunt solicitate,
• pentru hotărâri judecătorești: când partea implicată sau reprezentantul acesteia primește o copie a deciziei,
• pentru certificatele de succesiune: la finalizarea acestora,
• în proceduri de lichidare, faliment și soluționare forțată: în cazul emiterii unei hotărâri cu privire la divizarea principală sau al
emiterii unei hotărâri de aprobare a soluționării forțate,
• pentru alte acțiuni: când acestea sunt solicitate sau când instanța este sesizată.
Regula generală pentru plata costurilor procedurilor de litigiu este că partea care pierde procesul în integralitate trebuie să acopere
cheltuielile părții adverse și a intervenientului acesteia.
Costurile reprezentării de către avocați, remunerația avocaților și rambursarea costurilor sunt reglementate de Legea privind
profesiile juridice (Zakon o odvjetništvu) (Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația), nr. 9/94, 117/08 traducere,
50/09, 75/09 și 18/11; denumită în continuare ZO).
Un avocat are dreptul la un tarif pentru serviciile juridice și la rambursarea oricăror costuri suportate în legătură cu activitatea
prestată, conform tarifului stabilit de Asociația Barourilor și aprobat de ministrul justiției, iar avocații emit o factură către client după
prestarea serviciului. În cazul anulării sau revocării unei împuterniciri, avocatul emite o factură în termen de 30 de zile de la data
anulării sau revocării împuternicirii.
În cauzele cu privire la dreptul de proprietate, avocații pot stabili remunerația pentru activitatea acestora împreună cu partea pe
care o reprezintă, proporțional cu succesul lor în cadrul procedurii, mai exact acțiunile legale pe care le efectuează în numele
părții, conform tarifului lor oficial. Un astfel de contract este valid doar dacă a fost întocmit în formă scrisă.
Prin urmare, în cauzele cu privire la dreptul de proprietate, părțile implicate pot reglementa relația lor cu avocatul printr-un contract
scris.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Dacă o parte implicată necesită asistență juridică profesionistă, aceasta poate apela la avocați pentru consultanță juridică; în
conformitate cu articolul 3 din ZO, avocații respectivi trebuie să fie autorizați în Croația pentru oferirea tuturor tipurilor de asistență
juridică, în special în ceea ce privește oferirea de consultanță juridică, pentru întocmirea acțiunilor, plângerilor, moțiunilor,
solicitărilor, cererilor, căilor de atac extraordinare și a oricăror alte pledoarii, precum și pentru reprezentarea părților.
În plus, părțile au posibilitatea de a beneficia de asistență juridică gratuită. Mai exact, Legea privind asistența juridică gratuită ( Zako
n o besplatnoj pravnoj pomoći) (Narodne Novine (NN; Monitorul Oficial al Republicii Croația, nr. 143/2013) ofertă posibilitatea de
acordare a asistenței juridice gratuite cetățenilor care nu pot obține asistență juridică prin mijloace proprii, dar care au nevoie de
aceasta. Prin urmare, pentru a beneficia de dreptul la asistență juridică gratuită, este necesar ca partea să contacteze biroul
administrativ național competent și să depună o cerere de acordare a asistenței juridice gratuite.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?

O procedură civilă este instituită prin înaintarea unei acțiuni și este introdusă prin transmiterea acestei acțiuni către pârât.
După primirea acțiunii, se desfășoară pregătirile pentru proces.
Aceste pregătiri includ, inter alia, examinarea preliminară a acțiunii, iar instanța, dacă acțiunea nu este inteligibilă sau dacă nu
conține toate elementele necesare pentru demararea sa, îi ordonă părții reclamante să corecteze documentele depuse, mai exact,
să le modifice conform instrucțiunilor oferite, și i le va înapoia acesteia în scopul corectării sau modificării.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Părțile implicate, avocații și reprezentanții acestora sunt informați cu privire la progresul cauzei de către funcționarul grefei, în baza
informațiilor înregistrate și din dosar.
Informațiile se limitează la date privind etapa procedurilor și judecătorii unici, președinții de cameră, membrii consiliului și referenții
juridici care audiază cauza.
Când sunt furnizate informații, este interzisă emiterea de declarații privind corectitudinea acțiunilor instanței individuale, precum și
cu privire la posibilul rezultat al procedurilor.
Informațiile pot fi transmise prin telefon, e-mail și în formă scrisă.
Părțile pot obține acces, prin intermediul internetului, la progresul procedurilor și la judecătorii unici, președinții de cameră, membrii
consiliului și referenții juridici care audiază cauza, dacă serviciul e-Proces/Accesul public la informații de bază privind procesele
judiciare (Javni pristup osnovnim podacima o sudskim predmetima - usluga e-Predmet) este utilizat pentru cauza respectivă.
Termenele-limită pentru înfățișarea în instanță și alți pași urmați de părțile implicate sau de instanță sunt prevăzuți în ZPP.
Informații suplimentare privind termenele-limită și tipurile acestora sunt disponibile în pachetul de informații intitulat „Termene
procedurale – Republica Croația“.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 23/08/2018

Procedura de urmat? - Italia
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?

11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Sistemul juridic italian garantează posibilitatea de a recurge la instanțe ca o modalitate generală de protecție a drepturilor.
Dar, în anumite cazuri, trebuie mai întâi să se recurgă la procedura de mediere, cu sprijinul unui avocat, și numai dacă acest
demers nu reușește, se poate iniția o acțiune judiciară în materie de coproprietate, drepturi de proprietate, diviziune, moștenire,
acorduri de familie, închiriere sau leasing, comodat, închirieri de întreprinderi, daune-interese datorate malpraxisului medical,
calomniere în presă sau în alte mijloace media și litigii legate de contractele de asigurare, bancare și financiare.
O altă opțiune este arbitrajul, în care litigiul este judecat de un arbitru privat desemnat de părțile în litigiu. Recurgerea la arbitraj ca
alternativă la acțiunea judiciară în instanță trebuie să fie convenită de părțile în cauză.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
În funcție de tipul acțiunii, se aplică termene-limită specifice. Termenul-limită standard este de 10 ani; totuși, unele tipuri de acțiuni
au termene-limită mai scurte (articolele 2394-2961 din Codul de Procedură Civilă).
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Pentru a obține o hotărâre judecătorească definitivă care să soluționeze un litigiu, trebuie să vă prezentați în fața instanței. Pentru
a identifica instanța competentă, trebuie să se ia în considerare tipul litigiului și normele naționale și cele ale UE care
reglementează competența respectivă.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Regula de bază este că instanța competentă este instanța de la locul în care domiciliază pârâtul; aceasta este norma privind
competența teritorială care definește așa-numitul for de drept comun pentru persoanele fizice (foro generale delle persone fisiche).
În funcție de valoarea litigiului sau de natura specifică a litigiului, va trebui să vă adresați unei anumite instanțe din domeniul
respectiv [judecătorului de pace (giudice di pace) sau unui tribunal (tribunale) care judecă cu ajutorul unui judecător sau al unui
complet de judecată] sau chiar unei instanțe diferite de forul de drept comun pentru persoane f izice [situație în care aceasta este
considerată a fi instanța cu competență teritorială obligatorie (competenza per territorio inderogabile)].
Consultați fișa informativă privind „Competența”.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Acțiunile privind bunuri mobile cu o valoare de până la 5 000 € trebuie să fie aduse în fața judecătorului de pace ( giudice di pace).
Judecătorul de pace are competența de a judeca și acțiunile care au o valoare de până la 20 000 €, dacă acestea se referă la
compensarea daunelor cauzate de deplasarea vehiculelor și a ambarcațiunilor. Acțiunile în care suma angajată este mai mare
sunt instrumentate de un tribunal (tribunale) în care cauzele sunt audiate de un singur judecător. Anumite cauze sunt repartizate,
indiferent de valoarea lor, judecătorului de pace [articolul 7, alineatul (3) din Codul de Procedură Civilă], tribunalului cu judecător
unic (articolul 409 din Codul de Procedură Civilă) sau tribunalului care judecă cu un complet de judecători (articolul 50- bis din
Codul de Procedură Civilă).
Consultați fișa informativă privind „Competența”.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

Ca regulă generală, va trebui să fiți reprezentat de un avocat: reprezentarea printr-un profesionist este obligatorie ( obbligo di
difesa tecnica). Această regulă nu se aplică în cazul revendicării unor sume mici (până la 1 100 € în fața judecătorului de pace)
sau în cazul în care dumneavoastră înșivă sunteți un avocat calificat (articolul 86 din Codul de Procedură Civilă).
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Cererea trebuie să fie adresată celeilalte părți și înregistrată la biroul grefierului instanței competente.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Cererea se poate face verbal numai în cazul revendicărilor aduse în fața judecătorului de pace (articolul 316 din Codul de
Procedură Civilă). În toate celelalte cazuri, ea trebuie redactată în scris, în limba italiană. Cererea nu poate fi transmisă prin fax
sau prin e-mail.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Nu există formulare-tip; cererea trebuie să specifice părțile, instanța, obiectul și titlul cauzei.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Va trebui să achitați statului o taxă care va depinde de valoarea care face obiectul revendicării, la data înregistrării cererii (taxă
unică în temeiul Legii consolidate privind cheltuielile de judecată, Decretul prezidențial nr. 115/2002).
Suma și calendarul de plată ale onorariilor avocatului vor depinde de acordul încheiat direct cu avocatul.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Atât cetățenii italieni cât și cei străini pot să solicite asistență judiciară dacă îndeplinesc cerințele privind venitul personal legal
(Legea consolidată privind cheltuielile de judecată, Decretul prezidențial nr. 115/2002).
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Se consideră că acțiunea a fost inițiată
atunci când este comunicată pârâtului, în cazul unei citații adresate celeilalte părți (atto di citazione),
atunci când este înregistrată la biroul grefierului, în cazul unei cereri adresate instanței ( ricorso).
Instanța nu va lua în considerare dacă respectiva cauză a fost prezentată corespunzător înainte de a ajunge în fața instanței,
moment în care ambele părți pot să fie audiate.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Termenul stabilit pentru înfățișare și calendarul celorlalte etape care trebuie parcurse de părți sau de instanță se prevăd în Codul
de Procedură Civilă. Fiecare instanță aplică aceste norme de la o etapă la alta a procedurii judiciare sau prin stabilirea unui
calendar general al procedurii judiciare (articolul 81-bis din Decretul de punere în aplicare a Codului de Procedură Civilă).
Anexe conexe

articolele din Codul de Procedură Civilă privind inițierea unei acțiuni judiciare
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 21/01/2019

Procedura de urmat? - Cipru
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Există alternative, inclusiv aceea de a soluționa litigiul prin conciliere extrajudiciară, recurgere la arbitraj sau utilizare a
mecanismului de mediere prevăzut în Legea privind anumite aspecte de mediere în materie civilă 159(I)/2012.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Da, există. În temeiul Legii 66(I)/2012 privind prescripția, nicio acțiune nu poate fi inițiată în instanță dacă s-au scurs 10 (zece) ani
de la data la care se naște dreptul la acțiune, cu excepția cazului în care se legea prevede altfel, precum în următoarele situații:
Dacă o cerere vizează acte ilicite, contracte, cambii, cecuri, bilete la ordin etc., nu se poate formula nicio acțiune după ce s-a scurs
o perioadă de 6 (șase) ani de la data la care se naște dreptul la acțiune.
Dacă o cerere vizează obținerea de despăgubiri pentru neglijență, perturbare sau încălcare a îndatoririlor instituționale, nu se
poate formula nicio acțiune după ce s-a scurs o perioadă de 3 (trei) ani de la data la care se naște dreptul la acțiune. Acest termenlimită poate fi prelungit de instanță în termen de 2 (doi) ani de la data expirării, dacă cererea vizează obținerea de despăgubiri
pentru vătămare corporală și/sau deces cauzate printr-o contravenție.
Termenul-limită de formulare a unei acțiuni privind proprietatea unei persoane decedate, indiferent de cota deținută în această
proprietate, de legatul testamentar sau de valabilitatea unui testament, expiră la 8 (opt) ani de la data decesului.
Termenul-limită pentru formularea unei acțiuni referitoare la o ipotecă sau un gaj expiră la 12 (doisprezece) ani de la data la care
se naște dreptul la acțiune.

Dacă o acțiune vizează o hotărâre judecătorească, aceasta nu poate fi introdusă după scurgerea unei perioade de 15
(cincisprezece) ani de la pronunțarea hotărârii definitive.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Dacă temeiul acțiunii sau dreptul legal a luat naștere în Republica Cipru sau pe teritoriul considerat a fi teritoriul Republicii Cipru
sau dacă temeiul acțiunii este de așa natură încât Republica Cipru ar putea avea competență în cauză, va trebui să vă prezentați
în fața unei instanțe din Republica Cipru.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
În cazul unui litigiu civil, va trebui să vă prezentați în fața instanței teritoriale din districtul în care:
a luat naștere, integral sau parțial, dreptul la acțiune;
locuia sau lucra pârâtul sau oricare dintre pârâți la data introducerii acțiunii;
este situată zona administrativă de suveranitate cipriotă, cu condiția ca toate părțile cauzei să fie cetățeni ciprioți iar dreptul la
acțiune să fi luat naștere în întregime sau parțial în limitele zonei administrative de suveranitate cipriotă sau ca pârâtul (sau
oricare dintre pârâți) să locuiască sau să lucreze în cadrul acesteia;
este situată zona administrativă de suveranitate cipriotă, cu condiția ca temeiul acțiunii să fi luat naștere în întregime sau
parțial în cadrul zonei administrative de suveranitate cipriotă ca urmare a utilizării unui autovehicul de către o persoană care
a fost, sau ar fi trebuit să fie, asigurată în temeiul articolului 3 din Legea privind autovehiculele (asigurarea de răspundere
civilă);
este situată zona administrativă de suveranitate cipriotă, cu condiția ca temeiul acțiunii judiciare să fi luat naștere în întregime
sau parțial în cadrul zonei administrative de suveranitate cipriotă din cauza unui accident de muncă sau a unei boli
profesionale suferite de un salariat pe parcursul perioadei de încadrare a sa în muncă, în legătură cu răspunderea civilă a
angajatorului său, care era sau ar fi trebuit să fie asigurat în temeiul articolului 4 in Legea privind autovehiculele (asigurarea
de răspundere civilă);
este situat bunul imobil care face obiectul unei acțiuni judiciare în legătură cu împărțirea sau vânzarea acestuia sau cu orice
altă problemă care vizează bunul imobil.
Dacă litigiul se referă la un conflict de muncă ce presupune o cerere de despăgubire egală cu valoarea salariilor pe o perioadă de
până la doi ani, va trebui să vă prezentați în fața instanței pentru litigiile de muncă din districtul în care a luat naștere conflictul sau,
în absența unei astfel de instanțe, instanței în a cărei competență teritorială se află domiciliul obișnuit sau locul de reședință stabilă
al reclamantului/reclamantei. În caz contrar, va trebui să vă adresați instanței teritoriale competente.
În cazul unui litigiu referitor la un bun imobil închiriat, instanța de control locativ din districtul în care este situat bunul imobil va
avea competență.
În cazul unui litigiu de dreptul familiei (de exemplu, divorț sau litigii legate de proprietate), va trebui să vă adresați unei instanțe de
dreptul familiei, și în special, instanței de dreptul familiei din districtul în care oricare dintre părțile cauzei locuiește sau lucrează,
sau, în cazul unei dispute în legătură cu un minor, instanței de dreptul familiei din districtul în care locuiește minorul sau pârâtul.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
A se vedea răspunsul la întrebarea 4 de mai sus.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Puteți formula chiar dumneavoastră acțiunea judiciară. Legea nu impune ca o persoană să fie reprezentată de un avocat sau de
alt intermediar (cu excepția cazului minorilor sau persoanelor lipsite de capacitate, astfel cum sunt definite de legislația relevantă).
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Actele judiciare necesare pentru a deschide cauza (citație, cererea introductivă etc.) se depun la registratura instanței competente.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?

Cererea trebuie efectuată întotdeauna în scris, în limba greacă. Orice cerere (sau alt act judiciar) depusă prin e-mail sau prin fax nu
va fi acceptată.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Citația în vederea deschiderii acțiunii judiciare trebuie redactată în conformitate cu formularul 1 din normele de procedură civilă în
cazul unei citații in brevi (general endorsed writ of summons), sau în conformitate cu formularul 2, în cazul unei citații in extenso (sp
ecific endorsed writ of summons).
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Da, va trebui să achitați taxa de timbru judiciar. Taxa se plătește la înregistrarea documentului pentru care trebuie achitată o astfel
de taxă.
Plata avocatului în avans sau nu va depinde de acordul la care ați ajuns cu avocatul dumneavoastră.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Da, pentru proceduri judiciare introduse în fața unei instanțe de dreptul familiei sau pentru proceduri judiciare care privesc litigii
transfrontaliere sau solicitanți de azil, refugiați sau cetățeni din țări terțe cu ședere ilegală, atunci când cererea de asistență
judiciară este acceptată.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
De la momentul înregistrării acțiunii. În cazul înregistrării nevalabile sau în afara termenuluilimită sau în cazul oricărei alte
probleme legate de înregistrarea acțiunii, veți fi anunțat de registratura competentă.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Informații cu privire la calendar și la prezentarea în fața instanței vor fi furnizate într-o etapă ulterioară.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 12/11/2015
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1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
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3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
6 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
7 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

8 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
9 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
10 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
11 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
12 Pot să solicit asistenţă judiciară?
13 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
În Letonia, o persoană se poate adresa unei instanțe sau, dacă părțile au căzut de acord și au încheiat un acord de arbitraj, unei
curți de arbitraj (excepție fac unele categorii de litigii care nu pot face obiectul arbitrajului).
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenele pentru introducerea unei acțiuni în justiție variază in funcție de cauză. Pentru a clarifica aspectele legate de termene,
consultați un avocat sau o agenție de informare publică.
Există diverse termene generale stabilite în dreptul civil. Acestea depind de obiectul și de circumstanțele cauzei și trebuie să fie
stabilite de la caz la caz, ținând seama de următoarele aspecte:
Dreptul familiei
Acțiunile legate de logodnă trebuie să fie intentate în termen de un an de la data la care logodna a fost anulată sau una dintre părți
s-a retras sau, în cazul în care logodnica este însărcinată, de la data la care s-a născut copilul, dacă în momentul respectiv
logodna a fost deja anulată sau partea în cauză s-a retras din logodnă.
Acțiunile izvorâte din raporturile patrimoniale dintre soți trebuie să fie intentate în termen de un an de la o tranzacție realizată de
celălalt soț.
Soțul mamei unui copil poate contesta prezumția de paternitate în termen de doi ani de la data la care descoperă că nu este tatăl
biologic al copilului. Mama unui copil dispune de același drept de a contesta prezumția de paternitate. Un copil însuși poate să
conteste prezumția de paternitate în termen de doi ani de la data la care a devenit major.
Acțiunile legate de recunoașterea paternității trebuie să fie intentate în termen de doi ani de la data la care partea află
circumstanțele care exclud paternitatea sau de la data la care copilul devine major în cazul în care acțiunea este intentată chiar de
către copil.
Acțiunile izvorâte din relațiile dintre un tutore și un minor trebuie să fie prezentate în termen de un an de la data la care copilul a
devenit major sau de la apariția altor situații prevăzute prin lege.
Dreptul proprietății
Acțiunile legate de tulburarea de posesie sau de privarea de dreptul de posesie trebuie să fie intentate în termen de un an de la
data la care partea ia la cunoștință acest lucru.
Acțiunile împotriva unei persoane care se află în posesia unui bun și care poate dobândi bunul respectiv prin prescriere trebuie să
fie intentate în termen de 10 ani de la data la care cealaltă parte ia la cunoștință posesia.

Acțiunile intentate de către un nou proprietar cu privire la creșteri apărute în urma unor procese naturale trebuie să fie introduse în
justiție în termen de doi ani.
Dreptul obligațiilor
Drepturile prevăzute în dreptul obligațiilor se prescriu în cazul în care titularul drepturilor nu le exercită în mod corespunzător în
perioada prevăzută prin lege.
Acțiunile privind drepturi prevăzute în dreptul obligațiilor pentru care legea nu specifică un termen mai scurt trebuie să fie intentate
în termen de zece ani; toate drepturile pentru care legea nu specifică un termen mai scurt se prescriu în cazul în care titularul nu
exercită drepturile respective timp de zece ani, cu excepția anumitor drepturi care nu se pot prescrie.
Dreptul de a cere anularea unui contract de vânzare-cumpărare din cauza prejudiciului excesiv se prescrie în cazul în care
acțiunea nu a fost intentată în termen de un an de la încheierea contractului.
Acțiunile privind prejudicii rezultate din revărsări, aruncări sau căderi trebuie să fie intentate în termen de un an.
Cauze comerciale
Acțiunile izvorâte din tranzacții comerciale trebuie să fie intentate în termen de trei ani, sub rezerva altor limitări prevăzute prin lege.
Acțiunile izvorâte dintr-un contract de reprezentare comercială trebuie să fie intentate în termen de patru ani de la sfârșitul anului
calendaristic în care a apărut creanța.
Acțiunile intentate împotriva unui comerciant individual, legate de modul în care acesta își conduce afacerea, trebuie să fie
introduse în justiție în termen de trei ani de la radierea acestuia din Registrul Comerțului, cu excepția cazului în care creanței i se
aplică un termen mai scurt.
Acțiunile izvorâte dintr-o interdicție impusă unui membru al unui parteneriat, care împiedică acel membru să încheie tranzacții în
același domeniu de activitate cu cel al parteneriatului sau să devină membru cu drepturi depline într-un alt parteneriat care
desfășoară același tip de activitate, fără consimțământul celorlalți membri, trebuie să fie intentate în termen de trei luni de la data
la care ceilalți membri ai parteneriatului iau la cunoștință încălcarea clauzei de neconcurență, însă în termen de maxim cinci ani de
la data la care a avut loc încălcarea.
Acțiunile împotriva unui membru al unui parteneriat care sunt legate de obligațiile parteneriatului trebuie să fie intentate în termen
de trei ani de la data la care s-a înscris în registru încetarea parteneriatului, cu excepția cazului în care acțiunea împotriva
parteneriatului face obiectul unui termen mai scurt.
Acțiunile împotriva fondatorilor unei societăți privind obligațiile asumate de societate înainte de înființarea sa trebuie să fie intentate
în termen de trei ani de la data la care societatea a fost înscrisă în Registrul Comerțului.
Acțiunile împotriva fondatorilor privind prejudicii specifice aduse societății și unor terți în perioada înființării societății trebuie să fie
intentate în termen de cinci ani de la data la care societatea a fost înscrisă în Registrul Comerțului. Acest termen se aplică, de
asemenea, persoanelor care au facilitat producerea respectivelor prejudicii.
Acțiunile izvorâte din drepturile pe care un creditor le are împotriva societății, care nu poate să-și soluționeze creanța cu ajutorul
societății și care își îndreaptă cererile către persoanele răspunzătoare conform legii (fondatori, terți etc.) trebuie să fie intentate în
termen de cinci ani de la data apariției creanței.
Acțiunile rezultate din încălcarea clauzei de neconcurență impusă membrilor consiliului de administrație al unei societăți trebuie să
fie intentate în termen de cinci ani de la data la care s-a produs încălcarea.
Acțiunile privind prejudiciile aduse unei societăți, membrilor sau creditorilor săi în timpul procesului de reorganizare a societății pot
fi intentate în termen de cinci ani de la data la care a intrat în vigoare reorganizarea.
Acțiunile împotriva unui agent de expediție trebuie să fie intentate în termen de trei ani.
Acțiunile introduse împotriva unui agent de expediție cu privire la mărfuri, cu excepția cazului în care acesta a acționat cu rea
credință sau a tolerat neglijențe grave, precum și acțiunile împotriva administratorului unui depozit, cu excepția cazului în care
acesta a acționat cu rea credință sau a tolerat neglijențe grave, trebuie să fie intentate în termen de un an.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
A se vedea fișa informativă „Jurisdicție”.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
A se vedea fișa informativă „Jurisdicție – Letonia”
5 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
A se vedea fișa informativă „Jurisdicție – Letonia”
6 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Cererea poate fi depusă de reclamant sau de o persoană împuternicită în acest sens. Împuternicirea poate fi anexată la cerere. Nu
este obligatoriu să se recurgă la un avocat sau la un alt consilier juridic.
7 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Cererea trebuie să fie prezentată instanței competente de prim grad de jurisdicție.
Cererea trebuie să fie depusă la registratura (kanceleja) instanței de către solicitant sau de către o persoană împuternicită.
Cererile pot fi trimise, de asemenea, prin poștă și ar trebui să fie adresate instanței respective.
Cererile sunt preluate în timpul programului de lucru de către un angajat numit de către președintele instanței – de regulă este
vorba despre asistentul președintelui instanței sau despre un angajat din cadrul secretariatului.
8 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
În temeiul Codului de procedură civilă, părțile trebuie să depună documentele în limbi străine însoțite de o traducere în limba
oficială, letona, traducerea fiind autorizată în conformitate cu procedura stabilită. O persoană scutită de la plata costurilor judiciare
nu trebuie să anexeze o traducere.
O instanță poate accepta să desfășoare anumite etape ale procedurii într-o altă limbă în cazul în care o parte solicită acest lucru și
toate părțile sunt de acord. Procesul-verbal al ședințelor de judecată și hotărârile instanței sunt redactate în limba letonă.
Se introduce o acțiune în justiție prin depunerea unei cereri scrise la instanța respectivă. Cererea poate fi depusă personal de
către reclamant sau de o persoană împuternicită de către reclamant și poate fi trimisă prin poștă, însă nu prin fax sau prin e-mail.
Ar trebui adăugat că documentele certificate printr-o semnătură electronică securizată pot fi utilizate pentru depunerea oricărui tip
de cereri, cu excepția cazului în care legea prevede o procedură specifică de inițiere a procedurii. Documentele electronice nu sunt
acceptate pentru anumite tipuri de contracte privind bunurile imobile, familia, succesiunea și anumite tipuri de contracte de
garanție.
9 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Cererea trebuie să fie depusă în scris. Pentru majoritatea acțiunilor, nu există un formular specific. Există formulare specifice
pentru cererile cu valoare redusă (maza apmēra prasības, capitolul 30.3 din Codul de procedură civilă); pentru executarea
obligațiilor la notificarea instanței (saistību piespiedu izpildīšana brīdinājuma kārtībā, capitolul 50.1 din Codul de procedură civilă);
și pentru cererile de instituire a unor măsuri de protecție provizorii împotriva violenței (pagaidu aizsardzība pret vardarbību,
capitolul 30.5 din Codul de procedură civilă).
În cazurile în care nu există un formular specific, informațiile și datele minime care trebuie să fie furnizare în cerere sunt prevăzute
în Codul de procedură civilă. În temeiul Codul de procedură civilă, în cerere trebuie să se menționeze următoarele:
• denumirea instanței căreia i se prezintă cererea;
• prenumele, numele de familie, numărul de identitate personal și domiciliul declarat al reclamantului (în cazul în care reclamatul
nu are un domiciliu declarat, domiciliul de facto al acestuia); în cazul unei persoane juridice, denumirea, numărul de înregistrare și
sediul social; reclamantul poate să indice, de asemenea, o altă adresă pentru corespondența cu instanța;
• prenumele, numele de familie, numărul de identitate personal și domiciliul declarat și orice altă adresă declarată a pârâtului sau
a părții interesate sau, în lipsa acestuia, domiciliul de facto al acesteia; în cazul unei persoane juridice, denumirea, numărul de
înregistrare și sediul social; numărul de identitate personal sau numărul de înregistrare al pârâtului trebuie să fie indicate dacă sunt
cunoscute;

• prenumele, numele de familie, numărul de identitate personal și adresa pentru corespondența cu instanța a reprezentantului
reclamantului, în cazul în care acțiunea este introdusă de către un reprezentant, sau, în cazul unei persoane juridice, denumirea,
numărul de înregistrare și sediul social;
• în cadrul unei acțiuni pentru recuperarea unei sume de bani, denumirea instituției de credit și numărul contului în care se poate
face plata, dacă este cazul;
• obiectul cererii;
• valoarea cererii, în cazul în care aceasta poate fi evaluată în bani, arătând modul în care a fost calculată suma care urmează să
fie recuperată sau care este contestată;
• faptele pe care reclamantul își întemeiază cererea și probele care susțin faptele respective;
• legea pe care se întemeiază cererea;
• pretențiile reclamantului;
• o listă a documentelor anexate cererii;
• data la care a fost redactată cererea, precum și orice alte informații care pot fi relevante.
În conformitate cu Codul de procedură civilă, sunt necesare informații suplimentare pentru cereri de anumite tipuri (de exemplu, de
divorț) și pentru anumite tipuri de proceduri (de exemplu, confirmarea sau anularea adopției, protejarea succesiunii și tutela).
Cererea trebuie să fie semnată de către reclamant ori de către reprezentantul acestuia, sau de către reclamant și reprezentant
împreună dacă instanța solicită acest lucru, cu excepția cazului în care legea prevede altfel. În cazul în care reprezentantul trebuie
să acționeze în numele reclamantului, trebuie să se anexeze la cerere o procură (pilnvara) sau un alt document care să certifice
dreptul reprezentantului de a conduce acțiunea.
Cererea trebuie să fie prezentată instanței în mai multe exemplare corespunzând numărului de pârâți și de părți terțe interesate.
Cererea trebuie să fie însoțită, de asemenea, de documente care:
atestă faptul că taxa de stat (valsts nodevas) și alte costuri judiciare au fost plătite în conformitate cu procedurile prevăzute
prin lege și în cuantumul corect;
confirmă că s-a urmat procedura pentru examinarea extrajudiciară preliminară a cauzei, în cazurile în care aceasta este
prevăzută prin lege;
atestă faptele pe care se fondează cererea.
Pe portalul instanțelor letone, www.tiesas.lv, în secțiunea EPakalpojumi („servicii electronice”), Eveidlapas („modele electronice”),
există mai multe modele pentru documentele procedurale. Modelele pot fi descărcate, completate și depuse în format tipărit.
10 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Cheltuielile de judecată trebuie să fie plătite înainte de depunerea cererii [taxa de stat (valsts nodeva), taxa de înregistrare (kancele
jas nodeva), și cheltuielile prilejuite de examinarea cauzei (ar lietas izskatīšanu saistītie izdevumi)]; plata se poate face la o bancă.
Atunci când instanța acordă câștig de cauză unei părți, aceasta dispune părții căzute în pretenții să plătească părții câștigătoare
toate cheltuielile de judecată pe care cea din urmă le-a efectuat. În cazul în care cererea a fost soluționată parțial, rambursarea
cheltuielilor de judecată este realizată în mod proporțional. În cazul în care un reclamant întrerupe o acțiune sau o cauză rămâne
nesoluționată, reclamantul trebuie să restituie cheltuielile de judecată suportate de către pârât [cu excepția cazurilor prevăzute prin
lege în care o cerere vizează emiterea certificatului prevăzut în Regulamentul (CE) nr. 1896/2006 al Parlamentului European și al
Consiliului]. În acest caz, pârâtul nu trebuie să ramburseze cheltuielile de judecată suportate de către reclamant, însă, în cazul în
care un reclamant întrerupe acțiunea deoarece pârâtul îi satisface în mod benevol pretențiile după depunerea cererii, instanța
poate să dispună pârâtului, la cererea reclamantului, să plătească cheltuielile de judecată ale celui din urmă.
În mod similar, costurile legate de desfășurarea acțiunii (onorariul avocatului, cheltuieli pentru înfățișarea în instanță și cheltuieli în
vederea obținerii de probe) vor trebui să fie plătite de către pârât în favoarea reclamantului în cazul în care acțiunea acestuia din
urmă este admisă integral sau parțial sau în cazul în care reclamantul întrerupe acțiunea deoarece pârâtul îi satisface în mod
benevol pretențiile după depunerea cererii. În cazul în care acțiunea este respinsă, instanța dispune reclamantului să ramburseze
pârâtului cheltuielile efectuate pentru organizarea apărării acestuia.

Onorariul care trebuie plătit unui avocat sau unui consilier juridic este stabilit printr-un contract între client și avocat sau consilierul
juridic.
11 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
A se vedea fișa informativă „Asistență juridică”.
12 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Documentele primite prin poștă sau în timpul programului de lucru cu publicul sunt înregistrate de instanță într-un registru de intrări
în ziua în care au fost primite. O cerere este considerată depusă în ziua în care a fost primită. Termenul pentru orice etapă
procedurală realizată în instanță expiră în momentul în care se încheie programul de lucru al instanței. În cazul în care o cerere, o
cale de atac sau un alt document expediat prin poștă este livrat unui operator poștal până la ora 24:00 a ultimei zile din termenul
prevăzut, se consideră că aceasta a fost depusă în termen.
În cazul în care o cerere nu este întocmită corect sau dacă lipsește unul dintre documentele necesare, un judecător emite o
decizie motivată prin care hotărăște că nu trebuie să se ia măsuri pe baza cererii. Reclamantului i se trimite un exemplar din
decizia respectivă și se stabilește un termen pentru rectificarea deficiențelor. Termenul nu poate fi mai scurt de 20 de zile de la
data la care s-a expediat decizia. În cazul în care reclamantul rectifică deficiențele în termenul stabilit, se consideră că cererea a
fost depusă la data la care aceasta a fost primită de instanță pentru prima oară. În cazul în care reclamantul nu rectifică
deficiențele în termenul stabilit, se consideră că cererea nu a fost depusă și se restituie reclamantului. Restituirea cererii nu
împiedică reclamantul să o prezinte din nou instanței.
Confirmarea specifică a faptului că cererea este prezentată în mod corect: în cazul în care o cerere este întocmită corect și toate
documentele necesare sunt anexate la aceasta, un judecător decide, în termen de șapte zile de la depunerea cererii în instanță,
să accepte cererea și să inițieze procedura.
La inițierea procedurii, cererea și documentele atașate acesteia în copie sunt trimise pârâtului și se stabilește un termen pentru
înaintarea de observații scrise. La primirea observațiilor, judecătorul trimite o copie a acestora reclamantului și părților terțe
interesate. Judecătorul poate solicita reclamantului să comenteze pe marginea observațiilor. După primirea observațiilor sau după
ce termenul pentru depunerea observațiilor a expirat, judecătorul stabilește o dată pentru ședința de judecată. Grefierul trimite
părților o citație. În cazul în care cauza este soluționată prin procedură scrisă, nu se stabilește o dată pentru ședința de judecată și
nici nu se trimit citații părților.
13 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Părțile într-o cauză primesc o citație care anunță locul, data și ora la care va avea loc ședința de judecată sau o altă acțiune
procedurală. Citația este trimisă la domiciliul declarat al persoanei, însă se poate indica, de asemenea, o altă adresă pentru
corespondența cu instanța.
În cazul în care pârâtul nu are un domiciliu declarat în Letonia și reclamantul, din motive obiective, nu a reușit să identifice
domiciliul pârâtului din străinătate, instanța, pe baza cererii motivate a reclamantului, poate utiliza procedurile de identificare a
adresei pârâtului stabilite în acordurile internaționale obligatorii pentru Letonia sau în legislația Uniunii Europene.
În cazul în care adresa pârâtului nu poate fi identificată prin procedurile prevăzute în acordurile internaționale obligatorii pentru
Letonia sau în legislația UE, sau în cazul în care se dovedește imposibil să se trimită documentele pârâtului la adresa identificată
de reclamant, sau în cazul în care se dovedește imposibil să se trimită documente pârâtului prin procedurile prevăzute în legislația
Uniunii Europene, prin procedurile prevăzute în acordurile internaționale obligatorii pentru Letonia sau prin procedura prevăzută în
Legea privind procedura civilă pentru cooperarea internațională în materie civilă, un pârât care nu are un domiciliu declarat în
Letonia este citat în instanță printr-un anunț publicat în Monitorul Oficial, Latvijas Vēstnesis.
Pe portalul instanțelor letone http://www.tiesas.lv/, în secțiunea E-Pakalpojumi („servicii electronice”) și Tiesvedības gaita
(„evoluția procedurilor judiciare”), se pot obține informații cu privire la evoluția procedurilor judiciare prin introducerea numărului
cauzei sau al citației.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în

legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 07/02/2019

Procedura de urmat? - Lituania
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Legislația Republicii Lituania oferă o serie de opțiuni alternative pentru soluționarea litigiilor. În 2012, în Lituania, a intrat în vigoare
Legea revizuită privind arbitrajul comercial (Komercinio arbitražo įstatymas). Această Lege se aplică în cazul procedurilor de
arbitraj care au loc pe teritoriul Republicii Lituania, indiferent de cetățenia sau de naționalitatea părților implicate în litigiu, indiferent
de calitatea de persoană fizică sau juridică a acestora sau dacă procedurile de arbitraj sunt organizate de către un organism de
arbitraj permanent sau ad hoc. Arbitrajul este o alternativă la instanțele naționale, cu valoare echivalentă. Acesta oferă opțiunea de
soluționare rapidă și convenabilă a majorității litigiilor de afaceri, prin aducerea acestora în fața unor persoane private
independente, care au autoritatea necesară, se bucură de o reputație bună, și sunt acceptabile pentru ambele părți, mai degrabă
decât pentru judecători. Părțile care apelează la arbitraj pot conveni cu mai multă libertate asupra normelor care guvernează
procedurile de arbitraj. Curtea de arbitraj se poate întruni în orice locație convenabilă pentru părțile implicate și poate alege în mod
liber limba în care se vor desfășura procedurile și tipul deciziei etc. Acordurile de arbitraj electronice sunt recunoscute ca acorduri
scrise.
În 2008, a fost adoptată Legea privind medierea conciliantă în litigiile civile (Civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymas).
Medierea conciliantă în litigiile civile (denumită și mediere) este o procedură de soluționare amiabilă a litigiilor, care implică

participarea unui intermediar terț conciliant (mediator) nepărtinitor. Legea specifică faptul că medierea poate fi utilizată pentru
soluționarea litigiilor civile (mai exact, a litigiilor care implică probleme familiale și alte chestiuni) care pot fi audiate de o instanță în
cadrul procedurilor civile. Părțile pot utiliza această opțiune pentru a soluționa litigiul, atât anterior trimiterii litigiului în instanță
(mediere extrajudiciară), cât și după începerea acțiunii în justiție (mediere judiciară). Trebuie reținut faptul că începerea medierii
suspendă termenul de prescripție al unei plângeri. Astfel, chiar dacă nu se obține soluționarea amiabilă a unui litigiu, părțile își
rezervă dreptul la o cale de atac în instanță. Medierea judiciară este gratuită. Mai mult, dacă alegeți să soluționați litigiul civil prin
mediere judiciară, veți economisi mai mult timp și efort, în comparație cu procedurile juridice; de asemenea, veți economisi bani,
deoarece în cazul în care procedura de mediere se finalizează cu un acord amiabil, 75 % din taxa judiciară achitată va fi
rambursată. Soluționarea unui litigiu prin mediere judiciară garantează confidențialitatea și oricare dintre părți se poate retrage din
medierea judiciară fără a preciza motivele.
Soluționarea extrajudiciară a litigiilor derivate din contracte încheiate cu consumatorii este guvernată de Legea privind protecția
consumatorilor (Vartotojų teisių apsaugos įstatymas), care a intrat în vigoare în anul 2007 și care consacră o alternativă pentru
procedurile judiciare, inclusiv regulile sale de procedură și structura instituțională. Organismele implicate în soluționarea alternativă
a litigiilor în Lituania sunt Serviciul Național pentru Protecția Consumatorilor (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba),
Serviciul de Reglementare a Comunicațiilor (Ryšių reguliavimo tarnyba) și alte organisme care abordează litigii în sectoare
individuale (Serviciul de Reglementare a Comunicațiilor audiază litigiile din domeniul comunicațiilor electronice și al serviciilor
poștale și de curierat, Banca Lituaniei (Lietuvos bankas) abordează litigiile consumatorilor cu furnizorii de servicii financiare etc.).
Consumatorii pot apela la asistență juridică în timpul soluționării alternative a litigiului, dar costurile acesteia nu sunt rambursabile.
Asistența juridică primară și secundară garantată de stat este acordată consumatorilor care îndeplinesc criteriile prevăzute în
legislație. O cerere adresată către un organism de soluționare alternativă a litigiilor nu suspendă, de obicei, termenul de
prescripție. Prin urmare, având în vedere termenele relativ lungi pentru soluționarea litigiilor privind consumatorii și anumite
termene de prescripție scurte pentru plângeri, există un risc major de depășire a termenului de prescripție.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenul general de prescripție este de zece ani.
Legislația lituaniană prevede termene de prescripție mai scurte pentru anumite tipuri de plângeri.
Un termen de prescripție mai scurt, de o lună, este aplicat în cazul plângerilor derivate din rezultatele procedurilor de licitație.
Un termen de prescripție mai scurt, de trei luni, este aplicat în cazul plângerilor care urmăresc invalidarea deciziilor organismelor
unei entități juridice.
Un termen de prescripție mai scurt, de șase luni, este aplicat în cazul:
1. plângerilor care vizează aplicarea legislației pentru neîndeplinirea obligațiilor (o amendă, dobânzi pentru plată întârziată);
2. plângerilor care vizează defecte ale produselor vândute.
Un termen de prescripție mai scurt, de șase luni, se aplică în cazul plângerilor referitoare la relațiile dintre companiile de transport
și clienții acestora, cu privire la transporturile expediate din Lituania, iar un termen de prescripție de un an se aplică transporturilor
expediate în străinătate.
Un termen de prescripție mai scurt, de un an, se aplică în cazul creanțelor de asigurare.
Un termen de prescripție mai scurt, de trei ani, se aplică în cazul acțiunilor în despăgubiri, inclusiv al celor rezultate din calitatea
necorespunzătoare a produselor.
Un termen de prescripție mai scurt, de cinci ani, se aplică în cazul plângerilor pentru executarea dobânzilor și a altor plăți periodice.
Plângerile referitoare la defecte ale lucrărilor efectuate sunt supuse unor termene de prescripție mai scurte.
Plângerile referitoare la transportul de marfă, pasageri și bagaje sunt supuse termenelor de prescripție prevăzute în codurile
(legile) aplicabile mijloacelor de transport specifice.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Un litigiu referitor la obligații contractuale este reglementat de legea aleasă de comun acord de părțile implicate; dacă părțile au
ales legislația Republicii Lituania, acestea își pot apăra interesele legale înaintea instanțelor lituaniene. Un astfel de acord între
părți poate fi prevăzut în cadrul contractului sau stabilit în conformitate cu circumstanțele concrete ale cauzei. Părțile pot conveni
ca legislația unui anumit stat să guverneze întregul contract sau o anumită parte a contractului. Când părțile decid ca legislația
unui stat străin să fie aplicată asupra unui contract, aceasta nu poate fi utilizată ca motiv pentru renunțarea la orice reguli

obligatorii aplicabile în Republica Lituania sau în orice alt stat care nu pot fi schimbate sau la care nu se poate renunța prin acordul
părților.
Dacă părțile nu indică legislația care ar trebui să guverneze contractul, se aplică legislația statului cu care este cel mai strâns
asociată obligația contractuală. Există prezumția că obligația contractuală este cel mai strâns asociată cu statul pe al cărui teritoriu:
1. își are reședința permanentă sau sediul central partea supusă celei mai caracteristice obligații contractuale. Dacă obligația
este mai strâns asociată cu legislația statului în care se desfășoară activitatea părții supuse obligației, se va aplica legislația
acelui stat;
2. este situat bunul imobil, dacă obiectul contractului este dreptul la un bun imobil sau dreptul la utilizarea acestuia;
3. era situat sediul social la momentul încheierii unui contract de transport, atât timp cât statul în care este situat sediul social al
transportatorului este același stat în care a fost încărcată marfa sau același stat în care este situat sediul social al
expeditorului sau același stat din care a fost expediată marfa.
Acordurile de arbitraj sunt guvernate de legea aplicabilă contractului principal. În cazul în care contractul principal este nul, se
aplică legislația teritoriului pe care a fost încheiat acordul de arbitraj; dacă acesta nu poate fi identificat, se aplică legislația statului
unde se desfășoară procedura de arbitraj.
Drepturile și obligațiile părților care decurg din prejudiciu sunt guvernate, la alegerea părții afectate, fie de legislația statului în care
a fost comisă fapta relevantă sau în care sunt situate orice alte circumstanțe care au dus la apariția prejudiciului, fie de legislația
statului în care prejudiciul a fost suferit.
Regimul juridic care guvernează proprietatea matrimonială este determinat de legislația statului în care cei doi soți își au reședința
permanentă. Atunci când reședințele permanente ale celor doi soți sunt situate în state diferite, legislația guvernantă va fi cea a
statului ai cărui cetățeni sunt ambii soți. Atunci când soții au cetățenii diferite și nu au avut niciodată o reședință comună, legislația
guvernantă va fi cea a statului în care a fost încheiată căsătoria. Regimul juridic care guvernează proprietatea matrimonială
definită prin contract este legislația statului ales de către soți în contractul acestora. În acest caz, cei doi soți pot alege legislația
statului în care au sau vor avea reședința permanentă, legislația statului în care a fost încheiată căsătoria sau legislația statului din
care provine unul dintre soți. Acordul dintre soți privind legislația aplicabilă cu privire la proprietate va fi valid atât timp cât respectă
cerințele legislației statului ales sau ale legislației statului în care a fost încheiat acordul.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Regulile privind jurisdicția sunt prevăzute în articolele 29–30 ale Codului de procedură civilă ( Civilinio proceso kodeksas). O
plângere poate fi înaintată unei instanțe în funcție de locul de reședință al pârâtului. O plângere împotriva unei entități juridice
trebuie înaintată în funcție de sediul social al acesteia, indicat în registrul entităților juridice. Dacă pârâtul este statul sau o
localitate, plângerea trebuie înaintată în funcție de sediul social al organismului care reprezintă statul sau localitatea în cauză.
O plângere împotriva unui pârât a cărui reședință este necunoscută poate fi înaintată în funcție de locația proprietății acestuia sau
a ultimei reședințe cunoscute. O plângere împotriva unui pârât care nu are reședința în Republica Lituania poate fi înaintată în
funcție de locația proprietății sale sau a ultimei reședințe cunoscute din Republica Lituania. O plângere referitoare la activitățile
unei sucursale a unei entități juridice poate fi, de asemenea, înaintată în funcție de sediul social al sucursalei.
O plângere privind acordarea pensiei alimentare și determinarea paternității poate fi, de asemenea, înaintată în funcție de
reședința reclamantului. O plângere pentru repararea prejudiciilor aduse sănătății, inclusiv decesul, poate fi înaintată în funcție de
reședința reclamantului sau de locul în care a fost produs prejudiciul. O plângere pentru prejudicii aduse proprietății unei persoane
poate fi înaintată în funcție de reședința reclamantului (sediul social) sau de locul unde a fost produs prejudiciul.
O plângere cu privire la un acord/contract care specifică locul executării acestuia poate fi, de asemenea, înaintată în funcție de
locul de executare indicat în acord/contract.
O plângere referitoare la acționarea în calitate de tutore, custode sau administrator de proprietate poate fi, de asemenea, înaintată
în funcție de reședința (sediul social) tutorelui, custodelui sau administratorului proprietății.
O plângere referitoare la contracte încheiate cu consumatorii poate fi, de asemenea, înaintată în funcție de reședința
consumatorului.
Un reclamant are dreptul să aleagă între mai multe instanțe competente pentru cauza respectivă.

Plângerile privind drepturile reale cu privire la bunuri imobile, utilizarea unui bun imobil, cu excepția cererilor privind lichidarea unei
proprietăți matrimoniale în cazurile de divorț și anularea sechestrului asupra unui bun imobil sunt de competența instanței de pe
teritoriul unde este situat bunul imobil sau partea principală a acestuia.
Plângerile înaintate de creditorii unei succesiuni înainte ca moștenitorii să accepte moștenirea sunt de competența instanței de pe
teritoriul unde este situată moștenirea sau partea principală a moștenirii.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Toate cauzele civile sunt audiate de tribunalele districtuale ca tribunale de primă instanță, cu excepția cauzelor audiate de
tribunalele regionale sau de Tribunalul Regional Vilnius.
Tribunalele regionalele audiază următoarele cauze civile în calitate de tribunale de primă instanță:
1. începând cu data de 4 aprilie 2013, acțiunile ce implică plângeri care depășesc 150 000 LTL, cu excepția cauzelor care
vizează relațiile familiale și de angajare și a cauzelor care vizează repararea prejudiciului moral;
2. cauzele cu privire la relațiile juridice privind drepturile de autor extrapatrimoniale;
3. cauzele cu privire la relațiile juridice în licitații publice civile;
4. cauzele cu privire la proceduri de faliment sau restructurare, cu excepția celor referitoare la falimentul persoanelor fizice;
5. cauzele în care una dintre părți este un stat străin;
6. cauzele bazate pe plângeri privind vânzarea obligatorie de acțiuni (participație, dobândă);
7. cauzele bazate pe plângeri cu privire la anchetarea activităților unei entități juridice;
8. cauzele referitoare la repararea daunelor materiale și morale, rezultate din încălcarea drepturilor consacrate ale pacienților;
9. alte cauze civile care trebuie audiate de tribunalele regionale ca tribunale de primă instanță, conform legilor specifice.
Următoarele cauze sunt audiate exclusiv de Tribunalul Regional Vilnius, în calitate de primă instanță:
1. cauze referitoare la litigii conform

Legii privind brevetele (Lietuvos Respublikos patentų įstatymas);

2. cauze referitoare la litigii conform Legii privind mărcile comerciale (Lietuvos Respublikos prekių ženklų įstatymas);
3. cauzele referitoare la adopția unui cetățean lituanian cu reședința în Republica Lituania, solicitată de cetățeni ai altor state;
4. alte cauze civile care sunt de competența exclusivă a Tribunalului Regional Vilnius, ca primă instanță, în temeiul unor legi
specifice.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
O persoană poate intenta proces ea însăși sau prin reprezentantul său. Participarea unei persoane la o audiere nu privează acea
persoană de dreptul la reprezentare în cadrul procedurilor. Este considerat oportun ca un reprezentant să fie prezent în instanță în
numele persoanei pe care o reprezintă, cu excepția cazului când instanța consideră că este necesar ca persoana reprezentată să
fie prezentă.
O persoană trebuie să fie reprezentată de un avocat în timpul procedurilor, în cauzele specificate de Codul de procedură penală și
de Codul civil (Civilinis kodeksas); de exemplu, dacă instanța audiază o cauză în care este implicată o persoană declarată
inaptă juridic, acea persoană trebuie să fie reprezentată de un avocat.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Persoanele care doresc să trimită documente unei instanțe sau să obțină documente de la aceasta trebuie să contacteze grefa
instanței, care va explica procedura pentru depunerea, obținerea sau returnarea documentelor. Punctele de contact ale instanței
De la lansarea portalului pentru servicii electronice e.teismas.lt pe 1 iulie 2013, a devenit posibil ca depunerea documentației unei
cauze, urmărirea procedurilor, plata taxei judiciare și obținerea altor servicii să se efectueze on-line.
Pentru a se asigura o tratare consecventă a cauzelor, s-a stabilit printr-o rezoluție ca, de la data de 1 ianuarie 2014, cauzele
procesate în mod electronic de instanțele inferioare și transferate către curți de apel și de casație să fie de asemenea procesate
electronic.

8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Persoanele implicate într-o cauză trebuie să furnizeze copii originale ale actelor de procedură. În plus, instanța trebuie să
primească un număr suficient de copii ale actelor de procedură tipărite: o copie pentru fiecare parte implicată (în cauzele cu mai
mulți pârâți sau reclamanți, o copie pentru fiecare dintre aceștia sau, dacă un reprezentant sau o persoană autorizată a fost
desemnată să primească actele de procedură referitoare la cauză, doar o copie pentru acel reprezentant sau persoană autorizată)
și pentru părțile terțe, cu excepția cazului când un act de procedură este depus prin mijloace electronice. Orice anexe la actele de
procedură trebuie depuse în același număr de copii ca și actele de procedură, cu excepția cazului când acestea sunt depuse prin
mijloace electronice sau dacă instanța a autorizat ca anexele să nu fie transmise părților, deoarece sunt în număr prea mare.
Toate actele de procedură și anexele acestora trebuie înaintate instanței în limba națională. În cazul când părțile implicate în
acțiune, cărora li se adresează actele de procedură, nu vorbesc limba națională, instanța trebuie să primească traduceri ale
documentelor respective într-o limbă pe care acestea o înțeleg. În cazul când documentele depuse trebuie să fie traduse într-o
limbă străină, părțile trebuie să ofere traduceri autorizate.
O plângere poate fi depusă electronic prin portalul de servicii electronice al instanțelor lituaniene https://e.teismas.lt/lt/public
/home/, care poate fi accesat de pe site-ul web al Administrației Naționale a Instanțelor ( Teismų administracija): http://www.teismai.
lt/.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Un formular de plângere electronic poate fi completat pe portalul de servicii electronice al instanțelor lituaniene
lt/lt/public/home/.

https://e.teismas.

Orice plângere înaintată instanței trebuie să îndeplinească cerințele generale aplicabile conținutului actelor de procedură. (articolul
111 din Codul de procedură civilă). Actele de procedură trebuie depuse în instanță în scris. Fiecare act de procedură al unei părți
implicate trebuie să specifice următoarele:
1. numele instanței unde este depus actul de procedură;
2. starea procedurală, numele, prenumele, codurile numerice personale (dacă sunt cunoscute) și reședințele părților implicate;
alte adrese ale celorlalte părți implicate, în scopul transmiterii actelor de procedură cunoscute de reclamant; în cazul în care
părțile implicate sau una dintre acestea este persoană juridică, actul de procedură trebuie să specifice numele complet,
sediul social și orice alte adrese ale celorlalte părți implicate, în scopul transmiterii actelor de procedură cunoscute de
reclamant, coduri, numerele conturilor curente (dacă sunt cunoscute) și detaliile instituțiilor de creditare (dacă sunt
cunoscute);
3. metoda ce va fi utilizată pentru transmiterea actelor de procedură către partea implicată și adresa poștală de corespondență,
dacă aceasta diferă de adresa reședinței sau a sediului social;
4. natura și subiectul actului de procedură;
5. circumstanțele care demonstrează subiectul actului de procedură și orice dovadă care confirmă circumstanțele respective;
6. orice anexe trebuie atașate actului de procedură depus;
7. semnătura persoanei care depune actul de procedură și data întocmirii acestuia.
O persoană implicată în acțiune, care bazează un act de procedură pe o normă de interpretare adoptată de o instanță
internațională sau de instanța unui stat străin, trebuie să ofere o copie a deciziei instanței care să precizeze acea normă și o
traducere autorizată a deciziei în limba națională.
Un act de procedură depus în instanță de un reprezentant trebuie să conțină informațiile despre reprezentant menționate la
punctele 2 și 3 de mai sus și trebuie să fie însoțit de un document care atestă drepturile și obligațiile reprezentantului, atât timp cât
un astfel de document nu a fost încă depus sau atât timp cât termenul de valabilitate al autorizației depuse la dosar a expirat.
O persoană autorizată de o parte implicată care nu poate semna actul de procedură trebuie să semneze acel document în numele
părții respective, menționând motivul pentru care partea implicată nu poate semna personal documentul depus.
Articolul 135 din Codul de procedură civilă specifică faptul că declarația cu privire la cauza cererii trebuie să includă următoarele
informații:
1. suma pretinsă, în cazurile în care va fi determinată o valoare în cadrul cererii;
2.

2. circumstanțele care stau la baza plângerii înaintate de reclamant (motive concrete pentru plângere);
3. dovezi care să ateste circumstanțele precizate de reclamant, domiciliile martorilor și locația altor dovezi;
4. ce urmărește reclamantul (subiectul declarației cu privire la cauza cererii);
5. opinia reclamantului cu privire la posibilitatea pronunțării unei hotărâri în lipsă, în cazul în care nu există niciun răspuns la
plângere sau la actul de procedură preliminar;
6. informații cu privire la reprezentarea de către un avocat. Dacă acesta este cazul, trebuie precizate numele, prenumele și
adresa biroului avocatului;
7. opinia reclamantului privind posibilitatea încheierii unui acord de soluționare, dacă acesta dorește să ofere o astfel de opinie.
Declarația cu privire la cauza cererii trebuie însoțită de documente sau alte dovezi care stau la baza plângerii reclamantului,
dovada plății taxei judiciare și orice solicitări de prelevare a dovezilor pe care reclamantul nu le poate înainta, precizând motivul
pentru aceasta.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Declarația cu privire la cauza cererii trebuie însoțită de toate documentele care susțin cererile dvs. și dovada plății taxei judiciare.
Taxa judiciară pentru solicitări nefinanciare este de 100 LTL. În litigiile financiare, taxa judiciară plătibilă este egală cu un procent
din suma solicitată, astfel cum se precizează în legile specifice: 3 % și cel puțin 50 LTL pentru solicitări de până la 100 000 LTL;
3 000 LTL plus 2 % din suma solicitată pentru solicitări între 100 000 LTL și 300 000 LTL; și 7 000 LTL plus 1 % din suma solicitată
pentru solicitări peste 300 000 LTL. Taxa judiciară totală în litigiile financiare nu poate depăși 30 000 LTL.
Legile specifice menționează cazurile în care reclamanții sunt scutiți de la plata taxei judiciare. În plus, instanța are dreptul să
acorde o scutire parțială a taxei sau să amâne plata taxei până la adoptarea unei decizii, având în vedere situația financiară a
persoanei. Orice solicitare de scutire de la plata taxei judiciare sau de amânare a acesteia trebuie să fie justificată și însoțită de
dovezi care să ateste starea financiară precară a persoanei.
În cadrul procedurilor de documentare, taxa judiciară plătibilă reprezintă jumătate din taxa plătibilă pentru plângere, dar nu mai
puțin de 20 LTL.
Nu se plătește nicio taxă judiciară pentru apeluri separate, cu excepția apelurilor separate care solicită implementarea unor măsuri
intermediare, pentru care se achită o taxă judiciară de 100 LTL.
În cazul când actele de procedură sau anexele acestora sunt depuse în instanță doar prin mijloace electronice, taxa plătibilă
reprezintă 75 % din taxa judiciară plătibilă pentru actul de procedură respectiv și trebuie să fie de minimum 10 LTL.
Un client trebuie să convină asupra acordării de servicii juridice împreună cu avocatul său, cu avocații săi sau cu o asociație
profesională de avocați, prin semnarea unui acord. Partea trebuie să plătească taxa convenită pentru oferirea serviciilor juridice.
Părțile sunt libere să convină asupra momentului plății, după cum doresc.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Legea privind asistența juridică garantată de stat (Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas)
garantează acordarea asistenței juridice primare și secundare, în conformitate cu aranjamentele stabilite.
Asistența juridică primară este acordată cetățenilor Republicii Lituania și din alte state membre UE, persoanelor care au reședința
legală în Republica Lituania sau în alt stat membru UE și persoanelor care au dreptul la aceasta în temeiul acordurilor
internaționale la care Republica Lituania este parte. Asistența primară trebuie acordată imediat. Când acest lucru nu este posibil,
veți fi notificat atunci când este acceptată, fapt ce trebuie să se întâmple în cel mult 5 zile de la data solicitării. Funcționarii și
angajații municipali, avocații sau specialiștii agențiilor publice cu care municipalitatea a încheiat contracte vor oferi consultanță
personală privind soluționarea în afara instanței a litigiului dvs., vor oferi informații privind sistemul juridic, legile și alte legislații și
vor ajuta la redactarea unui acord de soluționare sau la completarea unei cereri pentru asistență juridică secundară. Asistența
juridică primară poate fi refuzată în cazurile când cererea reclamantului nu este justificată în mod clar, când reclamantul a primit
deja consultanță extinsă privind aceeași chestiune, când este clar că persoana poate obține consultanță din partea unui avocat
fără să apeleze la asistența juridică garantată de stat conform legii sau când cererea nu vizează drepturile proprii și interesele
legitime ale persoanei, cu excepția cazurilor de reprezentare specificate prin lege.
Asistența juridică secundară poate fi primită de aceleași persoane, dar acordarea acestei asistențe depinde de asemenea de
nivelul venitului total al acestora.

Asistența juridică secundară poate fi acordată oricărei persoane cu reședința în Republica Lituania, ale cărei bunuri și venit anual
nu depășesc nivelul eligibilității stabilit de guvern cu privire la acordarea asistenței juridice. Bunurile și veniturile sunt clasificate pe
două niveluri, I și II: pentru nivelul I, statul acoperă 100 % din costurile pentru asistența juridică secundară, în timp ce pentru nivelul
II, statul acoperă 50 % din costurile pentru asistența juridică secundară (restul de 50 % trebuie suportat de persoana în cauză).
Următoarele persoane au dreptul să primească asistență juridică secundară gratuită, indiferent de bunurile sau venitul anual al
acestora: suspecții, persoanele inculpate sau condamnate în cauze penale, în care participarea unui avocat al apărării este
obligatorie; victimele din cauze referitoare la repararea daunelor cauzate de o infracțiune, inclusiv cazurile în care repararea
trebuie stabilită într-o cauză penală; persoanele care primesc ajutoare sociale; persoanele care sunt sprijinite de instituții
rezidențiale de asistență socială; persoanele care suferă de un handicap grav sau recunoscute ca fiind inapte de muncă;
persoanele care au atins vârsta pensionării și despre care s-a stabilit că au nevoi speciale de un grad ridicat; tutorii acestor
persoane, în cazurile când asistența juridică este necesară pentru reprezentarea și protejarea drepturilor și intereselor persoanelor
aflate sub tutela lor; persoanele care furnizează dovada (un ordin de sechestru asupra proprietății etc.) că sunt incapabile, din
motive obiective, să își utilizeze proprietatea și fondurile și, prin urmare, proprietatea și venitul anual al acestora, pe care le-ar
putea utiliza după cum doresc, nu depășesc nivelul de eligibilitate prevăzut de guvern, în ceea ce privește acordarea asistenței
juridice secundare; persoanele care suferă de o boală mintală gravă, în cazurile în care este vizat tratamentul sau spitalizarea
forțată a acestora; tutorii acestor persoane, în cazurile când asistența juridică este necesară pentru reprezentarea și protejarea
drepturilor și intereselor persoanelor respective; debitorii, în cazurile când plângerea este înaintată împotriva ultimei reședințe a
acestora, unde locuiesc în prezent; părinții sau alți reprezentanți legali ai unui minor, în cazurile care vizează deplasarea copilului;
minorii care nu sunt căsătoriți sau recunoscuți de o instanță ca fiind în deplinătatea capacității juridice și care se prezintă în
instanță în nume propriu, în cazurile prevăzute de lege; persoanele care urmăresc să fie declarate inapte din punct de vedere
juridic, în cauze care privesc declararea unei persoane fizice ca fiind inaptă din punct de vedere juridic; persoanele care urmăresc
înregistrarea unui nou-născut și alte cauze precizate în acordurile internaționale în care Republica Lituania este parte.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
O instanță va decide admisibilitatea prin adoptarea unei rezoluții. Această procedură este considerată a fi punctul de pornire al
unei cauze civile. Dacă există orice fel de deficiențe, iar o persoană care participă în cauza respectivă sau care a depus o plângere
/un act de procedură elimină acea deficiență conform cerințelor și termenelor stabilite de instanță, se consideră că plângerea/actul
a fost depus la data la care acesta este transmis instanței. Altfel, se consideră că acesta nu a fost depus și este returnat
reclamantului, împreună cu anexele, prin ordin judecătoresc, în cel târziu cinci zile lucrătoare după termenul limită pentru
eliminarea deficiențelor.
Un reclamant are dreptul să își retragă plângerea, atât timp cât instanța nu a trimis o copie a acesteia pârâtului. Plângerea poate fi
retrasă ulterior doar dacă pârâtul este de acord și dacă plângerea este retrasă înainte ca tribunalul de primă instanță să pronunțe o
decizie.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Părțile implicate sunt informate cu privire la ora și locul unei audieri în instanță sau cu privire la măsurile procedurale individuale
prin citație sau prin notificarea instanței. Programul audierilor în instanță este de asemenea disponibil pe internet, prin intermediul
Sistemului de informații al instanțelor lituaniene, accesibil pe site-ul web al Administrației Naționale a Instanțelor. http://liteko.
teismai.lt/tvarkarasciai/
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
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Procedura de urmat? - Luxemburg
CUPRINS

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Medierea este o procedură alternativă de soluționare a litigiilor, care, în anumite cazuri, ar putea evita inițierea unei acțiuni în
instanță.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenele de prescripție variază de la caz la caz.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
A se vedea secțiunea Competența instanțelor - Luxemburg.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
A se vedea secțiunea Competența instanțelor - Luxemburg.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
A se vedea secțiunea Competența instanțelor - Luxemburg.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Răspunsul la această întrebare depinde de valoarea și de obiectul litigiului.
Situațiile pot fi reprezentate după cum urmează, în afară de excepțiile prevăzute de lege:

În cazul în care valoarea litigiului este mai mică sau egală cu 10 000 EUR, acesta este în principiu de competența
judecătorilor de pace (justices de paix). În fața acestor instanțe, părțile se înfățișează în persoană sau printr-un reprezentant
care, în cazul în care nu este avocat, trebuie să dispună de o împuternicire specială (de un mandat).
În cazul în care valoarea litigiului este mai mare de 10 000 EUR, acesta este în principiu de competența instanțelor
districtuale (tribunaux d'arrondissement). În fața acestor instanțe, este necesară reprezentarea de către un avocat pledant (av
ocat à la cour), cu excepția procedurilor de urgență și a procedurilor comerciale, în cadrul cărora părțile se pot înfățișa în
persoană, dar pot fi și asistate sau reprezentate. La instanțele superioare (cour d'appel), este necesară reprezentarea de
către un avocat pledant (avocat à la cour).
Unele chestiuni, indiferent de valoarea lor, chiar și în cazul în care aceasta depășește 10 000 EUR, sunt de competența
judecătorilor de pace: de exemplu, litigiile dintre locatori și locatari, cererile de pensie de întreținere, cu excepția celor care
sunt în legătură cu o cerere de divorț sau de separare legală. În general, cererile adresate judecătorului de pace se fac prin
intermediul unei citații trimise de un executor judecătoresc. În acest caz, actul de sesizare a instanței trebuie să
îndeplinească o anumită formalitate în vederea respectării dreptului la apărare. În anumite cazuri, părțile pot introduce
singură o acțiune, fără a recurge la un executor judecătoresc, printr-o cerere adresată în scris judecătorului de pace
(procedură simplificată și mai puțin costisitoare decât procedura aferentă instanței districtuale). În ambele cazuri, părțile se
înfățișează în persoană sau printr-un reprezentant care, în cazul în care nu este avocat, trebuie să dispună de o
împuternicire specială (de un mandat).
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Răspunsul la această întrebare depinde de situația în care vă aflați, potrivit deosebirilor de la punctul precedent.
În cazul în care valoarea litigiului este mai mică sau egală cu 10 000 EUR, părțile se pot adresa direct (prin intermediul unei cereri)
sau indirect (prin intermediul unei citații trimise de executorul judecătoresc) judecătorului de pace cu competență teritorială. În mod
concret, cererile sunt primite de grefierii șefi ai acestor instanțe.
În cazul în care valoarea litigiului este mai mare de 10 000 EUR, părțile trebuie să se adreseze în principiu unui avocat, care va
chema în judecată partea adversă în numele clientului său și prin intermediul unui executor judecătoresc. Avocatul va depune
actele de sesizare a instanței de pe lângă tribunalele districtuale sau de pe lângă curtea de apel competentă din punct de vedere
teritorial.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Cererile pot fi formulate în limbile franceză, germană sau luxemburgheză, sub rezerva anumitor dispoziții speciale care se aplică
anumitor chestiuni.
Cererea în justiție este formulată printr-o chemare în judecată (assignation) sau citație, mai puțin în situațiile în care instanța poate
fi sesizată printr-o simplă cerere (requête). Cu excepția unor situații rare care intră în competența judecătorilor de pace pentru
anumite chestiuni specifice, cererile în justiție trebuie formulate în scris. Nu sunt acceptate documentele transmise prin fax sau email.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Pentru anumite chestiuni specifice (de exemplu cererile de ordonanță de plată pentru sume datorate sau facturi neplătite), există
anumite formulare de completat. În principiu, citațiile în fața judecătorilor de pace, cererile sau chemările în judecată în fața
tribunalelor districtuale și actele de introducere a unei căi de atac în fața instanțelor superioare trebuie să cuprindă, sub sancțiunea
declarării nulității acestora, anumite mențiuni obligatorii și să fie redactate într-un anumit format. Nu există formulare prestabilite în
acest sens.
Există totodată formulare pentru cererile care au la bază legislația comunitară. De exemplu, cererile de somație europeană de
plată, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1896/2006, sau cererile pentru procedurile europene cu privire la cererile cu valoare
redusă, în temeiul Regulamentului (CE) nr. 861/2007.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
În principiu, trebuie achitate cheltuielile de judecată la încheierea acțiunii în justiție.Instanța poate, de asemenea, să decidă ca
partea căzută în pretenții la plata unei indemnizații procedurale părții câștigătoare, în cazul în care judecătorul consideră că este

incorect ca plata integrală a cheltuielilor să fie făcută exclusiv de partea care a câștigat procesul. Judecătorul poate dispune și
plata unei garanții sau a unui avans de către una sau mai multe dintre părțile în proces (de exemplu, în cazul în care instanța
dispune efectuarea unei expertize).
Remunerarea avocatului de către clientul său ține de acordul existent între aceștia. În practică, se obișnuiește să se plătească un
avans avocatului.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
A se vedea tema

Ajutor juridic – Luxemburg.

12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Dacă instanța a fost sesizată de reclamant, în cazul în care legea permite acest lucru, reclamantul va fi informat de instanță
cu privire la consecințele acțiunii sale în justiție.
Dacă acțiunea în justiție trebuie să fie sau este introdusă de un avocat, în numele clientului său, instanța va informa avocatul
cu privire la urmările acțiunii sale în justiție, acesta din urmă fiind reprezentantul legal al clientului. Avocatul va putea oferi
clientului său informațiile necesare privind calendarul evenimentelor, în măsura în care acestea sunt disponibile sau
previzibile.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Vezi răspunsul la întrebarea anterioară.
În plus, termenul prevăzut pentru înfățișare în procedurile scrise este, în principiu, stabilit prin lege, în afara termenelor pe care
judecătorul le poate fixa pentru a audia personal o parte la procedură sau un terț. Termenele stabilite de lege variază în funcție de
jurisdicție și de faptul dacă pârâtul locuiește în Luxemburg sau în străinătate. În cazul procedurilor orale, în principiu, reclamantul
trebuie să indice pârâtului o dată specifică în care acesta trebuie să se prezinte în instanță.
Linkuri utile

http://www.legilux.lu/
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 25/04/2019

Procedura de urmat? - Malta
NOTĂ: Versiunea în limba originală a acestei pagini
consultați acum este în lucru la traducătorii noștri.

a fost modificată recent. Versiunea lingvistică pe care o

CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?

7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Da, trebuie să vă adresați unei instanțe pentru a iniția o acțiune în justiție în Malta. Un avocat sau un procuror adresează instanței
o cerere și plătește taxa aferentă. În cazul în care trebuie sesizată o instanță superioară, persoana care intentează procesul
trebuie să facă o declarație sub jurământ.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Nu, o acțiune poate fi introdusă în instanță în orice moment. Cu toate acestea, persoana chemată în judecată are dreptul de a
invoca prescrierea în orice etapă a procedurilor în instanță.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Persoana care inițiază acțiunea în justiție trebuie să fie prezentă fizic în sala de judecată în timpul ședințelor. În absența sa,
avocatul sau procurorul acționează ca reprezentantul său. Dacă o parte nu este prezentă în Malta, un reprezentant special este
desemnat în Malta pentru a continua procedurile judiciare în absența părții.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Deși Malta are o singură clădire a instanței, aceasta este împărțită în mai multe instanțe diferite, în funcție de obiectul cauzei, de
valoarea cererii solicitantului și de reședința solicitantului. Diferitele instanțe din Malta sunt prezentate în cele ce urmează:
(a) Curtea Civilă (secția „Familie”) [Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja)] - examinează orice cerere legată de familie, precum
procedurile de separare, divorțul, problemele legate de întreținere, filiație și anulare;
(b) Curtea Magistraților (Secția „Familie” Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Familja)] – ca și la litera (a) de mai sus, dar
persoanele introduc în fața acestei instanțe acțiuni împotriva persoanelor care locuiesc în Gozo sau care își au reședința în Insula
Gozo;
(c) Prima Cameră a Curții Civile (competență constituțională) [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili (sede Kostituzzjonali)] - cauze de natură
constituțională;
(d) Curtea Magistraților (Malta) [Qorti tal-Maġistrati (Malta)] – soluționează cauze de natură pur civilă privind toate cererile cu o
valoare de până la 11 646,87 EUR împotriva persoanelor care locuiesc sau își au reședința în Insula Malta și orice altă cerere
formulată în temeiul legislației malteze;

(e) Curtea Magistraților (jurisdicție inferioară Gozo) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Inferjuri)] – ca și la litera (d) de mai sus, însă
această instanță este sesizată de persoanele care doresc să inițieze acțiuni împotriva unei persoane care locuiește în Gozo sau își
are reședința în Insula Gozo. Aceasta are, de asemenea, puterile atribuite Curții Civile secția „Jurisdicție voluntară”.
(f) Prima Cameră a Curții Civile [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili] - soluționează cauze de natură pur civilă privind toate cererile cu o
valoare mai mare de 11 646,87 EUR, precum și orice alte cauze (indiferent de valoarea cererii) în care există cereri privind imobile
sau în legătură cu servituți, obligații sau drepturi aferente imobilului, inclusiv orice cerere de evicțiune sau evacuare din imobil, fie
acesta urban sau rural, dat spre închiriere sau ocupat de persoane care locuiesc sau își au reședința obișnuită în circumscripția
unei astfel de instanțe.
(g) Curtea Magistraților (Gozo – jurisdicție superioară) [Qorti tal-Maġistrati (Għawdex Sezzjoni Superjuri Ġenerali)] - ca și la litera
(g) de mai sus; această instanță este însă sesizată de persoanele care doresc să inițieze o acțiune împotriva unei persoane care
locuiește în Gozo sau își are reședința în Insula Gozo;
(h) Prima Cameră a Curții Civile, jurisdicție voluntară [Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, Ġurisdizzjoni Volontarja] - Această instanță
soluționează aspectele necontencioase, precum deschiderea testamentelor secrete, dreptul de tutelă și adopțiile. Mai mult,
această instanță autorizează sau permite încheierea de contracte. Această instanță autorizează, de asemenea, adoptarea unor
dispoziții pe care legea nu le permite decât cu condiția acordării unei autorizări prealabile.
În afară de aceste instanțe, există, de asemenea, mai multe tribunale. Tribunalul pentru Cereri cu Valoare Redusă (Tribunal tatTalbiet iż-Żgħar) (care examinează și pronunță hotărâri cu privire la toate cererile pecuniare care nu depășesc 3 494,06 EUR),
Tribunalul de Control Administrativ (Tribunal ta’ Reviżjoni Amministrattiva) și Tribunalul pentru Relații Industriale (Tribunal
Industrijali). În Malta există, de asemenea, un Centru de Arbitraj (Ċentru tal-Arbitraġġ) care furnizează servicii referitoare la arbitraj.
Legislația malteză prevede că în anumite circumstanțe părțile sunt nevoite să recurgă la arbitraj (arbitraj obligatoriu). Litigiile
privind proprietățile deținute în comun și circulația autovehiculelor fac obiectul arbitrajului obligatoriu.
Toate instanțele menționate mai sus sunt instanțe de fond și toate sunt de drept comun. Căile de atac împotriva hotărârilor acestor
instanțe pot, prin urmare, să fie introduse la Curtea de Apel (Qorti tal-Appell). Căile de atac împotriva Tribunalelor pentru Cereri cu
Valoare Redusă, a Centrului de Arbitraj sau a Curții Magistraților trebuie depuse la Curtea de Apel în jurisdicția sa inferioară (cu un
complet format dintr-un judecător). Căile de atac împotriva Primei Camere a Curții Civile trebuie depuse la Curtea de Apel în
jurisdicția sa superioară (cu un complet format din trei judecători). Căile de atac împotriva Primei Camere a Curții Magistraților
(competență constituțională) trebuie depuse la Curtea Constituțională (Qorti Kostituzzjonali), iar căile de atac împotriva unei decizii
a Curții Magistraților (Gozo), atât în jurisdicția sa inferioară, cât și în cea superioară trebuie depuse întotdeauna la Curtea de Apel
din Malta.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
A se vedea răspunsul la întrebarea 4.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Un avocat sau un procuror este necesar pentru a introduce acțiunea la instanțele de jurisdicție inferioară. Dacă acțiunea este
introdusă la instanțele de jurisdicție superioară, sunt necesari atât un avocat, cât și un procuror.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
La grefa instanței.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Cererea trebuie formulată în limba malteză. Trebuie completată în scris iar avocatul sau procurorul trebuie să o depună personal.
Se poate introduce, de asemenea, o cerere pentru desfășurarea procedurilor în limba engleză dacă una dintre părți este cetățean
străin.
În Malta nu există posibilitatea de depunere a unei cereri prin e-mail sau fax.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?

Există formulare care trebuie completate pentru introducerea unei acțiuni la un Centru de Arbitraj sau Tribunal pentru Cereri cu
Valoare Redusă. Cu toate acestea, nu există formulare pentru intentarea unui proces la Curtea Magistraților sau la Prima Cameră
a Curții Civile. Atunci când acțiunea este introdusă la Prima Cameră a Curții Civile, este esențial ca cererea să conțină:
(a) o declarație care prezintă într-un mod clar și explicit obiectul cauzei în paragrafe numerotate separat, pentru a evidenția
pretenția și, de asemenea, pentru a declara care sunt faptele pe care solicitantul le cunoaște în mod direct;
(b) motivul pretenției;
(c) pretenția sau pretențiile, numerotate; și
(d) în fiecare cerere depusă sub jurământ, se introduce următoarea mențiune cu litere clare și lizibile imediat sub antetul instanței:
„Orice persoană care primește această cerere depusă sub jurământ care îi este adresată trebuie să transmită un răspuns sub
jurământ în termen de douăzeci (20) de zile de la data comunicării, care este data primirii. În cazul în care nu se transmite niciun
răspuns sub jurământ în temeiul legii în termenul prestabilit, instanța se va pronunța cu privire la cauză conform legii.

Din acest motiv este în interesul oricărei persoane care primește această cerere sub jurământ să consulte un avocat fără
întârziere, pentru a putea fi audiat în cadrul acțiunii.”
(e) documentele care pot fi necesare în sprijinul cererii vor fi prezentate împreună cu cererea sub jurământ;
(f) cererea sub jurământ va fi confirmată sub jurământ în fața grefierului sau procurorului desemnat ca persoană abilitată pentru
luarea declarațiilor în temeiul Ordonanței privind persoanele abilitate pentru luarea declarațiilor (Capitolul 79);
(g) împreună cu declarația, reclamantul va furniza, de asemenea, numele martorilor pe care intenționează să îi citeze, menționând
cu privire la fiecare dintre aceștia faptele și dovezile pe care intenționează să le stabilească prin mărturia lor;
(h) cererea va fi transmisă pârâtului.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Da, când cererea este depusă, trebuie plătită taxa corespunzătoare. Valoarea taxei variază în funcție de tipul cauzei și/sau
valoarea pretenției.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Da, o persoană fără venituri poate solicita asistență judiciară. Cererile de asistență judiciară se depun la Prima Cameră a Curții
Civile. Cererile pot fi făcute, de asemenea, verbal unui avocat însărcinat cu furnizarea de asistență judiciară. Pentru a se acorda
asistență judiciară trebuie îndeplinite anumite criterii, și anume, solicitantul trebuie să depună un jurământ în fața grefierului, iar
atunci când cererea se face verbal să depună un jurământ în fața unui avocat însărcinat cu furnizarea de asistență judiciară:
(a) că el consideră că are motive rezonabile pentru a iniția sau a se apăra, a continua sau a fi parte în cadrul procedurii;
(b) că, excluzând obiectul procedurilor, nu posedă proprietăți de niciun fel a căror valoare netă este egală cu 6 988,12 EUR, fără a
include articolele electrocasnice considerate în mod rezonabil necesare utilizării de către solicitant și familia sa, și că venitul său
anual nu depășește salariul minim anual stabilit pentru persoanele cu o vârstă de minimum 18 ani.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Atunci când se depune o cerere, instanța stabilește data audierii. Instanța informează solicitantul și pârâtul cu privire la data primei
audieri (notificarea audierii). O persoană poate verifica, de asemenea, dacă a fost stabilită audierea pentru o anumită cauză, prin
intermediul sistemului electronic al instanței denumit Lecam sau pe site-ul internet al curților de justiție. Părțile nu primesc nicio
confirmare cu privire la corectitudinea depunerii cererii; cu toate acestea, se menționează că grefa nu va primi nicio cerere sub
jurământ care nu îndeplinește elementele indicate la întrebarea numărul 9.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Solicitantului i se transmite notificarea audierii. Data următoarei audieri este stabilită în decursul audierii în cauză. Anumite
informații privind cauza pot fi obținute de pe site-ul internet al curților de justiție.

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 22/03/2017

Procedura de urmat? - Ţările de Jos
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Nu, nu este necesar să apelați de fiecare dată la instanță pentru a vă soluționa litigiul. În unele cazuri, este posibil să utilizați forme
alternative de soluționare a litigiilor.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Da, de obicei există, dar limitele temporale pentru introducerea unei acțiuni în justiție variază de la caz la caz și nu se poate
răspunde în termeni generali. Pentru întrebări, cel mai bine este să contactați un avocat sau Biroul de asistență juridică ( Juridisch
loket) ( http://www.juridischloket.nl/)
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Ca regulă generală, pârâtul este citat de instanța statului membru unde își are reședința.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Cu excepția cazului în care legea prevede altceva, cauza dumneavoastră trebuie înaintată instanței districtuale din regiunea în
care își are reședința pârâtul. În absența unei reședințe cunoscute a pârâtului în Țările de Jos, este competentă și instanța din
regiunea în care persoana respectivă locuiește efectiv. Prin urmare, va trebui să aflați adresa și localitatea din Țările de Jos în
care locuiește pârâtul. Dacă aceste date sunt cunoscute, puteți consulta Legea privind clasificarea judiciară (Wet op de
rechterlijke indeling) pentru a afla în care district judiciar se găsește locul de reședință sau de ședere. Pe această bază, este
posibil să determinați instanța districtuală pe lângă care trebuie să introduceți acțiunea.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Pentru răspunsul la această întrebare, consultați întrebarea anterioară. Pentru informații suplimentare în ceea ce privește
determinarea instanței pe lângă care trebuie să introduceți acțiunea, vă rugăm să consultați următorul site: rechtspraak.nl.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În Țările de Jos, principiul legal este că părțile trebuie să fie reprezentate de un avocat în cauzele civile și comerciale. În această
privință, nu există nicio diferență dacă respectiva cauză implică o acțiune inițiată prin citație, o acțiune inițiată prin cerere sau dacă
este vorba de o procedură sumară, o procedură pentru obținerea unei decizii judecătorești provizorii ori, de exemplu, o acțiune
desfășurată în lipsă, din cauza neprezentării.
Se aplică o excepție doar pentru plângerile a căror valoare nu depășește 25 000 EUR sau pentru plângerile cu valoare
nedeterminată, dar pentru care există un indiciu clar că valoarea lor nu depășește 25 000 EUR. În aceste cazuri, este competentă
instanța districtuală, iar părțile se pot reprezenta singure în cadrul procedurii. Părțile pot, de asemenea, obține asistență de la alte
persoane decât avocații, de exemplu, de la un consilier juridic sau de la un executor judecătoresc.
În cazul în care cauza se referă la un contract de muncă, un contract colectiv de muncă, o prevedere a unui contract colectiv de
muncă declarată a avea caracter de obligativitate generală, un acord de pensionare anticipată, astfel cum este menționat în Legea
privind acordul-cadru pentru pensionarea anticipată a funcționarilor publici (Wet kaderregeling vut overheidspersoneel), un
contract de agenție, un contract de închiriere sau un contract de închiriere cu opțiune de cumpărare, este, de asemenea, posibil să
se acționeze fără avocat. Prin urmare, în aceste cazuri, valoarea plângerii în termeni monetari este irelevantă.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Documentele scrise prin care se inițiază procedura trebuie adresate grefei instanței competente. În această privință este necesar
să rețineți diferența dintre procedurile inițiate prin citație și cele inițiate prin cerere. În cazul procedurilor inițiate prin citație, aceasta
este mai întâi notificată pârâtului, apoi înregistrată la grefă. Ambele acțiuni trebuie efectuate de un executor judecătoresc. Apoi,
procedurile se desfășoară prin intermediul listei de dosare aflate pe rol (lista cauzelor audiate pe durata unei sesiuni). În cazul
procedurilor inițiate prin cerere, o cerere este depusă direct la grefă, iar celelalte proceduri ulterioare se desfășoară, de asemenea,
prin intermediul grefei instanței competente. Consultați, de asemenea, rubrica „Notificarea actelor”.
Procedura descrisă mai sus se va modifica în următorii ani, când va intra în vigoare legislația privind procedurile electronice
(obligatorii). Această legislație urmează să fie introdusă treptat în perioada 2017-2021. În cele din urmă, procedurile electronice
vor deveni obligatorii în toate cauzele cu reprezentare juridică obligatorie. Atunci, toate aceste cauze vor începe cu depunerea
unui document inițial (procesinleiding) prin intermediul portalului web al serviciului judiciar (Rechtsspraak) sau prin intermediul unei
interfețe între serviciul judiciar și avocat. Se face referire și la informațiile cu privire la „Prelucrarea automatizată”.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
În Țările de Jos, limba neerlandeză este limba oficială a procedurilor judiciare. Aceasta înseamnă că citația sau cererea (scrisă) de
sesizare a instanței trebuie să fie redactată în limba neerlandeză. Ca excepție, actele de procedură dintr-o cauză aflată pe rolul
unei instanțe stabilite în provincia Frizia pot fi redactate în limba frizonă.
Documentele pot fi depuse și prin fax la grefa unei instanțe districtuale. Documentele transmise prin fax și primite de grefa
instanței până la ora 24:00 a ultimei zile a termenului fixat se consideră a fi depuse în termenul-limită. Există o excepție în această
privință: cererile în cauzele în materie de dreptul familiei nu sunt acceptate dacă au fost transmise prin fax. Documentele nu pot fi

transmise prin e-mail. În perioada 2017-2021, procedurile electronice urmează să fie introduse treptat pentru toate cauzele de
drept civil și de drept administrativ. Dacă procedurile electronice au intrat în vigoare pentru tipul de cauză vizat, o acțiune poate fi
introdusă în instanță pe cale electronică prin portalul web al serviciului judiciar.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Cerințele specifice sunt stabilite prin lege în ceea ce privește conținutul unei citații sau al unei cereri (scrise) de sesizare a
instanței. În temeiul noii legislații care permite recurgerea la procedurile electronice, nu mai există decât o singură metodă de
inițiere a procedurilor. Legislația respectivă urmează să fie introdusă treptat între septembrie 2017 și 2021. Pentru informații
suplimentare, se face referire la Normele naționale de procedură pentru citațiile civile în instanță (Landelijk Procesreglement
voor civiele dagvaardingen bij de rechtbanken) [la secțiunea Rechtbanken (Tribunale districtuale), Handel (Comerț)] și Normele
de procedură pentru acțiunile inițiate prin cerere în instanță în sectorul de drept civil comercial/ de instanță în procedurile sumare ( P
rocesreglement voor verzoekschriftenprocedure sector civiel handel/voorzieningenrechter).
Proceduri inițiate prin citație
În cazul procedurilor inițiate prin citație, executorul judecătoresc notifică, mai întâi, citația pârâtului, apoi o înregistrează la grefa
curții. Citația trebuie să includă următoarele informații: numele reclamantului, la ce se referă plângerea acestuia, numele pârâtului,
motivele plângerii și documentele doveditoare depuse de reclamant în sprijinul plângerii. Citația precizează, de asemenea, data
audierii și instanța unde va fi audiată cauza.
Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
1. citația în original;
2. dacă citația trebuie notificată sau comunicată peste hotare, documentele originale care atestă că această procedură a fost
efectuată corect;
3. dovada acordării unei asistențe juridice subvenționate sau o declarație de venit ori o copie a cererii de asistență juridică
subvenționată sau a declarației de venit;
4. dovada domiciliului ales de către pârât;
5. probele (documentele) care vor fi invocate în cadrul procedurii;
6. notificarea prin care să se ateste dacă a avut loc o mediere înaintea procedurii și, în cazurile menționate mai jos, trebuie
depuse și copii ale următoarelor documente:
7. dacă este înaintată o plângere pentru rambursarea costurilor de sechestru, o copie a documentelor de sechestru;
8. în cazul trimiterii către o instanță superioară, decizia de trimitere și documentele incluse până la momentul deciziei de
trimitere;
9. dacă citația trebuie să fie publicată sau tradusă într-o limbă străină, documentele care atestă publicarea sau traducerea.
Proceduri inițiate prin cerere
În cazul procedurilor inițiate prin cerere, o cerere este depusă direct la grefă, iar restul procedurii se desfășoară, de asemenea,
prin intermediul grefei instanței competente.
Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:
1. numele, prenumele și locul de reședință sau, în lipsa unei reședințe în Țările de Jos, adresa la care locuiește efectiv
reclamantul, precum și
2. numele, adresa, locul de reședință sau, în absența unei reședințe în Țările de Jos, adresa la care locuiește fiecare pârât și
fiecare parte interesată, după cunoștința reclamantului, precum și
3. o descriere clară a cererii și a temeiurilor acesteia, inclusiv a temeiurilor competenței locale a instanței, precum și
4. numele și numărul de telefon ale avocatului desemnat pentru cauza respectivă.
O parte care invocă un document în citație, într-o declarație scrisă sau în orice act trebuie să atașeze o copie a acelui document.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Taxele judiciare trebuie achitate la introducerea acțiunii în instanță. Valoarea acestora depinde de natura litigiului și de suma
implicată în litigiu. În practică, deseori, avocatul dumneavoastră va plăti în avans această taxă și o va percepe ulterior din partea

dumneavoastră. În cazul în care, în timpul procedurii, este necesar să se facă apel la un expert (de exemplu, un auditor, un expert
din domeniul medical sau tehnic), în final, instanța va percepe taxele de la partea care pierde, cu excepția cazului când decide
altceva (de exemplu, în cauzele în materie de dreptul familiei, în care costurile sunt suportate de obicei de partea care a inițiat
acțiunea). Același lucru se aplică și în cazul costurilor legate de martori sau de alte forme de dovadă.
Avocații percep un tarif pe oră pentru activitățile lor (cu sau fără TVA), cu excepția cazului când există dreptul la asistență juridică
finanțată din fonduri publice (consultați și întrebarea 11). În principiu, tarifele avocaților din Țările de Jos nu sunt fixe. Se
recomandă să obțineți din timp informații privind acest subiect, din partea avocatului care vă reprezintă sau din partea Asociației
Barourilor din Țările de Jos (Nederlandse orde van Advocaten). Majoritatea avocaților solicită un avans și își declară ulterior
activitatea, pe parcursul procedurilor, trimițând apoi o factură finală.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
În Țările de Jos, există posibilitatea de a obține asistență juridică finanțată din fonduri publice. Orice persoană care are nevoie de
asistență juridică, dar nu și-o permite, poate solicita o contribuție pentru cheltuielile de judecată. Apoi, Consiliul de asistență
juridică (Raad voor rechtsbijstand) plătește o parte din onorariile avocatului, însă trebuie plătită și o contribuție proprie. Această
contribuție depinde de situația financiară. Cererea este înaintată de avocat către Consiliul de asistență juridică. Condițiile de
eligibilitate pot fi găsite pe site-ul web al Consiliului de asistență juridică ( http://www.rvr.org/).
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
În cazul procedurilor inițiate prin citație, procesul intră pe rol de la data citației. Citația este depusă de reclamant la grefa instanței
cel târziu în ultima zi de lucru a grefei anterioară datei intrării pe rol a dosarului care este stipulată pe citație (data programată
pentru audiere). Grefierul introduce cauza pe rolul unei instanțe prezidate de un singur judecător.
Perioada de așteptare a procedurilor expiră dacă citația nu a fost depusă la grefa instanței înainte de termenul menționat, cu
excepția cazului în care o citație validă de recuperare a fost emisă în termen de două săptămâni de la data intrării pe rol a
dosarului, stipulată în citație.
În cadrul procedurilor inițiate prin cerere, procesul intră pe rol când cererea este transmisă grefei instanței.
În general, nu se trimite o confirmare a faptului că un caz a fost prezentat în mod valid. În cazurile inițiate prin citație, dacă această
citație prezintă lacune, uneori, reclamantului i se acordă oportunitatea de a remedia deficiențele. Același lucru este valabil și în
cazul procedurilor inițiate prin cerere. Cu toate acestea, grefa instanței nu este obligată să ofere această oportunitate.
În cadrul procedurilor care trebuie desfășurate pe cale electronică, sistemul electronic generează o confirmare de primire care este
inclusă în dosarul electronic. Documentele pot fi oricând consultate pe cale electronică de părțile implicate.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Grefa instanței nu poate oferi imediat informații precise privind calendarul procedurilor, nici privind momentul în care este inițiată
acțiunea. În mod normal, veți primi o notificare atunci când cauza dumneavoastră urmează să fie audiată. În general, avocatul sau
grefa instanței va putea spune cu aproximație când va fi audiată o cauză, dar aceste notificări nu sunt obligatorii.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 02/01/2019
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CUPRINS

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Înainte de a introduce o acțiune în instanță, se recomandă utilizarea unei căi alternative de soluționare a litigiilor.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenele variază de la caz la caz. În ceea ce privește termenele, trebuie să obțineți consiliere juridică.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
A se vedea fișa informativă „Competența instanțelor – Austria”.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
A se vedea fișa informativă „Competența instanțelor – Austria”.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
A se vedea fișa informativă „Competența instanțelor – Austria”.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În ceea ce privește cauzele în materie civilă și comercială care urmează să fie soluționate prin intermediul instanțelor, cererile
depuse la instanțele districtuale (Bezirksgerichte), care în general au competență pentru sume în litigiu de maximum 15 000 EUR,
trebuie să fie semnate de un avocat în cazul în care suma în litigiu depășește 5 000 EUR. Obligația de a recurge la un avocat nu
se aplică cauzelor care trebuie să fie depuse la instanțele districtuale, indiferent de suma în litigiu (adică, chiar dacă aceasta
depășește 15 000 EUR). Acest lucru se aplică în special litigiilor privind filiația, plățile pensiei legale de întreținere și divorțul,
litigiilor dintre soți sau dintre părinți și copii, litigiilor privind granițele terenurilor, locuințele și dispozițiile pentru agricultorii

pensionați, litigiilor privind interferența cu posesia, litigiilor rezultate din contracte de închiriere sau licențe pentru sedii rezidențiale
și comerciale, inclusiv locuri de parcare și garaje, și din închirierea de proprietăți și de întreprinderi care dețin proprietăți, precum și
litigiilor rezultate din contracte încheiate între marinari, transportatori și hotelieri și angajații, pasagerii sau invitații acestora).
Obligația de a recurge la un avocat nu se aplică nici cererilor depuse în cadrul unor proceduri necontencioase.
În cazul în care reprezentarea juridică în fața instanțelor districtuale nu este obligatorie, orice persoană poate depune o cerere sau
o solicitare formulată în scris de inițiere a procedurii în instanță.
În ceea ce privește cauzele în materie civilă și comercială care urmează să fie înaintate instanțelor, cererile depuse la instanțele
regionale (Landesgerichte) trebuie în principiu să fie întotdeauna semnate de un avocat. Instanțele regionale au competență
pentru toate cererile care nu intră în sfera de competență a instanțelor districtuale, indiferent de suma în litigiu, cum este cazul
litigiilor legate de dreptul de proprietate industrială și de concurența neloială și al acțiunilor în încetare introduse de asociațiile
pentru protecția consumatorilor.
Nu este necesar ca un avocat să semneze cererile conform dreptului muncii și al securității sociale (procedură în baza legii privind
instanțele în materie socială și de muncă – ASGG) înaintate instanțelor regionale. Acest lucru este valabil în special pentru cererile
formulate de angajați împotriva angajatorilor care rezultă din contractul lor de muncă.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Cererile formulate în scris trebuie să fie transmise la adresa de corespondență a instanței.
Cu toate acestea, o parte care nu este reprezentată de un avocat poate înregistra, de asemenea, o cerere formulată verbal în
orice zi de audiere publică („Amtstag”, în general o dată pe săptămână) la serviciul competent al instanței districtuale care are
competență pentru procesul respectiv sau al instanței districtuale unde este situat domiciliul curent al părții în cauză (în ambele
cazuri sub supravegherea unui judecător). Serviciul competent al instanței este prestabilit prin alocarea de cauze de către instanță
și poate fi aflat prin telefon sau personal la sediul instanței pe durata programului de lucru. Programul zilelor de audiere publică ale
instanței districtuale (cel puțin o jumătate de zi pe săptămână) este prezentat pe site-ul Ministerului Federal al Justiției la rubrica „G
erichte” sau poate fi obținut – cel puțin pe durata programului de lucru (în general între orele 8:00 și 16:00, de luni până vineri, cu
excepția zilelor de sărbătoare legală) -– telefonând la sediul instanței.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Limba oficială în toate instanțele este limba germană. Unele instanțe permit, de asemenea, utilizarea limbii croate vorbite în
regiunea Burgenland, a limbilor maghiară și slovenă ca limbi oficiale pentru grupurile lingvistice minoritare.
Cererile sau solicitările legate de inițierea de proceduri trebuie depuse în scris. În cazul în care acestea nu trebuie să fie semnate
de un avocat, ele pot fi înregistrate verbal la instanța districtuală care are competență, astfel cum a fost explicat în răspunsul la
întrebarea 7 de mai sus. În cazul în care cererile sunt trimise instanței prin fax sau prin e-mail, instanța poate emite instrucțiuni
pentru corectarea lor. Cererile pot fi depuse online prin intermediul sistemului închis al platformei austriece e-Justiție (ERV), pentru
care este necesară înregistrarea (acest lucru este viabil din punct de vedere financiar doar pentru cei care depun un număr mare
de cereri la instanțele austriece).
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Singurele formulare obligatorii disponibile sunt cele pentru solicitările de somații de plată condiționate (Mahnklagen). Toate cererile
de plată de până la 75 000 EUR trebuie prezentate sub forma unei solicitări a unei somații de plată în cadrul acestei proceduri ( Ma
hnverfahren). Formularele corespunzătoare pot fi obținute de la sediul instanței sau pot fi tipărite de pe site-ul Ministerului Federal
al Justiției ( http://www.justiz.gv.at/).
Există formulare opționale pentru ordine judecătorești de reziliere a unui contract de închiriere sau de leasing comercial pentru
unul sau pentru mai multe sedii comerciale.
Ca regulă generală, fiecare cerere poate fi însoțită de documente (elemente de probă) în sprijinul cererii (care trebuie să fie
completate în același număr de exemplare ca și cererea însăși, a se vedea întrebarea 12). Orice acord încheiat în scris privind
locul de competență sau instanța competentă internă (acorduri privind competența) poate fi anexat la cerere. Același lucru este

valabil și pentru acordurile încheiate în scris cu privire la locul de executare a unui contract, în cazul în care solicitantul dorește să
se bazeze pe locul respectiv de competență, și pentru alte fapte relevante deosebite privind competența sau unele proceduri
speciale (de exemplu, procedura de executare silită a unei cambii).
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Cheltuielile de judecată sunt plătibile atunci când o cerere civilă este depusă la o instanță; acestea au ca scop acoperirea
costurilor totale ale procesului în primă instanță și sunt, în general, independente de rezultatul ulterior al cererii. Cheltuielile sunt
ajustate, de obicei, în funcție de suma în litigiu. Acestea trebuie plătite în momentul în care se depune cererea (personal la sediul
instanței, în numerar sau prin carte de credit sau de debit ori de la distanță prin transfer bancar, în contul instanței, cu referința
„cheltuieli de judecată”, însoțită de numele părților).
Modalitatea de plată a onorariilor avocaților face obiectul unui acord individual; același lucru se aplică în cazul sumei plătite sub
formă de onorarii (dacă plata nu a fost convenită în conformitate cu Legea privind cuantumul onorariilor avocaților ( Rechtsanwaltsta
rifgesetz) sau cu Criteriile generale privind onorariile avocaților (Allgemeine Honorar-Kriterien). În mod normal, rambursarea poate
fi solicitată numai de partea opusă, după pronunțarea hotărârii definitive, în funcție de reușita procesului.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Se acordă asistență judiciară persoanelor care nu pot plăti costul procedurilor fără a-și pune în pericol mijloacele de trai. O cerere
de asistență judiciară poate fi formulată verbal sau în scris la instanța în cadrul căreia se derulează sau urmează să se deruleze
procedura. În cazul în care sediul instanței se află în afara circumscripției instanței districtuale în care această persoană are
reședința permanentă sau temporară, cererea poate fi, de asemenea, formulată verbal la instanța districtuală pe a cărei rază de
competență este situat locul de reședință.
Dacă sunt îndeplinite condițiile financiare și de fond, asistența judiciară poate fi solicitată înainte de depunerea unei cereri, în
scopul depunerii cererii și/sau pe durata întregii proceduri ulterioare.
Informații suplimentare privind asistența judiciară sunt disponibile la rubrica „Bürgerservice” pe site-ul Ministerului Federal al
Justiției http://www.justiz.gv.at/). Formularele de cerere, care conțin informații și recomandări suplimentare, pot fi, de asemenea,
descărcate de pe site-ul internet.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
O cerere este considerată depusă atunci când este primită de instanța care are competență (cel puțin teoretică). O cerere este
considerată depusă în mod corespunzător dacă nu oferă motive pentru respingerea imediată sau pentru corectarea de către
instanță (cu alte cuvinte, dacă aceasta îndeplinește condițiile necesare pentru ca o cerere să poată fi tratată conform normelor de
procedură). Cererile formulate în scris trebuie depuse într-un număr copii egal cu numărul părților la procedură (o copie pentru
fiecare parte opusă și o copie pentru instanță). În cazul în care cererea cuprinde erori de formă și/sau de conținut, instanța va
emite probabil instrucțiuni în scopul corectării acesteia. Aceste instrucțiuni vor indica consecințele neefectuării corecțiilor până la
data stabilită. Confirmarea de primire a cererii este în mod normal emisă doar la cerere, cu excepția cazului în care aceasta a fost
depusă prin intermediul platformei austriece e-Justiție, în acest caz confirmarea fiind automată.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
În ceea ce privește procedurile legate de somațiile de plată (Mahnverfahren), formularul de cerere include deja o solicitare a unei
copii executabile a somației de plată. Prin urmare, solicitantul primește automat o copie executabilă a somației de plată (mandat
de execuție -Exekutionstitel) sau o copie sau o notificare cu privire la orice contestație formulată de cealaltă parte în termenul
stabilit, însoțită de obicei de o citație la o audiere orală (care inițiază procedura ordinară). Nu există încă o perioadă minimă pentru
citații în cadrul procedurilor derulate în instanțele districtuale; cu toate acestea, în cadrul procedurilor derulate în instanțele
regionale, este prevăzută o astfel de perioadă cu durata de 3 săptămâni.
În ceea ce privește procedurile privind o hotărâre judecătorească de reziliere a unui contract de închiriere pentru sedii rezidențiale
sau de leasing comercial, proprietarul trebuie să solicite separat o copie a ordinului de reziliere. În cazul în care persoana depune
o contestație în termenul stabilit (în termen de patru săptămâni), proprietarul este informat automat (și de obicei îi este trimisă o
citație la audiere).
Cu excepția procedurilor speciale (precum procedurile pentru obținerea unei somații de plată a unei datorii, de plată a unei cambii
sau a unui preaviz de reziliere din partea proprietarului), după primirea unei cereri (și după finalizarea procedurilor de corecție) în
cauzele judecate în cadrul instanțelor districtuale cu competență, instanța transmite de obicei automat cererea către pârât,

împreună cu o citație la audiere și, în același timp, trimite solicitantului o citație la audiere. În cauzele judecate de instanțele
regionale, pârâtului i se solicită în mod automat să depună o cerere scrisă în apărare (și i se reamintește că aceasta trebuie să fie
semnată de un avocat) în momentul emiterii reclamației. În cazul în care pârâtul nu depune cererea în apărare în termenul stabilit,
va fi pronunțată, la cererea solicitantului, o hotărâre în lipsă; în caz contrar, procedura se suspendă. În cazul în care cererea în
apărare este primită în termenul stabilit, solicitantului i se transmite o copie a acesteia, de obicei însoțită de o citație la audiere.
Părțile pot obține informații privind ordinea exactă a etapelor procedurii deja hotărâte de instanță sau stadiul actual al procedurii în
mod direct (în orice etapă a procedurii) prin contactarea telefonică a serviciului competent din cadrul instanței (registru = Kanzlei)
pe durata programului de lucru, indicând numărul dosarului.
În cadrul ședinței pregătitoare (prima sesiune a procedurii orale), părțile, care trebuie în mod normal să participe personal, cu
excepția cazului în care reprezentantul acestora este suficient de bine informat în privința faptelor, sunt consultate în legătură cu
programarea și ordinea ulterioară a procedurii, instanța luând ulterior o decizie în acest sens. Acest calendar este inclus în registru
sub forma unui calendar al cauzelor, iar părților (sau reprezentanților acestora) le sunt transmise copii ale înregistrărilor. În cazul
modificării calendarului cauzelor, părțile trebuie să fie notificate și, dacă este cazul, trebuie convenit cu acestea un calendar
convenabil.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 13/11/2015
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CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
O alternativă la introducerea unei cauze în instanță este apelarea la proceduri de mediere. Medierea este o metodă extrajudiciară
(amiabilă) de soluționare a unui litigiu, cu participarea unei persoane sau instituții independente și calificate (un mediator).
Procedurile de mediere sunt voluntare (o parte implicată în litigiu își poate retrage oricând consimțământul pentru mediere și se
poate retrage de la aceste proceduri) și confidențiale (participanții sunt obligați să păstreze confidențialitatea informațiilor obținute
în cadrul unei medieri), iar mediatorii sunt imparțiali și independenți (aceștia nu sprijină niciuna dintre părți și, în principiu, nu
sugerează soluții la litigiu).
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
În general, acțiunile pot fi introduse în instanță în orice moment, cu excepția cazului în care reglementări speciale prevăd un
termen-limită. Cu toate acestea, o parte care introduce o acțiune după expirarea termenului de prescripție al plângerii riscă să
piardă procesul dacă cealaltă parte susține că acțiunea este prescrisă.
Termenele de prescripție (terminy zawite) se aplică în temeiul legislației poloneze. Natura specifică a unui termen de prescripție se
referă la faptul că, dacă partea îndreptățită nu întreprinde o acțiune specifică în termenul de prescripție, acest drept al părții
respective de a introduce acea acțiune expiră. Codul de procedură civilă (CPC, Kodeks postępowania cywilnego) nu conține
prevederi generale care să reglementeze termenele de prescripție, dar indică aceste perioade de timp în reglementările cu privire
la situații specifice.
Expirarea dreptului ca urmare a expirării termenului de prescripție are caracter obligatoriu asupra părților implicate în relația
juridică, asupra instanței sau a unei alte autorități care examinează cauza. Autoritatea ține cont de acest aspect în mod automat,
nu la solicitarea unei părți sau ca urmare a invocării unui motiv. Termenul de prescripție poate fi reinstaurat doar în circumstanțe
excepționale, când nerespectarea acestuia nu a fost din vina părții implicate.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Pentru a stabili dacă o instanță de pe teritoriul unui anumit stat membru este competentă să audieze o anumită cauză, trebuie
determinată jurisdicția instanței respective.
Competența generală a instanțelor ordinare din Polonia pentru soluționarea cauzelor civile de pe teritoriul acestora este denumită
jurisdicție națională și este reglementată de CPC.
Cauzele ce urmează a fi judecate sunt supuse jurisdicției naționale dacă pârâtul este domiciliat sau își are reședința obișnuită în
Polonia sau dacă își are sediul social în Polonia.
Mai mult, jurisdicțianațională aparține instanțelor poloneze în următoarele cauze:
• matrimoniale (jurisdicțianațională este exclusivă dacă ambii soți sunt cetățeni polonezi și dacă sunt domiciliați și își au reședința
obișnuită în Polonia);
• care vizează relația dintre părinți și copii (jurisdicția națională este exclusivă dacă toate părțile implicate sunt cetățeni polonezi și
dacă își au domiciliul sau reședința obișnuită în Polonia);
• care vizează alocația de întreținere și stabilirea paternității unui copil (acestea țin de jurisdicția națională dacă reclamantul este o
parte îndreptățită care își are domiciliul sau reședința obișnuită în Polonia);
• care vizează dreptul muncii (cauzele în care reclamantul este un angajat se supun jurisdicției naționale dacă activitatea este, a
fost sau urma să se desfășoare preponderent în Polonia);
• care vizează contracte de asigurare (cauzele care vizează o relație de asigurare și care sunt intentate împotriva asiguratorului
sunt supuse jurisdicțieinaționale dacă reclamantul își are domiciliul în Polonia sau dacă există un alt element care indică jurisdicția
teritorială a Poloniei);

• care vizează consumatorii (cauzele în care reclamantul este un consumator sunt supuse jurisdicției naționale dacă acesta este
domiciliat sau își are reședința obișnuită în Polonia și dacă a urmat acțiunile necesare pentru a încheia un acord în Polonia; în
astfel de cauze, cealaltă parte a acordului cu consumatorul este tratată ca entitate domiciliată sau care își are sediul social în
Polonia, dacă aceasta are o întreprindere sau o sucursală a acesteia în Polonia, iar acordul cu consumatorul a fost încheiat în
cadrul activității acelei întreprinderi sau sucursale).
Instanțele poloneze au, de asemenea, jurisdicție națională exclusivă în cazul:
cauzelor care vizează drepturile reale asupra unui bun imobil și posesia unui bun imobil situat în Polonia; cauzelor care vizează
contracte de leasing (najem sau dzierżawa) și alte relații care implică utilizarea unui astfel de bun imobil (cu excepția cauzelor cu
privire la chirie și alte sume datorate pentru utilizarea bunului imobil sau obținerea de beneficii din acesta); altor cauze în care
hotărârea instanței vizează drepturi reale, posesia sau utilizarea unui bun imobil situat în Polonia;
cauzelor privind desființarea unei persoane juridice sau a unei unități organizaționale care nu este persoană juridică, precum și a
cauzelor privind abrogarea sau anularea deciziilor organului de conducere al acesteia, dacă persoana juridică sau unitatea
organizațională care nu este persoană juridică își are sediul social în Polonia.
Mai mult, în cazul în care jurisdicția națională acoperă o cauză introdusă în cadrul plângerii principale, această jurisdicție acoperă
și cererea reconvențională.
Părțile implicate într-o relație juridică specificată pot conveni în scris cu privire la introducerea în competența instanțelor poloneze a
problemelor care vizează drepturile patrimoniale ce derivă sau pot deriva din relația respectivă.
Instanța ia în considerare în mod automat absența jurisdicției naționale în fiecare etapă a cauzei.
Dacă se constată că nu este aplicabilă jurisdicția națională, instanța respinge plângerea sau cererea.
Absența jurisdicției naționale constituie un motiv de invalidare a procedurilor.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Pentru a stabili care tribunal districtual (sąd rejonowy) sau tribunal regional (sąd okręgowy) este competent să audieze cauza,
trebuie luată în considerare jurisdicția teritorială a instanței. În temeiul legislației poloneze, se face distincția între jurisdicția
teritorială generală, jurisdicția teritorială alternativă și jurisdicția teritorială exclusivă.
a. jurisdicția teritorială generală
În general, acțiunile trebuie introduse într-un tribunal de primă instanță care are jurisdicție teritorială asupra domiciliului pârâtului
(în temeiul Codului civil, domiciliul unei persoane fizice este orașul/localitatea în care aceasta locuiește cu intenția de a locui acolo
în mod permanent). Dacă pârâtul nu își are domiciliul în Polonia, jurisdicția teritorială este determinată în funcție de adresa unde
locuiește, iar dacă locul respectiv este necunoscut sau în afara Poloniei, jurisdicția este determinată în funcție de ultimul domiciliu
din Polonia. Acțiunile împotriva Trezoreriei de stat trebuie introduse în instanța care are jurisdicție asupra sediului social al unității
organizaționale a statului care este vizată de plângere. Acțiunile împotriva unei persoane juridice sau a unei alte entități care nu
este persoană fizică trebuie introduse în instanța care are jurisdicție asupra locației sediului social al entității respective.
b. jurisdicția teritorială alternativă
În baza reglementărilor privind jurisdicția teritorială alternativă, reclamanții pot introduce o acțiune, la alegerea lor, fie în instanța cu
competență generală, fie în altă instanță specificată în legislație ca fiind cea competentă. În cadrul procedurilor civile poloneze,
jurisdicția teritorială alternativă este acordată în următoarele cazuri:
plângeri privind alocația de întreținere și stabilirea paternității unui copil; plângeri privind o proprietate, înaintate împotriva unei
entități comerciale;
litigii care vizează contracte; acțiuni în răspundere civilă delictuală; plata unei sume datorate pentru gestionarea unei cauze (o taxă
plătibilă către un avocat); plângeri care vizează un contract de leasing (najem sau dzierżawa) al unui bun imobil; cauze care
vizează bilete la ordin sau cecuri.
Acțiunile cu privire la alocația de întreținere și stabilirea paternității unui copil, precum și cele asociate, pot fi introduse în funcție de
domiciliul părții îndreptățite. Acțiunile cu privire la o proprietate, înaintate împotriva unei entități comerciale, pot fi introduse în
instanța care are jurisdicție asupra locației sediului sau sucursalei, dacă plângerea vizează activitatea sediului sau sucursalei
respective. Acțiunile cu privire la încheierea unui contract, stabilirea conținutului acestuia, modificarea unui contract și stabilirea
existenței unui contract, pentru executarea, rezilierea sau anularea unui contract, precum și daune în baza neexecutării sau

neexecutării corespunzătoare a unui contract, pot fi introduse în instanța care are jurisdicție asupra locului de executare a
contractului. Dacă există îndoieli, locul de executare a unui contract trebuie confirmat printr-un document. Acțiunile în răspundere
civilă delictuală pot fi introduse în instanța care are jurisdicție teritorială în regiunea în care a avut loc fapta care a produs dauna
respectivă. Acțiunile cu privire la plata unei sume datorate pentru gestionarea unei cauze pot fi introduse în instanța care are
jurisdicție în regiunea unde reprezentantul legal a gestionat cauza. Acțiunile cu privire la contractul de leasing al unui bun imobil ( na
jem sau dzierżawa) pot fi introduse în instanța care are jurisdicție asupra locației unde este situat bunul imobil. Acțiunile împotriva
unei părți îndatorate printr-un bilet la ordin sau cec pot fi introduse în instanța care are jurisdicție asupra locului plății. Mai multe
părți îndatorate printr-un bilet la ordin sau cec pot fi trimise în judecată într-o acțiune comună în instanța care are jurisdicție asupra
locului plății sau în instanța care are competență generală în ceea ce privește persoana care acceptă sau care emite biletul la
ordin sau cecul.
c. jurisdicția teritorială exclusivă
Prevederile care guvernează jurisdicția teritorială exclusivă sunt obligatorii. Acestea exclud, în anumite categorii de cauze,
posibilitatea de introducere a unei acțiuni în instanța cu competență generală, dar și în instanța cu jurisdicție alternativă, precum și
posibilitatea de trimitere a cauzei spre soluționare către o altă instanță, printr-un acord privind competența. În cazul jurisdicției
exclusive, doar o instanță dintre mai multe instanțe de același nivel este competentă să audieze o anumită cauză. În funcție de
tipul cauzei, aceasta va fi un anumit tribunal districtual sau regional.
Acțiunile cu privire la drepturi de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui bun imobil, precum și posesia unui bun imobil, pot
fi introduse doar în instanța care are jurisdicție asupra locației unde este situat bunul imobil. Dacă subiectul litigiului este dreptul de
trecere pe un teren, jurisdicția este determinată în funcție de locația proprietății grevate. Jurisdicția mai sus menționată include
plângerile personale referitoare la drepturile reale și la drepturile revendicate în comun cu plângerile respective, împotriva aceluiași
pârât. Acțiunile cu privire la succesiune, o rezervă succesorală, precum și legate, instrucțiuni sau alte prevederi testamentare, pot
fi introduse doar în instanța care are jurisdicție asupra ultimei reședințe a testatorului, iar dacă ultima reședință din Polonia a
testatorului nu poate fi stabilită, acestea vor fi introduse în instanța care are jurisdicție asupra locației moștenirii sau a unei părți a
acesteia. Acțiunile cu privire la calitatea de membru într-o cooperativă, parteneriat, companie sau asociație pot fi introduse doar în
instanța care are jurisdicție asupra locației unde este situat sediul social. Acțiunile cu privire la o relație de căsătorie pot fi introduse
doar în instanța care are jurisdicție teritorială în regiunea unde cei doi soți au avut ultimul domiciliu, dacă cel puțin unul dintre
aceștia încă domiciliază sau își are reședința obișnuită în acea jurisdicție. În absența acestei baze de determinare, instanța cu
jurisdicție exclusivă este cea care jurisdicție asupra domiciliului pârâtului, iar în absența acestuia, va fi instanța care are jurisdicție
asupra domiciliului reclamantului. Acțiunile cu privire la relația dintre părinți și copii și dintre părinții adoptivi și copii adoptați pot fi
introduse doar în instanța care are jurisdicție asupra domiciliului reclamantului, atât timp cât nu există bază pentru introducerea
unei acțiuni conform prevederilor privind competența generală.
În plus, dacă este justificată competența mai multor instanțe sau dacă acțiunea este introdusă împotriva mai multor părți, iar din
acest motiv există mai multe instanțe competente în temeiul legislației privind competența generală, reclamantul poate alege dintre
aceste instanțe. Același lucru este valabil dacă locația bunului imobil implicat în litigiu, care reprezintă baza pentru determinarea
instanței competente, este situată în mai multe regiuni cu jurisdicții diferite. Dacă instanța competentă nu poate audia cauza sau
nu poate avansa din cauza unui obstacol, instanța sa superioară va desemna o altă instanță într-o sesiune închisă. În cazul în
care, în temeiul prevederilor CPC, jurisdicția teritorială nu poate fi stabilită în baza circumstanțelor cauzei, Curtea Supremă ( Sąd
Najwyższy) va desemna instanța în care va fi introdusă acțiunea într-o sesiune închisă. Părțile pot conveni în scris să înainteze un
litigiu deja existent sau orice litigii care pot apărea în viitor în urma unei relații juridice specificate, într-un tribunal de primă instanță
care, în temeiul legii, nu are jurisdicție teritorială. Acel tribunal va avea apoi jurisdicție exclusivă, cu excepția cazului când părțile
stabilesc altceva sau dacă reclamantul a depus o declarație cu privire la cauza cererii în cadrul unei proceduri electronice pe bază
de cerere de plată (elektroniczne postępowanie upominawcze, EPU). Părțile pot de asemenea limita, printr-un acord scris, dreptul
reclamantului de a alege dintre mai multe instanțe competente pentru astfel de litigii. Cu toate acestea, părțile nu pot modifica
jurisdicția exclusivă.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Competența materială a instanțelor ordinare (sądy powszechne) din Republica Polonă este reglementată de prevederile Codului
de procedură civilă.
În cazul procedurilor civile, tribunalele de primă instanță sunt cele districtuale și regionale, iar tribunalele de a doua instanță sunt
cele regionale și curțile de apel (sądy apelacyjne).
În principiu, cauzele civile sunt audiate în primă instanță de tribunalele districtuale, cu excepția cazului când competența este
rezervată tribunalelor regionale. Competența tribunalelor regionale de primă instanță acoperă cauzele:

• cu privire la drepturile extrapatrimoniale (și plângerile care vizează proprietatea, urmărite împreună cu acele drepturi), cu
excepția cauzelor privind stabilirea sau disputarea paternității unui copil, a cauzelor privind anularea unei recunoașteri a paternității
și anularea unei adopții;
• cu privire la protejarea drepturilor de autor și a drepturilor conexe, precum și cauzele care vizează invenții, modele de utilitate,
desene și modele industriale, mărci comerciale, indicații geografice și topografii ale circuitelor integrate, precum și cauze privind
protejarea altor drepturi de proprietate necorporală;
• cu privire la plângeri înaintate în temeiul Legii presei;
• cu privire la drepturi patrimoniale, în cazul când valoarea subiectului litigiului depășește 75 000 PLN (cu excepția cazurilor care
vizează alocația de întreținere, încălcarea posesiunii, stabilirea separării bunurilor celor doi soți, alinierea conținutului unui registru
funciar la situația juridică actuală și a cauzelor examinate în cadrul unei proceduri electronice pe bază de cerere de plată);
• cu privire la pronunțarea unei hotărâri în locul unei soluții pentru divizarea unei cooperative;
• cu privire la abrogarea, anularea, sau stabilirea inexistenței rezoluțiilor organelor de conducere ale entităților juridice sau ale
unităților organizaționale care nu sunt persoane juridice, dar care au primit personalitate juridică prin lege;
• cu privire la prevenția și combaterea concurenței neloiale;
• cu privire la compensații pentru daune provocate de pronunțarea unei hotărâri finale ilicite.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În principiu, în cazul procedurilor civile, părțile participante și organele lor de conducere sau reprezentanții statutari ai acestora se
pot prezenta personal în instanță sau prin reprezentanți.
Cu toate acestea, CPC prevede reprezentarea obligatorie prin avocat în anumite situații. În cadrul procedurilor susținute în fața
Curții Supreme, părțile trebuie să fie reprezentate de avocați (adwokat) sau consilieri juridici (radca prawny). În cauzele cu privire
la proprietatea industrială, acestea trebuie să fie reprezentate și de agenți de brevete. Obligația de reprezentare se aplică și în
cazul măsurilor procedurale referitoare la procedurile susținute în fața Curții Supreme, luate în fața unei instanțe de nivel inferior.
Obligația de reprezentare nu se aplică dacă procedurile vizează o cerere pentru scutirea de la plata cheltuielilor de judecată,
pentru desemnarea unui avocat sau a unui consilier juridic sau dacă partea implicată, organul său de conducere sau
reprezentantul statutar sau reprezentantul legal este un judecător, procuror, notar sau profesor de drept sau un titular de diplomă
de studii post-doctorale în drept (doktor habilitowany nauk prawnych), precum și dacă partea implicată, organul său de conducere
sau reprezentantul statutar este avocat sau consilier juridic sau consilier al Consiliului General al Trezoreriei de Stat ( Prokuratoria
Generalna Skarbu Państwa).
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Acțiunile trebuie introduse la instanța competentă.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Memoriile trebuie depuse în instanță în limba poloneză sau având atașată o traducere în limba poloneză. Declarația cu privire la
cauza cererii trebuie să fie în formă scrisă. O excepție de la această regulă este situația (cu privire la dreptul muncii și al securității
sociale) în care un angajat sau o persoană asigurată, care se înfățișează fără avocat sau consilier juridic, poate depune către
instanța competentă, în mod verbal, o acțiune, conținutul unei căi de atac și al altor memorii, ce vor fi incluse la dosar.
În cazul unei proceduri electronice pe bază de cerere plată, un memoriu poate fi depus și printr-un sistem de transmitere a datelor.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acțiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
O declarație cu privire la cauza cererii trebuie depusă pe un formular oficial doar dacă există o prevedere specială în acest scop.
Există două situații în care declarația cu privire la cauza cererii trebuie depusă pe un formular oficial: atunci când reclamantul este
un furnizor de servicii sau un vânzător, iar plângerea vizează un contract cu privire la un anumit obiect (furnizarea serviciilor
poștale și de telecomunicații; transportul în masă de persoane și bagaje; furnizarea de electricitate, gaz și combustibil; furnizarea
apei și eliminarea apei reziduale; eliminarea deșeurilor și furnizarea energiei termice) și în cazul procedurilor sumare ( postępowani
e uproszczone).

O declarație cu privire la cauza cererii trebuie să fie în formă scrisă. O excepție de la această regulă este procedura care vizează
dreptul muncii și al securității sociale, în care un angajat sau o persoană asigurată, care se înfățișează fără avocat sau consilier
juridic, poate depune în mod verbal o acțiune către instanța competentă, care va fi inclusă la dosar.
O declarație cu privire la cauza cererii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
să includă numele instanței unde este depusă; să includă numele părților, al reprezentanților statutari și al reprezentanților
legali ai acestora;
să specifice tipul de memoriu;
să includă valoarea obiectului litigiului sau al apelului, în cazul în care competența materială a instanței, valoarea taxei sau
admisibilitatea unei căi de atac depinde de valoarea respectivă, iar suma de bani specificată nu constituie obiectul cauzei;
să specifice obiectul litigiului;
să specifice domiciliul sau sediul social și adresa părților, ale reprezentanților statutari și ale reprezentanților legali ai
acestora;
să includă numărul PESEL (Sistemul electronic comun al registrului populației) al reclamantului sau codul de identificare
fiscală (NIP), dacă reclamantul este o persoană fizică obligată să dețină un astfel de număr sau dacă îl deține fără a fi
obligat; sau să includă numărul din registrul judiciar național (KRS) al reclamantului, iar în lipsa unui număr KRS – numărul
reclamantului dintr-un alt registru sau evidență relevantă; sau, dacă reclamantul nu este persoană fizică și nu este obligat să
fie păstrat în registrul sau evidența relevantă, dar este obligat să dețină un NIP, reclamația trebuie să includă codul NIP al
reclamantului;
să includă fundamentul cererii sau declarații și probe care să ateste circumstanțele invocate;
să specifice cu precizie o pretenție, iar în cazurile care vizează drepturi patrimoniale, să indice și valoarea obiectului litigiului,
cu excepția cazului în care acesta este o sumă de bani specificată;
să descrie circumstanțele efective care justifică plângerea și, dacă este necesar, care justifică și competența instanței;
să indice dacă părțile au încercat deja metoda medierii sau o altă metodă extrajudiciară de soluționare a litigiului, iar dacă nu
au fost realizate astfel de încercări, trebuie să specifice motivele pentru care nu au făcut acest lucru;
să includă semnătura părții sau a reprezentantului său statutar sau a reprezentantului său legal;
să includă o listă a anexelor.
Următoarele documente trebuie atașate declarației cu privire la cauza cererii:
împuternicirea sau copia certificată a acesteia (dacă declarația cu privire la cauza cererii este depusă de un reprezentant
legal);
copii ale declarației cu privire la cauza cererii și ale anexelor sale ce vor fi trimise părților implicate în cauză, iar dacă
exemplarele originale ale anexelor nu au fost depuse în instanță, trebuie inclusă o copie a fiecărei anexe pentru dosarul
instanței (în cadrul unei proceduri electronice pe bază de cerere de plată, copiile anexelor certificate electronic trebuie
atașate odată cu declarație cu privire la cauza cererii depusă prin intermediul sistemului de transmitere a datelor).
În plus, o declarație cu privire la cauza cererii poate include: cereri pentru măsuri asigurătorii, pentru declararea executării imediate
a hotărârii și pentru judecarea cauzei în absența reclamantului; cereri referitoare la pregătirea audierii (și, în special, cereri: pentru
citarea martorilor și a experților desemnați de instanță indicați de către reclamant pentru participarea la audiere; pentru efectuarea
unei inspecții vizuale; pentru instruirea pârâtului să înainteze, în scopul audierii, un document deținut de acesta care este necesar
pentru audierea probelor sau obiectul inspecției vizuale; pentru solicitarea înaintării unor probe deținute de alte instanțe, birouri sau
terțe părți, în scopul audierii).
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
În principiu, desfășurarea procedurilor juridice implică anumite costuri. Taxele judiciare includ taxe și cheltuieli.
Obligația de plată a taxelor judiciare aparține părții care depune memoriul în instanță (inclusiv o declarație cu privire la cauza
cererii), acțiune care este supusă unei taxe sau care generează cheltuieli. Dacă taxa datorată nu este plătită, instanța somează
partea respectivă să o plătească în termen de o săptămână, altfel, memoriul va fi returnat (dacă acesta a fost depus de o parte
care își are domiciliul sau sediul social în străinătate și nu are un reprezentant în Polonia, termenul limită pentru plata taxei este de
cel puțin o lună). După expirarea termenului limită fără ca taxa să fie plătită, instanța returnează memoriul părții respective. Un
memoriu returnat nu prezintă niciun efect asociat, în temeiul legii, cu depunerea unui memoriu în instanță.

Dacă o prevedere specială precizează că un memoriu poate fi depus doar printr-un sistem de transmitere a datelor (procedura
EPU), memoriul trebuie depus odată cu plata taxei.
Memoriile depuse de un avocat, un consilier juridic sau un agent de brevete (dacă acestea sunt supuse unei taxe fixe sau
calculate proporțional cu valoarea obiectului litigiului specificată de partea respectivă) pentru care nu a fost achitată taxa aferentă,
vor fi returnate de instanță fără ca partea să fie somată pentru plata taxei (articolul 1302 din CPC). Partea respectivă poate plăti
taxa în termen de o săptămână. Dacă taxa este plătită în cuantumul solicitat, memoriul are efecte legale de la data la care a fost
depus inițial. Aceste efecte nu intră în vigoare dacă memoriul este returnat din nou, din același motiv.
Problemele cu privire la tarifele plătibile către avocați sau consilieri juridici (precum termenele de plată) trebuie reglementate în
cadrul unui acord încheiat între client și reprezentantul legal.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice, pot solicita asistență juridică, mai exact, un reprezentant legal desemnat de
instanță pentru gestionarea cauzei (pełnomocnik z urzędu).
Persoanele fizice pot solicita desemnarea unui avocat sau a unui consilier juridic dacă depun o declarație conform căreia acestea
nu își permit să plătească tariful unui avocat sau al unui consilier juridic fără a îngreuna situația proprie sau a familiei.
Persoanele juridice (sau alte unități organizaționale îndreptățite prin lege să participe în cadrul procedurilor juridice) pot solicita
desemnarea unui avocat sau a unui consilier juridic dacă pot demonstra faptul că nu au fonduri suficiente să plătească tariful
acestora.
Instanța va admite cererea în cazul în care constată că este necesară participarea unui avocat sau a unui consilier juridic în cadrul
acțiunii.
Problema scutirii de la costuri și a desemnării unui reprezentant legal numit de instanță în cazul litigiilor internaționale este
reglementată prin Legea din 17 decembrie 2004 cu privire la dreptul la asistență juridică în cadrul procedurilor civile desfășurate în
statele membre ale Uniunii Europene și cu privire la dreptul la asistență juridică pentru soluționarea amiabilă a unui litigiu, înainte
de demararea procedurilor.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
O acțiune este introdusă în instanță în momentul depunerii declarației cu privire la cauza cererii. CPC nu prevede înmânarea unui
certificat de confirmare a faptului că cauza a fost introdusă corect în instanță.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Informații despre etapele planificate sau urmate în cadrul acțiunii pot fi obținute de la Biroul de relații cu clienții ( Biuro Obsługi
Interesanta, BOI) al instanței relevante. Puteți obține informații cu privire la datele ședințelor de judecată ulterioare apelând
numărul Biroului de relații cu clienții specificat pe site-ul web al instanței și precizând numărul dosarului.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
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1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Răspunsul la această întrebare depinde de fiecare caz în parte.
Întrucât nu se poate prevedea fiecare problemă care ar putea apărea, ar trebui să obțineți consultanță din partea unui specialist în
domeniu.
În cazul în care nu dispuneți de resursele financiare necesare în acest sens, puteți recurge la asistență juridică (a se vedea
documentul de mai jos privind „Asistența juridică”).
Recurgerea la o cale alternativă de soluționare a litigiilor poate fi justificată, în funcție de detaliile specifice ale cauzei (a se vedea
documentul de mai jos privind „Căi alternative de soluționare a litigiilor”).
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Perioada în care puteți introduce o acțiune în justiție pentru soluționarea unui anumit litigiu variază în funcție de situația specifică.
Acest aspect ar trebui să fie clarificat, de asemenea, cu ajutorul unui specialist în domeniul juridic, astfel cum s-a menționat în
răspunsul la întrebarea anterioară.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Fără a aduce atingere normelor prevăzute în regulamentele Uniunii și în alte instrumente internaționale, instanțele portugheze sunt
competente la nivel internațional:
a) atunci când acțiunea poate fi introdusă în fața unei instanțe portugheze, în conformitate cu normele privind competența
teritorială portugheză stabilite în legislația portugheză;
b) în cazul în care fapta care se află la originea acțiunii, sau oricare dintre faptele care țin de aceasta, au avut loc pe teritoriul
portughez;

c) în cazul în care dreptul invocat poate fi susținut numai prin intermediul acțiunii propuse pe teritoriul portughez sau atunci când
reclamantul întâmpină dificultăți semnificative în intentarea acțiunii în străinătate deoarece există o legătură importantă, personală
sau reală, între obiectul litigiului și sistemului juridic portughez.
Instanțele portugheze au competență exclusivă:

a) în ceea ce privește drepturile asupra bunurilor imobile și închirierea proprietăților aflate pe teritoriul portughez; cu toate acestea,
în ceea ce privește contractele de închiriere a proprietăților încheiate pentru utilizare temporară în scop personal pentru o perioadă
de cel mult șase luni consecutive, instanțele din statul membru pe teritoriul căruia își are reședința pârâtul au, de asemenea,
competență, cu condiția ca locatarul să fie o persoană fizică și ca proprietarul și locatarul să aibă reședința în același stat membru;
b) cu privire la validitatea constituirii sau dizolvării societăților sau a altor persoane juridice cu sediul social în Portugalia, precum și
cu privire la validitatea deciziilor luate de organismele acestora; pentru a stabili sediul social respectiv, instanța portugheză aplică
normele sale de drept internațional privat;
c) în ceea ce privește validitatea datelor introduse în registrele publice din Portugalia;
d) în ceea ce privește executarea silită privind proprietăți aflate pe teritoriul portughez;
e) cu privire la insolvența sau reorganizarea persoanelor rezidente în Portugalia sau a persoanele juridice ori a societăților cu
sediul pe teritoriul portughez.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Situarea bunurilor
Cauzele care implică drepturi reale sau personale privind utilizarea bunurilor, împărțirea bunurilor deținute în comun, evacuarea,
dreptul de preempțiune, executarea silită, precum și cauzele care implică substituirea, consolidarea, reducerea sau eliberarea
creditelor ipotecare ar trebui să fie aduse în fața instanței competente pentru zona în care este situată proprietatea în cauză.
Cu toate acestea, cauzele privind consolidarea, substituirea, reducerea sau eliberarea creditelor ipotecare asupra navelor sau
aeronavelor sunt aduse în fața instanței competente pentru zona în care este înregistrată informația în cauză. În cazul în care
creditul ipotecar vizează active mobile înregistrate în mai multe districte, reclamantul poate opta pentru oricare dintre districtele
respective.
În cazul în care acțiunea în justiție vizează un grup de active mobile care aparțin aceleiași persoane fiind destinate unei singure
utilizări sau un grup de active imobile și mobile sau proprietăți situate în districte diferite, acțiunea va fi judecată de instanța
competentă din districtul în care se află bunurile cele mai valoroase, fapt care va fi stabilit pe baza valorii impozabile a bunurilor. În
cazul în care imobilul care face obiectul acțiunii este situat în mai mult de un district judiciar, acțiunea poate fi formulată în oricare
dintre districtele respective.
Competența pentru îndeplinirea unei obligații
O acțiune prin care se solicită îndeplinirea obligațiilor, despăgubiri pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a
obligațiilor sau rezilierea unui contract pe motivul nerespectării acestuia se introduce la instanța din locul în care pârâtul își are
reședința. Creditorul poate alege instanța în a cărei rază teritorială se află locul unde trebuia să fie îndeplinită obligația în cazul în
care pârâtul este o persoană juridică sau în cazul în care domiciliul creditorului se află în zona metropolitană a orașelor Lisabona
sau Porto și pârâtul își are reședința, de asemenea, în aceeași zonă metropolitană.
În cazul în care acțiunea urmărește punerea în aplicare a răspunderii civile bazate pe prejudiciu sau pe risc, instanța competentă
este cea care corespunde locului în care a avut loc evenimentul.
Divorțul și separarea
Pentru acțiunile de divorț, de separare de drept și de împărțire a bunurilor, instanța competentă este cea în a cărei rază teritorială
își are domiciliul sau reședința reclamantul.
Acțiuni pentru plata taxelor
În cazul în care acțiunea se referă la plata unor taxe judiciare sau a remunerației datorate reprezentanților tehnici și la recuperarea
sumelor plătite în avans clientului, instanța competentă este cea din locul în care serviciile au fost prestate, iar cele două cauze
trebuie să fie conexate.

Cu toate acestea, în cazul în care acțiunea a fost introdusă la Curtea de apel sau la Curtea Supremă, acțiunea pentru plata taxelor
va fi introdusă în fața instanței districtuale din locul în care debitorul își are domiciliul.
Reglementarea și distribuirea avariei comune
Instanța care are competență asupra portului în care mărfurile urmează sau urmau să fie livrate de către o navă care a suferit
pierderi masive este competentă să reglementeze și să împartă costul pierderilor.
Pierderile și daunele cauzate de coliziuni ale navelor
O acțiune privind pierderile și daunele rezultate în urma coliziunii unor nave poate fi introdusă la instanța de la locul în care a avut
loc accidentul, în care își are reședința proprietarul navei care a lovit cealaltă navă, în care este înregistrată nava, în care a fost
găsită nava sau din primul port în care a intrat nava avariată.
Costurile pentru salvarea sau asistența acordată navelor
Costurile datorate pentru salvarea sau asistența acordată navelor pot fi solicitate în instanța în a cărei rază teritorială se află locul
unde a avut loc evenimentul, unde domiciliază proprietarul obiectelor salvate, unde este înregistrată nava sau unde a fost găsită
aceasta.
O acțiune privind o navă dobândită cu titlu gratuit sau privind declararea acesteia ca fiind liberă de privilegii trebuie să fie introdusă
la instanța care are competență asupra portului în care nava este ancorată în momentul achiziției.
Proceduri preventive și măsuri pregătitoare
În ceea ce privește procedurile preventive și măsurile anterioare introducerii unei acțiuni în instanță, trebuie să se respecte
următoarele condiții:
a) sechestrarea și confiscarea bunurilor pot fi solicitate fie instanței în fața căreia trebuie să fie introdusă acțiunea respectivă, fie
instanței din locul în care se află bunurile sau, în cazul în care bunurile sunt situate în mai multe districte, în oricare dintre acestea;
b) pentru interzicerea efectuării de noi activități, instanța competentă este instanța din zona în care urmează să se desfășoare
activitatea;
c) pentru alte proceduri preventive, instanța competentă este cea la care trebuie să fie introdusă acțiunea relevantă;
d) măsurile pregătitoare necesare pentru obținerea de elemente de probă trebuie să fie solicitate instanțelor competente asupra
locului în care urmează să se pună în aplicare măsurile respective.
Dosarul privind actele și măsurile menționate anterior se anexează la dosarul cauzei pentru acțiunea principală, astfel încât acesta
să poată fi trimis, dacă este necesar, instanței în fața căreia se intentează acțiunea respectivă.
Actele care trebuie comunicate sau notificate sunt solicitate instanței competente pentru zona în care își are reședința persoana
care urmează să fie notificată.
Norme generale
Norma generală a dreptului de procedură civilă din Portugalia privire la competența teritorială este că toate cauzele pentru care nu
există dispoziții specifice sunt judecate de instanța de la domiciliul pârâtului.
Cu toate acestea, în cazul în care pârâtul nu are o reședință obișnuită, nu are domiciliu fix sau este absent, acțiunea este intentată
în instanța de la domiciliul reclamantului; totuși, o cerere de supraveghere, temporară sau permanentă, a activelor unei pârât
absent trebuie să fie înaintată instanței competente pentru zona în care pârâtul a locuit ultima oară în Portugalia.
În cazul în care pârâtul este domiciliat sau își are reședința în altă țară, cauza este judecată de către instanța din locul în care se
află acesta; dacă acest loc nu se află pe teritoriul portughez, cauza este judecată de către instanța de la domiciliul reclamantului și,
în cazul în care acesta își are domiciliul într-o țară străină, instanța competentă este instanța de la Lisabona.
Norme generale pentru persoane juridice și societăți
În cazul în care pârâtul este statul, instanța de la domiciliul pârâtului se înlocuiește cu instanța de la domiciliul reclamantului.
În cazul în care pârâtul este o altă persoană juridică sau o societate, cauza este judecată de instanța în a cărei rază teritorială se
află sediul social sau sediul principal al sucursalei, agenției, filialei sau reprezentanței, în funcție de faptul dacă acțiunea este

îndreptată împotriva societății principale sau împotriva uneia dintre aceste entități; cu toate acestea, se poate intenta o acțiune
împotriva persoanelor juridice sau a societăților străine care au o sucursală, agenție, filială sau reprezentanță în Portugalia la
instanța competentă pentru locul în care se află unitatea respectivă, deși citația este solicitată pentru sediul social.
Mai mulți pârâți și cereri care se suprapun
În cazul în care există mai mult de un pârât în aceeași cauză, toți pârâții trebuie să fie audiați în instanță competentă pentru zona
în care locuiesc cei mai mulți dintre aceștia; în cazul în care același număr de pârâți locuiesc în locuri diferite, reclamantul poate
alege oricare dintre instanțele respective.
În cazul în care reclamantul acumulează cereri care urmează să fie examinate de instanțe aflate în zone de competență diferite,
acesta poate alege oricare dintre instanțele respective pentru intentarea acțiunii, cu excepția cazului în care competența de a
evalua una dintre cereri depinde de o legătură care permite instanței să stabilească, din oficiu, lipsa sa de competență; în acest
caz, acțiunea trebuie să fie introdusă în fața instanței respective.
Cu toate acestea, în cazul în care reclamantul acumulează cereri între care există o relație de dependență sau de subsidiaritate,
acțiunea trebuie să fie introdusă în fața instanței competente pentru a examina cererea principală.
Norme generale de competență în materie de executare
Cu excepția cauzelor speciale reglementate de alte dispoziții, instanța competentă pentru executare este instanța de la domiciliul
debitorului, deși creditorul poate alege instanța competentă pentru locul în care obligația trebuie să fie îndeplinită în cazul în care
debitorul este o persoană juridică sau atunci când domiciliul creditorului se află în zona metropolitană a orașelor Lisabona sau
Porto și debitorul își are domiciliul în aceeași zonă metropolitană.
Cu toate acestea, în cazul în care executarea se referă la predarea unui anumit obiect sau la colectarea unei creanțe cu o garanție
reală, instanța competentă în acest sens este instanța în a cărei rază teritorială se află locul unde se găsește obiectul sau locul în
care se află obiectele utilizate ca garanție.
În cazul în care acțiunea privind executarea trebuie să fie intentată în instanța de la domiciliul debitorului și acesta nu are domiciliul
în Portugalia, dar deține active în această țară, competența aparține instanței de la locul în care se află activele respective.
În cazul unor acțiuni de executare care se suprapun și care trebuie să fie examinate de instanțe din diferite zone de competență
teritorială, competența aparține instanței de la domiciliul debitorului.
Executarea în temeiul unei hotărâri judecătorești
Pentru executarea unei hotărâri judecătorești pronunțate de instanțele portugheze, cererea de executare se înaintează în cadrul
cauzei pentru care a fost emisă, iar executarea este înregistrată în evidențele instanței și este tratată în mod independent, cu
excepția cazului în care cauza a făcut ulterior obiectul unei căi de atac și, în consecință, a fost transferată.
Atunci când, în conformitate cu Legea privind organizarea judiciară, o secție de executare specializată este competentă pentru
executare, o copie a hotărârii judecătorești, cererea care a stat la originea executării și documentele de însoțire trebuie să fie
trimise secției specializate în regim de urgență.
În cazul unei decizii luate de arbitri în cadrul unei proceduri de arbitraj care a avut loc în Portugalia, instanța competentă pentru
executare este instanța districtuală în raza căreia a avut loc arbitrajul.
Executarea unei hotărâri pronunțate de instanțele superioare
În cazul în care acțiunea a fost introdusă la curtea de apel sau la Curtea Supremă, competența este deținută de instanța de la
domiciliul debitorului.
Executarea în temeiul unei hotărâri pronunțate în străinătate
Pentru executarea în temeiul unei hotărâri pronunțate în străinătate, competența este deținută de instanța de la domiciliul
debitorului.
Competența instanței în legătură cu chestiuni conexe
Instanța competentă pentru acțiune are competență, de asemenea, cu privire la incidentele care apar în cadrul acesteia și la
aspectele pe care pârâtul le invocă în apărarea sa.
Competența pentru aspectele legate de cererea reconvențională

Instanța aleasă pentru acțiune are competență în chestiuni ridicate prin cerere reconvențională, în măsura în care aceasta are
competență judiciară asupra lor pe criterii de naționalitate, obiect și ierarhie; în caz contrar, persoana împotriva căreia este
introdusă cererea reconvențională este achitată de către instanța respectivă.
Pactele private și atribuirea competenței
Părțile pot conveni cu privire la instanța care are competența de a soluționa un anumit litigiu sau litigiile care pot decurge dintr-o
anumită relație juridică, cu condiția ca relația contestată să aibă legături cu mai mult de un sistem juridic. Atribuirea de comun
acord a competenței poate implica atribuirea către instanțele portugheze a competenței exclusive sau doar a unei competențe
alternative, dacă există, presupunând, în eventualitatea unor dubii, că aceasta este exclusivă.
Alegerea instanței este valabilă numai în cazul în care sunt îndeplinite toate condițiile de mai jos:
a) aceasta se referă la un litigiu privind drepturile disponibile;
b) este acceptată de către instanța desemnată;
c) este justificată de un interes semnificativ al ambelor părți sau al uneia dintre ele, cu condiția ca acest lucru să nu provoace un
inconvenient major celeilalte părți;
d) nu implică aspecte care sunt de competența exclusivă a instanțelor portugheze;
e) este rezultatul unui acord scris sau confirmat în scris și se face referire explicită la instanța competentă.
Acordul este considerat a fi scris în cazul în care acesta este prevăzut într-un document semnat de către părți sau rezultă dintr-un
schimb de scrisori, telexuri, telegrame sau alte moduri de comunicare care constituie o dovadă scrisă; astfel de instrumente pot
conține acordul în mod direct sau pot include o clauză care face trimitere la un alt document care conține acordul.
Protecția copiilor și a tinerilor aflați în situație de risc
În ceea ce privește competența asupra minorilor, punerea în aplicare a măsurilor de promovare a drepturilor copilului și a protecției
copilului constituie responsabilitatea Comisiei pentru protecția copilului sau a instanței competente pentru zona în care copilul sau
tânărul își are reședința în momentul în care se primește notificarea situației sau se inițiază procedurile judiciare.
În cazul în care reședința copilului sau a tânărului nu este cunoscută sau nu poate fi stabilită, competența aparține Comisiei pentru
protecția copilului sau instanței în a cărei rază teritorială se află locul unde poate fi găsit copilul sau tânărul.
Fără a aduce atingere celor de mai sus, Comisia pentru protecția copilului sau instanța în a cărei rază teritorială se află locul unde
poate fi găsit copilul sau tânărul vor lua măsurile considerate necesare pentru protecția imediată a acestora.
În cazul în care, după aplicarea măsurilor, copilul sau tânărul își schimbă reședința pentru o perioadă mai mare de trei luni,
dosarul este retrimis Comisiei pentru protecția copilului sau instanței competente pentru zona în care se găsește noua reședință.
Cu excepția cazului menționat mai sus, modificările faptelor care s-au produs după inițierea procedurilor sunt irelevante.
Fără a se aduce atingere normelor privind competența teritorială, atunci când riscul vizează în mod simultan mai mult de un copil
sau tânăr, se poate intenta o singură acțiune în justiție și, în cazul în care au fost inițiate proceduri separate, toate acestea pot fi
anexate la acțiunea inițială dacă relațiile de familie sau situațiile specifice de risc justifică acest lucru.
În cazul în care, pentru același copil sau tânăr, au fost introduse acțiuni succesive privind măsuri de protecție, de tutelă
educațională sau măsuri preventive civile pentru minori, detaliile trebuie să fie anexate la dosarul cauzei pentru a fi examinate de
judecătorul care audiază acțiunea inițială.
Măsuri de tutelă educațională
Instanța competentă pentru zona în care locuia minorul la momentul în care a fost introdusă acțiunea are responsabilitatea de a
examina faptele și aplicarea de măsuri de tutelă educațională. Atunci când reședința minorului este necunoscută, competența
aparține instanței de la domiciliul titularului responsabilității părintești. În cazul în care titularii răspunderii părintești au reședințe
diferite, competența aparține instanței în a cărei rază teritorială se află reședința tutorelui căruia i-a fost încredințat minorul sau, în
cazul încredințării comune, a tutorelui cu care locuiește minorul. În alte cazuri, competența aparține instanței din zona în care se
aplică tutela sau, în cazul în care aceasta nu este stabilită, instanței competente pentru locul în care se găsește copilul.
Modificările care au loc după ce au fost declanșate procedurile sunt irelevante.
Instanța competentă pentru zona în care se aplică tutela și pentru zona în care se găsește minorul sunt responsabile de luarea de
măsuri urgente.

5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Vă rugăm să consultați fișele informative de pe această pagină intitulate „Sisteme judiciare” și „Competența”.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În cauzele în care reprezentarea de către un avocat nu este obligatorie, părțile pot să se reprezinte singure sau pot fi reprezentate
de avocați stagiari sau de reprezentanți juridici (solicitadores).
Reprezentarea de către un avocat este obligatorie:
a) în cauzele care sunt de competența instanțelor care fac obiectul unor praguri și în care se permite introducerea unei căi de atac
obișnuite;
b) în cauzele în care o cale de atac este întotdeauna admisibilă, indiferent de sumă;
c) în căile de atac și cauzele înaintate instanțelor superioare.
Inclusiv în cazul în care reprezentarea de către un avocat este obligatorie, avocații stagiari, reprezentanții juridici și părțile însele
pot formula cereri în care nu se invocă aspecte de drept.
În cauzele în care, deși nu este obligatorie numirea unui avocat, părțile nu au stabilit un reprezentant legal, audierea martorilor se
efectuează de către judecător, care va adapta procedura, de asemenea, în funcție de circumstanțele specifice.
Părțile sunt obligate să fie reprezentate de către un avocat, un avocat stagiar sau un reprezentant juridic în cadrul procedurilor de
executare pentru o valoare mai mare decât limita aplicată în instanța de prim grad de jurisdicție și trebuie să fie reprezentate de un
avocat în astfel de proceduri pentru o valoare mai mare decât limita aplicată la curtea de apel sau în procedurile pentru o valoare
echivalentă sau mai mică decât aceasta, însă mai mare decât limita aplicată în instanța de prim grad de jurisdicție, atunci când
acest lucru implică orice procedură care urmează termenii procesului declarativ.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Pentru cauzele care nu necesită un reprezentant legal și în care partea nu are niciun intermediar, documentele procedurale
menționate mai sus pot fi prezentate instanței în unul dintre următoarele moduri:
a) prin depunere la sediul instanței, valabilă de la data depunerii documentului;
b) prin expediere prin scrisoare recomandată, valabilă de la data la care documentul a fost trimis prin scrisoare recomandată;
c) prin transmitere prin fax sau prin e-mail, valabilă de la data trimiterii documentului.

A se vedea, de asemenea, fișa informativă „Prelucrarea automată”.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Limba portugheză este utilizată în toate documentele instanței.
În cazul în care un străin care nu vorbește limba portugheză trebuie să depună mărturie în fața instanțelor din Portugalia, se va
numi un interpret care să îl asiste, atunci când este necesar, pentru a facilita comunicarea, sub jurământ.
Pentru documentele redactate într-o limbă străină care necesită traducere, instanța dispune, din oficiu sau la cererea uneia dintre
părți, ca partea care a depus documentele să le însoțească de o traducere.
Procedurile în fața Curții Magistraților pot fi intentate oral. În toate celelalte proceduri, acțiunea trebuie formulată în scris.
Documentele procedurale pe care părțile trebuie să le depună în scris sunt prezentate instanței în format electronic prin
intermediul sistemului informatic Citius utilizând adresa de e-mail http://citius.tribunaisnet.mj.pt/ în conformitate cu procedurile și
instrucțiunile cuprinse în acesta și sunt valabile de la data la care documentul a fost trimis.
Partea care prezintă probe astfel trebuie să furnizeze pledoaria și toate documentele însoțitoare în format electronic și nu trebuie
să transmită documentele originale, cu excepția cazurilor în care instanța solicită aceasta în conformitate cu dreptul procedural.
Pentru cazul în care nu este necesar un reprezentant legal și partea nu are niciun intermediar, vă rugăm să consultați răspunsul la
întrebarea anterioară.

În ceea ce privește procedurile privind ordinul de plată, vă rugăm să consultați fișa informativă corespunzătoare.
A se vedea, de asemenea, fișa informativă „Prelucrarea computerizată”.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Există formulare speciale pentru cererile de emitere a unui act, pentru procedurile de executare și, de asemenea, pentru
introducerea unei acțiuni la Curtea Magistraților atunci când, în cel din urmă caz, solicitantul a optat să nu inițieze procedurile oral.
Vă rugăm să consultați, pe această pagină, fișele informative referitoare la „Proceduri privind ordinul de plată”, „Executarea
hotărârilor judecătorești” și „Căi alternative de soluționare a litigiilor”.
O acțiune prin care se urmărește obținerea unei declarații se prezintă instanței prin intermediul unei cereri inițiale în care
reclamantul trebuie:
să indice instanța și secția în cadrul căreia se introduce acțiunea și să identifice părțile, indicând numele, domiciliul sau sediul
acestora, precum și, atunci când este posibil, numerele de identificare civile și fiscale, profesiile și locurile de muncă;
să indice adresa profesională a reprezentantului său legal;
să menționeze tipul de acțiune;
să prezintă faptele esențiale care stau la originea acțiunii și motivele de drept care constituie temeiul acțiunii;
să formuleze cererea;
să declare valoarea cauzei;
să desemneze executorul judecătoresc răspunzător de emiterea citației sau reprezentantul legal răspunzător de promovarea
acesteia.
La sfârșitul cererii, reclamantul trebuie să prezinte lista martorilor și să solicite alte probe.
Dovada de plată a taxei judiciare datorate sau dovada eligibilității pentru acordarea de asistență juridică, în locul plății taxei, trebuie
să fie anexată cererii.
Instanța va refuza cererea inițială, indicând în scris motivele respingerii, în eventualitatea oricărei dintre următoarele situații:
cererea nu este adresată sau este adresată unei alte instanțe, unei alte secții din cadrul aceleiași instanțe sau unei alte
autorități;
cererea nu identifică părțile și nu oferă detaliile de identificare pe care trebuie să le conțină (nume, reședința sau sediul
social și, în cazul în care este posibil, numerele de identificare civilă și fiscală, locurile de muncă și profesiile);
cererea nu indică adresa profesională a reprezentantului legal;
nu se indică tipul de acțiune;
se omite cuantumul creanței;
nu există nicio dovadă a plății prealabile a taxei judiciare datorate sau a acordării de asistență juridică, cu excepția cazurilor
de citație urgentă prevăzute în legislație;
cererea nu este semnată;
cererea nu este redactată în limba portugheză;
hârtia utilizată nu îndeplinește cerințele de reglementare.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Cheltuielile de judecată includ taxele judiciare, tarifele și costurile.
Taxele judiciare
Taxele judiciare corespund sumelor datorate pentru cauză de către fiecare parte și sunt stabilite în funcție de valoarea și
complexitatea cauzei, în conformitate cu
Regulamentul privind cheltuielile de judecată.
Taxele judiciare se plătesc numai de către partea care introduce acțiunea în calitate de reclamant sau pârât, de creditor sau
debitor, de solicitant sau pârât, de apelant sau intimat, în conformitate cu Regulamentul privind cheltuielile de judecată.

Taxele judiciare trebuie să fie plătite înainte de prezentarea documentului procedural pentru care se percepe taxa (petiția inițială
sau cererea, declarația în întâmpinare etc.), cu excepția cazului în care partea sau acțiunea este scutită sau partea beneficiază de
o scutire de la plata prealabilă.
În cazul unei cereri reconvenționale sau al unei intervenții principale, se percepe o taxă judiciară suplimentară numai atunci când
partea care introduce cererea formulează o solicitare distinctă de cea a reclamantului.
O solicitare nu este considerată distinctă în cazul în care partea intenționează să obțină, în beneficiul său, același efect juridic ca și
reclamantul, sau în cazul în care partea intenționează numai să obțină despăgubiri.
În cazul în care diferite părți participă la o cerere, partea care apare ca primă parte în petiția inițială, cererea reconvențională sau
cerere trebuie să plătească întreaga taxă judiciară, fără a se aduce atingere dreptului de recurs împotriva părților reunite.
În cazul în care diferite părți se reunesc pentru mai multe cereri, fiecare reclamant, fiecare persoană care introduce o cerere
reconvențională, fiecare creditor sau fiecare solicitant este responsabil pentru plata taxelor judiciare respective, valoarea acestora
fiind cea prevăzută în Regulamentul privind cheltuielile de judecată.
Pentru acțiunile introduse de societățile comerciale care au intentat 200 sau mai multe acțiuni, proceduri sau acțiuni în executare
în anul precedent în orice instanță, cheltuielile de judecată sunt stabilite în conformitate cu Regulamentul privind cheltuielile de
judecată.
Pentru dispunerea plății taxelor judiciare, acțiunile și procedurile preventive sunt considerate a fi deosebit de complexe atunci când
acestea:
a) conțin pledoarii sau revendicări prolixe;
b) se referă la chestiuni juridice foarte specializate sau la aspecte tehnice foarte specifice sau implică o analiză combinată a
aspectelor juridice din contexte foarte diferite;
c) implică audierea unui mare număr de martori, analiza unor probe complexe și diverse măsuri de durată pentru obținerea de
probe.
În general, plata primei sau unicei tranșe din taxa judiciară se face până la data la care sunt depuse documentele.
a) În cazul în care plata se face în format electronic, este necesar ca aceasta să fie dovedită prin controale electronice, astfel cum
se prevede în legislație.
b) În cazul în care plata este efectuată pe suport de hârtie, solicitantul trebuie să prezinte dovada de efectuare a plății.
A doua tranșă din taxa judiciară trebuie să fie plătită în termen de 10 zile de la primirea notificării pentru ședința de judecată finală,
iar solicitantul trebuie să furnizeze dovada plății sau dovada de efectuare a unei astfel de plăți în același termen.
Tarife
Toate cheltuielile suportate ca rezultat al procedurii reprezintă tarife, fie că sunt solicitate de către părți, fie că sunt dispuse de
către judecătorul cauzei.
Cu excepția cazurilor prevăzute în reglementările referitoare la accesul la lege, fiecare parte suportă tarifele care îi revin și care
apar în cursul procedurii.
Tarifele cad în sarcina părții care a solicitat acțiunea sau, dacă aceasta a avut loc ex officio, a părții care beneficiază de pe urma
acțiunii.
Costuri
Costurile reprezintă suma pe care fiecare parte a cheltuit-o pentru cauză și pentru care este îndreptățită la despăgubiri pentru
motivele pe care instanța le-a identificat împotriva celeilalte părți. Acestea sunt stabilite ca parte a hotărârii instanței.
Plata costurilor dispuse de instanță include taxele judiciare plătite de partea care are câștig de cauză, pe baza unui barem
regresiv, costurile suportate efectiv de către parte, remunerația plătită executorului judecătoresc și cheltuielile suportate de acesta,
onorariul reprezentantului legal și cheltuielile suportate, așa cum figurează într-un decont justificativ detaliat, astfel cum se
menționează în Regulamentul privind cheltuielile de judecată.
În cazul în care un reclamant ar putea recurge la mecanisme alternative de soluționare a litigiilor, dar optează pentru o procedură
judiciară, acesta trebuie să suporte propriile cheltuieli, indiferent de rezultatul acțiunii, cu excepția cazului în care a fost imposibil,
din cauza celeilalte părți, să se recurgă la acea cale de soluționare alternativă a litigiilor.

Unele cauze sunt scutite, prin lege, de la plata cheltuielilor de judecată; același lucru se aplică anumitor părți.
Întrucât taxele judiciare corespund sumei datorate ca urmare a dorinței fiecărei părți de a acționa ca intervenient în cadrul unui
litigiu, orice persoană care poate fi considerată a fi implicată în acțiune (reclamantul, pârâtul, creditorul, debitorul, solicitantul,
pârâtul, apelantul sau intimatul) poate, în general, să fie pasibilă de plata taxelor judiciare, din moment ce plata corespunde
furnizării unui serviciu, indiferent dacă partea a avut sau nu câștig de cauză. Părțile câștigătoare au dreptul la o rambursare a
sumelor plătite cu titlu de taxe judiciare în temeiul reglementărilor privind costurile.
Onorarii
Onorariile profesionale sunt stabilite de către instanță, care trebuie, în acest scop, să ia în considerare importanța serviciilor
furnizate, gradul de dificultate și de urgență a chestiunii, gradul de creativitate intelectuală implicată în activitatea efectuată de
specialist, rezultatele obținute, timpul petrecut, responsabilitățile asumate de acesta și alte îndatoriri profesionale.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Da, puteți, cu condiția să îndepliniți condițiile pentru acordarea de asistență juridică (vă rugăm să consultați fișa informativă privind
„Asistența juridică”).
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
A se vedea răspunsurile la întrebările 7 și 8.
În momentul primirii cererii, cerințele formale sunt verificate de către grefierul care o acceptă. În etapele ulterioare ale procedurii,
judecătorul efectuează o verificare mai detaliată și mai minuțioasă.
Părțile sunt informate întotdeauna cu privire la aceste decizii.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Instanțele nu sunt obligate prin lege să furnizeze informații de acest tip. Cu toate acestea, prin intermediul CITIUS, inițiativa
Ministerului de Justiție de informatizare a procedurilor judiciare, reprezentanții legali au posibilitatea în prezent de a consulta, în
birourile lor, informațiile privind cauzele în care acționează ca reprezentanți.
Întrucât în prezent documentele procedurale sunt livrate electronic și introduse direct în aplicațiile informatice ale instanțelor și
judecătorii utilizează aceleași aplicații pentru a-și desfășura activitatea, avocații, judecătorii și instanțele pot utiliza aplicațiile
respective și portalul CITIUS pentru a consulta dosarele și documentele aferente cauzelor.
Informații suplimentare
Apoio Judiciário – Protecção Jurídica
Bases Jurídico-Documentais
Câmara dos Solicitadores
Diário da República (Monitorul Oficial)
Direcção-Geral da Administração da Justiça
Direcção-Geral da Política de Justiça
Ministério da Justiça (Ministerul Justiției)
Ordem dos Advogados
Portal Citius
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în

legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 31/03/2017

Procedura de urmat? - România
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane trebuie să facă o cerere înaintea instanţei competente. Sesizarea instanţei
se poate face numai după îndeplinirea unei proceduri prealabile, dacă legea prevede în mod expres aceasta. Dovada îndeplinirii
procedurii prealabile se va anexa la cererea de chemare în judecată.
Persoana aflată într-un litigiu, poate să apeleze şi la mijloacele alternative de soluţionare a conflictelor.
Medierea este facultativă înainte de sesizarea instanței de judecată. În timpul soluționării procesului autoritățile judiciare au
obligația de a informa părțile cu privire la posibilitatea și avantajele folosirii medierii.
Se pot media litigii în domeniul asigurărilor, protecţiei consumatorilor, în dreptul familiei, speţe de răspundere profesională,
conflicte de muncă şi litigii civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia celor in care s-a pronunţat o hotărâre
judecătorească executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă.
Părţile unui diferend pot recurge şi la arbitraj, jurisdicţie alternativă având caracter privat. Persoanele care au capacitate deplină de
exerciţiu pot conveni să soluţioneze pe calea arbitrajului litigiile dintre ele, în afară de acelea care privesc starea civilă, capacitatea
persoanelor, dezbaterea succesorală, relaţiile de familie, precum şi drepturile asupra cărora părţile nu pot să dispună.

2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Drepturile la acţiune având un obiect patrimonial sunt supuse prescripţiei extinctive, afară de cazul în care prin lege s-ar dispune
altfel. În cazurile anume prevăzute de lege, sunt supuse prescripţiei extinctive şi alte drepturi la acţiune, indiferent de obiectul lor
(art. 2501 din Codul civil).
Termenul general de prescripţie este, potrivit dispoziţiilor art. 2517 din Codul civil, de 3 ani.
Codul civil consacră termene speciale de prescripţie extinctivă în unele materii, cum sunt:
termenul de prescripţie de 10 ani în cazul drepturilor reale nedeclarate prin lege imprescriptibile ori nesupuse altui termen de
prescripţie; reparării prejudiciului moral/material cauzat unei persoane prin tortură ori acte de barbarie sau, după caz, a celui
cauzat prin violenţă ori agresiuni sexuale comise contra unui minor sau asupra unei persoane aflate în imposibilitate de a se
apăra ori de a-şi exprima voinţa; reparării prejudiciului adus mediului înconjurător;
termenul de prescripţie de 2 ani în cazul dreptului la acţiune întemeiat pe un raport de (re) asigurare; dreptului la acţiune
privitor la plata remuneraţiei cuvenite intermediarilor pentru serviciile prestate în baza contractului de intermediere.
termenul de prescripţie de 1 an în cazul dreptului la acţiune privitor la restituirea sumelor încasate din vânzarea biletelor
pentru un spectacol care nu a mai avut loc; profesioniştilor din alimentaţia publică sau hotelierilor, pentru serviciile pe care le
prestează; profesorilor, institutorilor, maeştrilor şi artiştilor, pentru lecţiile date cu ora, cu ziua sau cu luna; medicilor,
moaşelor, asistentelor şi farmaciştilor, pentru vizite, operaţii sau medicamente; vânzătorilor cu amănuntul, pentru plata
mărfurilor vândute şi a furniturilor livrate; meşteşugarilor şi artizanilor, pentru plata muncii lor; avocaţilor, împotriva clienţilor,
pentru plata onorariilor şi cheltuielilor; notarilor publici şi executorilor judecătoreşti, în ceea ce priveşte plata sumelor ce le
sunt datorate pentru actele funcţiei lor; inginerilor, arhitecţilor, geodezilor, contabililor şi altor liber-profesionişti, pentru plata
sumelor ce li se cuvin; dreptului la acţiunea izvorâtă dintr-un contract de transport de bunuri terestru, aerian sau pe apă,
îndreptată împotriva transportatorului.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Regulile de determinare a competenţei jurisdicţionale internaţionale în litigiile cu elemente de extraneitate sunt consacrate de
Cartea a VII-a Procesul civil internaţional din Codul de procedură civilă. Dispoziţiile acestei cărţi se aplică însă proceselor de drept
privat cu elemente de extraneitate în măsura în care prin tratatele internaţionale la care România este parte, prin dreptul Uniunii
Europene sau prin legi speciale nu se prevede altfel.
În materia competenţei jurisdicţionale internaţionale, Codul de procedură civilă consacră reglementări privitoare, printre altele, la:
competenţa întemeiată pe domiciliul sau sediul pârâtului, prorogarea voluntară de competenţă în favoarea instanţei române,
convenţiile de alegere a forului, excepţia de arbitraj, forul de necesitate, competenţa internă, litispendenţa şi conexitatea
internaţională, competenţa personală exclusivă, competenţa exclusivă în materia unor acţiuni patrimoniale sau competenţa
preferenţială a instanţelor române (art. 1065 şi urm. din Codul de procedură civilă ).
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Competenţa teritorială este reglementată după criterii generale (domiciliul/sediul pârâtului), alternative (filiaţie, întreţinere, contract
de transport, contract de asigurări, cambie/cec/bilet la ordin/titlu de valoare, consumatori, răspundere civilă delictuală) sau
exclusive (imobile, moştenire, societăţi comerciale, acţiunile introduse împotriva consumatorilor), stabilite de art. 107 şi urm. din
Noul Cod de procedură civilă .
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Competenţa după materie a instanţelor este stabilită de art. 94 şi urm. din Noul Cod de procedură civilă, în funcţie de natura
cauzei sau a criteriului valoric.
Judecătoriile judecă în primă instanţă, cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie; cereri de
înregistrare în registrele de stare civilă; cereri privind administrarea clădirilor cu mai multe etaje/apartamente/spaţii aflate în
proprietatea exclusivă a unor persoane diferite şi raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice
/juridice; cereri de evacuare; cereri privind ziduri şi şanţuri comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, servituţi,
alte limitări ale dreptului de proprietate; cereri privind strămutarea de hotare şi grăniţuire; cererile posesorii; cereri privind obligaţiile
de a face sau de a nu face neevaluabile în bani; împărţeală judiciară, indiferent de valoare; alte cereri evaluabile în bani sub
200.000 lei inclusiv, indiferent de calitatea părţilor.

Tribunalele judecă în primă instanţă, toate cererile care nu sunt date prin lege în competenţa altor instanţe sau orice alte cereri
date prin lege în competenţa sa.
Curţile de apel judecă în primă instanţă, cererile în materie de contencios administrativ şi fiscal sau orice alte cereri date prin lege
în competenţa sa.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Părţile pot să exercite drepturile procedurale personal sau prin reprezentant, reprezentarea putând fi legală, convenţională sau
judiciară. Persoanele fizice lipsite de capacitate de exerciţiu vor sta în judecată prin reprezentant legal. Părţile pot să stea în
judecată printr-un reprezentant ales, în condiţiile legii, cu excepţia cazului în care legea impune prezenţa lor personală în faţa
instanţei.
În faţa primei instanţe, precum şi în apel, persoanele fizice pot fi reprezentate de către avocat sau alt mandatar. Dacă mandatul
este dat unei alte persoane decât unui avocat, mandatarul nu poate pune concluzii asupra excepţiilor procesuale şi asupra
fondului decât prin avocat, atât în etapa cercetării procesului, cât şi în etapa dezbaterilor. La redactarea cererii şi a motivelor de
recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele fizice vor fi asistate şi reprezentate, sub sancţiunea nulităţii,
numai de către un avocat.
În ceea ce priveşte persoanele juridice, acestea pot fi reprezentate convenţional în faţa instanţelor de judecată numai prin consilier
juridic sau avocat. La redactarea cererii şi a motivelor de recurs, precum şi în exercitarea şi susţinerea recursului, persoanele
juridice vor fi asistate şi, după caz, reprezentate, sub sancţiunea nulităţii, numai de către un avocat sau consilier juridic.
Prevederile menţionate se aplică în mod corespunzător şi asociaţiilor, societăţilor sau altor entităţi fără personalitate juridică.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Cererea de chemare în judecată se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare. După înregistrare,
cererea şi înscrisurile care o însoţesc, la care sunt ataşate, când este cazul, dovezile privind modul în care acestea au fost
transmise către instanţă, se predau preşedintelui instanţei sau persoanei desemnate de acesta, care va lua de îndată măsuri în
vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată, potrivit legii (art. 199 din Codul de procedură civilă).
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Potrivit art. 12 alin. 5 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, cererile şi actele procedurale se întocmesc numai în
limba română. Cererile se formulează doar în scris. În Noul cod de procedură civilă, în art. 194, se precizează că se înregistrează
şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare cererea de chemare în judecată, depusă personal sau prin reprezentant,
sosită prin poştă, curier, fax sau scanată şi transmisă prin poştă electronică ori prin înscris în formă electronică.
În baza art. 225 din Noul cod de procedură civilă, când una dintre părți care urmează să fie ascultate nu cunoaște limba română,
instanța va folosi un traducător autorizat. Dacă părțile sunt de acord, judecătorul sau grefierul poate face oficiul de traducător. În
situația în care nu poate fi asigurată prezența unui traducător autorizat, se pot folosi traducerile realizate de persoane de încredere
cunoscătoare ale respectivei limbi. În cazul în care persoana este mută, surdă sau surdo-mută ori, din orice altă cauză, nu se
poate exprima, comunicarea cu ea se va face în scris, iar dacă nu poate citi sau scrie, se va folosi un interpret. Dispozițiile
privitoare la experți se aplică în mod corespunzător și traducătorilor şi interpreților.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Codul de procedură civilă nu prevede utilizarea unor formulare tip pentru cererile în justiţie. Reglementarea procesual civilă de
drept comună stabileşte cuprinsul unora dintre cererile adresate justiţiei civile (e.g. cererea de chemare în judecată, întâmpinarea,
cererea reconvenţională).
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor, sumele
cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi de cazare,
precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului. Partea care pretinde cheltuieli de judecată trebuie
să facă dovada existenţei şi întinderii lor, cel mai târziu la data închiderii dezbaterilor asupra fondului cauzei. Partea care pierde
procesul va fi obligată, la cererea părţii care a câştigat, să îi plătească acesteia cheltuieli de judecată. Când cererea a fost admisă
parţial, judecătorii vor stabili măsura în care fiecare dintre părţi poate fi obligată la plata cheltuielilor de judecată. Dacă este cazul,

judecătorii vor putea dispune compensarea cheltuielilor de judecată. Pârâtul care a recunoscut, la primul termen de judecată la
care părţile sunt legal citate, pretenţiile reclamantului nu va putea fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, cu excepţia cazului în
care, prealabil pornirii procesului, a fost pus în întârziere de către reclamant sau se afla de drept în întârziere. Dacă în cauză sunt
mai mulţi reclamanţi sau mai mulţi pârâţi, ei vor putea fi obligaţi să plătească cheltuielile de judecată în mod egal, proporţional sau
solidar, potrivit cu poziţia lor în proces ori cu natura raportului juridic existent între ei.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Asistenţa judiciară se poate obţine în condiţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 193/2008, cu modificările ulterioare. Dispoziţii generale referitoare la asistenţa
judiciară se regăsesc şi în Noul cod de procedură civilă (art. 90 şi 91) .
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Cererea de chemare în judecată se înregistrează şi primeşte dată certă prin aplicarea ştampilei de intrare. După înregistrare,
cererea şi înscrisurile care o însoţesc, se predau preşedintelui instanţei sau judecătorului care îl înlocuieşte, care va lua de îndată
măsuri în vederea stabilirii în mod aleatoriu a completului de judecată.
Completul căruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifică dacă cererea de chemare în judecată îndeplineşte cerinţele necesare.
Când cererea nu îndeplineşte cerinţele, reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de cel mult
10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Dacă
obligaţiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt îndeplinite în termen, prin încheiere, dată în camera de consiliu, se
dispune anularea cererii.
Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată,
dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Informaţii detaliate asupra dosarului se pot obţine de la biroul de arhivă al instanţelor de judecată sau de pe site-ul acestora, acolo
unde există, la http://portal.just.ro/ .
Instanţa poate hotărî asupra unei cereri numai dacă părţile au fost citate ori s-au prezentat, personal sau prin reprezentant.
Instanţa va amâna judecarea şi va dispune să se facă citarea ori de câte ori constată că partea care lipseşte nu a fost citată cu
respectarea cerinţelor prevăzute de lege, sub sancţiunea nulităţii. Comunicarea citaţiilor şi a tuturor actelor de procedură se face,
din oficiu.
Judecătorul, de îndată ce constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege pentru cererea de chemare în judecată,
dispune, prin rezoluţie, comunicarea acesteia către pârât, punându-i-se în vedere că are obligaţia de a depune întâmpinare, sub
sancţiune, în termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare în judecată. Întâmpinarea se comunică reclamantului,
care este obligat să depună răspuns la întâmpinare în termen de 10 zile de la comunicare, pârâtul urmând a lua cunoştinţă de
răspunsul la întâmpinare de la dosarul cauzei. În termen de 3 zile de la data depunerii răspunsului la întâmpinare, judecătorul
fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor. În
cazul în care pârâtul nu a depus întâmpinare în termen sau reclamantul nu a comunicat răspuns la întâmpinare în termen, la data
expirării termenului corespunzător, judecătorul fixează prin rezoluţie primul termen de judecată, care va fi de cel mult 60 de zile de
la data rezoluţiei, dispunând citarea părţilor. În procesele urgente, termenele mai sus menţionate pot fi reduse de judecător în
funcţie de circumstanţele cauzei. În cazul în care pârâtul domiciliază în străinătate, judecătorul va fixa un termen mai îndelungat,
rezonabil, în raport cu împrejurările cauzei.
Partea care a depus cererea şi a luat termenul în cunoştinţă, precum şi partea care a fost prezentă la un termen de judecată nu va
fi citată în tot cursul judecării la acea instanţă, considerându-se că ea cunoaşte termenele de judecată ulterioare. Aceste dispoziţii
îi sunt aplicabile şi părţii căreia i s-a înmânat citaţia pentru un termen de judecată, considerându-se că, în acest caz, ea cunoaşte
şi termenele de judecată ulterioare aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată. De asemenea, citaţia cuprinde menţiunea că, prin
înmânarea citaţiei, sub semnătură de primire, cel citat este considerat că are în cunoştinţă şi termenele de judecată ulterioare
aceluia pentru care citaţia i-a fost înmânată.
La primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate, judecătorul, după ascultarea părţilor, are obligaţia de a estima durata
necesară pentru cercetarea procesului, ţinând cont de împrejurările cauzei, astfel încât procesul să fie soluţionat într-un termen
optim şi previzibil.

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 25/10/2017
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CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Se recomandă soluționarea litigiului prin intermediul unor proceduri alternative de soluționare a litigiilor. Metodele de soluționare
alternativă a litigiilor (SAL) permit soluționarea acestora fără intervenția unei instanțe, sau cel puțin fără o hotărâre judecătorească
cu privire la fondul cauzei. Principalele tipuri de SAL practicate în Slovenia includ arbitrajul, medierea și acțiunea în instanță într-un
sens mai larg, menite să încurajeze tranzacția judiciară. Legea privind metodele de soluționare alternativă a litigiilor ( Zakon o
alternativnem reševanju sodnih sporov) obligă instanțele de prima și de a doua jurisdicție să permită părților utilizarea tehnicilor

SAL pentru adoptarea și executarea unui program SAL, în litigiile care provin din relații comerciale, de muncă, familiale și din alte
raporturi de drept civil. În cadrul unui astfel de program, instanțele sunt obligate să permită părților utilizarea medierii, precum și,
eventual, a altor tipuri de SAL.
Medierea reprezintă soluționarea unui litigiu cu ajutorul unei părți terțe neutre, care nu poate pronunța o hotărâre obligatorie.
Părțile pot ajunge la un acord de soluționare a litigiului sub forma unei înregistrări notariale cu executare directă, a unei tranzacții
judiciare sau a unei decizii de arbitraj bazată pe o tranzacție judiciară.
Părțile pot ajunge, în orice moment pe parcursul procedurilor într-o instanță civilă, la o înțelegere privind litigiul (tranzacție
judiciară). Acordul de încheiere a unei tranzacții judiciare constituie titlu executoriu.
Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Soluționarea alternativă a litigiilor”.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Termenul de depunere a unei acțiuni în instanță depinde de natura cauzei. Un consilier juridic sau un serviciu de asistență
judiciară poate clarifica întrebările legate de termene și de termenele de prescripție. Informații suplimentare pe această temă se
pot găsi la rubrica „Termene procedurale”.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Jurisdicția tribunalelor”.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Jurisdicția tribunalelor”.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la rubrica „Jurisdicția tribunalelor”.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În Slovenia, părțile se pot reprezenta singure în fața instanței, exceptând procedurile care implică căi de atac extraordinare, în care
părțile pot acționa legal numai prin intermediul unui reprezentant care este avocat, cu excepția cazului în care una dintre părți sau
reprezentantul legal al acesteia a promovat examenul de intrare în barou. În cazul în care o parte dorește să fie reprezentată de
un avocat, reprezentantul poate fi, în cadrul procedurilor desfășurate în fața unei instanțe locale, orice persoană care are
capacitate juridică deplină, însă în cadrul procedurilor desfășurate în fața instanțelor districtuale, a instanțelor superioare sau în
fața Curții Supreme, poate acționa în calitate de avocat doar un avocat sau o altă persoană care a promovat examenul național de
intrare în barou.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
O acțiune poate fi transmisă instanței competente prin poștă sau prin livrare directă la biroul de recepție. A se vedea, de
asemenea, răspunsul de la punctul 8.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Limba oficială utilizată în instanțele din Slovenia este limba slovenă. Totuși, în zonele în care există o minoritate etnică maghiară
sau italiană, limbile maghiară și italiană funcționează, de asemenea, alături de limba slovenă, ca limbă oficială. Acțiunea trebuie
redactată în limba slovenă și semnată de către reclamant. Semnătura originală a solicitantului înseamnă atât semnătura de mână,
cât și o semnătură electronică securizată verificată prin intermediul unui certificat calificat.
Prin urmare, atât cererea, cât și acțiunea, trebuie să fie completate în scris. O cerere scrisă este o cerere scrisă de mână sau
tipărită și semnată de mână (o cerere în formă fizică). Cererea scrisă se trimite prin poștă, se livrează direct instanței sau se
transmite prin intermediul unei persoane care se ocupă de depunerea de cereri (prestator de servicii/poslovni ponudnik). O acțiune
poate fi introdusă și prin fax.

De asemenea, legea prevede și depunerea de cereri electronice, de exemplu, cereri în format electronic cu o semnătură
electronică securizată verificată prin intermediul unui certificat calificat. Cererile electronice sunt transmise prin mijloace electronice
către sistemul de informații. Sistemul de informații confirmă automat solicitantului faptul că cererea a fost primită. Legea permite,
de asemenea, ca o cerere să fie transmisă electronic sau cu ajutorul utilizării tehnologiei comunicațiilor.
În pofida dispozițiilor legale existente (acte și regulamente de punere în aplicare) privind toate procedurile civile și comerciale, în
prezent numai procedurile incluse pe portalul e-Justice (eSodstvo) pot fi transmise prin internet sau prin mijloace electronice:
anumite tipuri de proceduri de executare, depunerea cererilor și pronunțarea deciziilor în cadrul procedurilor de insolvență și
depunerea de propuneri privind registrul funciar.
În acest scop, în Slovenia, există portalul e-Justice, care permite transmiterea documentelor scrise în format electronic:
lozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html.

https://ev

9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
În Slovenia, o acțiune nu trebuie să fie depusă într-un format special; totuși, aceasta trebuie să conțină anumite elemente definite
prin lege: o trimitere la instanță, numele și reședința permanentă sau temporară a părților, numele reprezentanților sau agenților
legali, o cerere specifică care stabilește obiectul principal al cauzei și revendicările secundare, faptele care susțin cererea
reclamatului, dovezi care să confirme faptele respective, suma prevăzută în litigiu și semnătura reclamatului. Cererile care trebuie
transmise părții adverse trebuie prezentate instanței în numărul de copii solicitat de către instanță și de către partea adversă, întrun format care să permită depunerea acestora. La fel se procedează și în cazul documentelor anexate.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Taxele judiciare trebuie achitate în momentul introducerii în instanță a unei acțiuni, a unei acțiuni reconvenționale, a unei propuneri
de anulare pe cale amiabilă, a unei acțiuni care conține o propunere de emitere a unui ordin de plată, a unei propuneri de
rejudecare, a unei propuneri de asigurare a dovezilor înaintea procedurilor civile, a unei propuneri de tranzacție judiciară, a unei
cereri care anunță un recurs, a unei cereri care să permită o revizuire, precum și a unei revizuiri. Taxele judiciare trebuie achitate
în termenul-limită stabilit de instanță în ordinul de plată aferent taxelor judiciare. Instanța poate să atenționeze părțile în ceea ce
privește ordinul de plată, asupra consecințelor neachitării taxelor judiciare. Taxele judiciare trebuie achitate pentru orice hotărâre
judecătorească emisă de către instanțe, indiferent de grad.
În cazul în care taxa judiciară pentru o cerere nu este achitată în termenul stabilit și nu există condiții care să permită scutirea sau
amânarea plății sau plata în rate, se consideră că cererea a fost retrasă. Costurile procedurilor judiciare sunt acoperite de către
partea perdantă a unei cauze. În cadrul procedurilor judiciare, părților intermediare care sunt avocați li se alocă cheltuielile
necesare și remunerația stabilite de Legea privind onorariile avocaților (Zakon o odvetniki tarifi). Costurile pentru serviciile
avocaților reprezintă remunerația la care aceștia au dreptul pentru serviciile prestate, plus cheltuielile suportate de aceștia.
Costurile aferente serviciilor avocaților devin exigibile în momentul în care respectivii avocați și-au îndeplinit toate obligațiile
stipulate în contractul de mandat dintre aceștia și partea sau persoana care comandă serviciile. Atunci când un avocat își oferă
serviciile în cadrul procedurilor judiciare, costurile respectivelor servicii devin exigibile în momentul emiterii unei decizii privind
cheltuielile de judecată. Avocatul poate solicita părții, înainte de finalizarea procedurilor, plata unui avans corespunzător pentru
remunerația datorată deja și pentru cheltuielile care au apărut și pentru cele care vor apărea. Părții trebuie să i se elibereze o
chitanță prin care să se confirme faptul că avansul a fost primit. Avocatul poate solicita plata remunerației și a cheltuielilor doar
printr-o factură detaliată eliberată părții.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Părțile pot solicita asistență judiciară, de care părțile pot beneficia doar dacă îndeplinesc condițiile prevăzute în Legea privind
asistența judiciară gratuită (Zakon o brezplačni pravni pomoči, ZBPP). Informații suplimentare pe această temă se pot găsi la
rubrica „Asistență juridică”.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
O acțiune este considerată a fi introdusă în momentul în care a fost primită de către instanța competentă. În cazul în care aceasta
este transmisă prin scrisoare recomandată sau prin telegramă, data poștei este considerată ca fiind data transmiterii la instanța de
judecată căreia i se adresează. Solicitantul nu primește în mod automat o confirmare că acțiunea a fost introdusă. În cazul în care
cererea este depusă în cutia poștală a instanței de judecată, momentul în care aceasta a fost depusă în cutia poștală este
considerat ca fiind momentul transmiterii acesteia către instanța de judecată căreia i se adresează.

Legea privind cererile electronice (Zakon za vloge v elektronski obliki) prevede ca cererile electronice să fie transmise către
sistemul de informații prin mijloace electronice. În acest caz, momentul în care cererea a fost primită de către sistemul de informații
este considerat ca fiind momentul transmiterii acesteia către instanța de judecată căreia i se adresează. Sistemul de informații
confirmă automat solicitantului faptul că cererea a fost primită.
Trebuie subliniat faptul că, în ciuda dispozițiilor legale în vigoare, în prezent nu este posibil ca o acțiune să fie depusă prin mijloace
electronice pentru cauzele civile și comerciale, cu excepția procedurilor care implică registrul funciar, procedurile de insolvență și
de executare.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
În cazul în care acțiunile sunt legate de termenele de excludere, instanța avertizează în scris partea și atașează un aviz juridic,
explicând consecințele în cazul în care partea nu reușește să urmeze instrucțiunile instanței.
Linkuri utile

http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
http://www.sodisce.si/
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs
http://www.pisrs.si/Pis.web/
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 16/11/2015

Procedura de urmat? - Slovacia
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?

13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Pentru un răspuns la această întrebare, consultați de asemenea secțiunea: „Soluționarea alternativă a litigiilor – Slovacia”
Nu toate litigiile trebuie soluționate în instanță. Părțile ar trebui mai întâi să încerce să încheie un acord amiabil și să găsească un
compromis acceptabil pentru ambele părți. O altă opțiune este soluționarea unui litigiu prin mediere. Medierea este o activitate
extrajudiciară prin care persoanele implicate își soluționează litigiul, apărut în urma relației contractuale sau a unei alte relații
juridice, cu ajutorul unui mediator. Se recomandă ca părțile să apeleze la instanță doar după ce au epuizat toate celelalte metode
alternative de soluționare a litigiului sau în cazul când obiectivul este obținerea unei definiții precise a poziției părților, a drepturilor
acestora și a responsabilității reciproce.
În anumite condiții prevăzute în Legea privind arbitrajul (zákon o rozhodcovskom konaní), astfel cum a fost modificată, un tribunal
de arbitraj poate decide în cauze legate de:
a) soluționarea litigiilor de proprietate derivate din relațiile comerciale și de drept civil naționale și internaționale, dacă locul
arbitrajului este în Republica Slovacă;
b) recunoașterea și executarea deciziilor de arbitraj interne și externe în Republica Slovacă.
Dacă tipul de litigiu care face obiectul procedurii judiciare este unul pe care Legea privind arbitrajul nu îl exclude din domeniul său
de aplicare, părțile implicate pot conveni, fie în instanță sau în afara ei, să continue cu procedura de arbitraj. Acest acord trebuie
să includă un acord de arbitraj. Un astfel de acord înaintat unei instanțe are efectul unei retrageri a plângerii și al consimțirii
pârâtului cu privire la această retragere, conform Codului de procedură civilă contradictorie (Civilný sporový poriadok, CPCC).
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
Conform Codului de procedură civilă contradictorie, un drept se prescrie dacă nu a fost exercitat în perioada stabilită prin lege.
Termenele privind depunerea unei plângeri diferă în funcție de cauză.
Termenele de prescripție statutare sunt stabilite prin lege. Termenul de prescripție general este de trei ani, perioadă care începe
din momentul când dreptul poate fi exercitat prima dată.
Instanța va lua în considerare un drept prescris doar la sugestia debitorului. Dacă debitorul se opune dreptului prescris, acesta nu
poate fi acordat creditorului.
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Consultați secțiunea: „La care instanță pot depune o plângere? - Slovacia”
Autoritatea instanțelor de a delibera cu privire la o anumită problemă este stabilită de legislația Uniunii Europene – regulamente,
convenții internaționale multilaterale sau bilaterale, iar în absența acestora, de legislația națională care guvernează conflictul de
legi.
Normele care guvernează autoritatea instanțelor slovace sunt stabilite, la nivel național, prin Legea nr. 97/1963, privind dreptul
procedural și privat internațional (Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom). Norma fundamentală
prevede că instanțele slovace au competență dacă persoana împotriva căreia este înaintată o acțiune (plângere) își are reședința
sau sediul social în Republica Slovacă sau, în cazul drepturilor de proprietate, dacă aceasta are bunuri în țară. Prevederile
ulterioare precizează condițiile în care instanțele slovace sunt competente. În cazul relațiilor contractuale, părțile pot stabili
competența de comun acord. În anumite cazuri, instanțele slovace au competență exclusivă, de exemplu, în procedurile ce țin de
drepturile reale cu privire la bunuri imobile, închirierea de bunuri imobile situate în Republica Slovacă sau în procedurile referitoare
la înregistrarea sau validitatea brevetelor, a mărcilor comerciale, a desenelor și a modelelor, și de alte drepturi.

4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Consultați secțiunea: „La care instanță pot depune o plângere? - Slovacia”
Conform Codului de procedură civilă contradictorie, instanța ordinară a părții împotriva căreia este înaintată plângerea (pârâtul) are
competență pentru audierea cauzei, cu excepția cazului în care este prevăzut altceva. Instanța ordinară pentru o persoană (un
cetățean) este cea din districtul unde își are reședința cetățeanul, și, dacă nu are o reședință, din districtul unde locuiește acesta;
instanța ordinară pentru o entitate juridică este cea din districtul unde aceasta își are sediul social și, în cazul unei entități juridice
străine, instanța din districtul unde este situată unitatea organizațională a acesteia. Instanța ordinară pentru stat este cea din
districtul în care au avut loc circumstanțele ce au dus la înaintarea plângerii. Instanța ordinară în cazul problemelor comerciale
este cea din districtul unde pârâtul își are sediul social și, dacă acesta nu are sediu social, instanța din districtul în care acesta își
desfășoară activitatea. Dacă pârâtul nu are un loc în care își desfășoară activitatea, instanța sa ordinară va fi cea din districtul
unde acesta își are reședința.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Consultați secțiunea: „La care instanță pot depune o plângere? - Slovacia”
Norma fundamentală pentru determinarea competenței materiale este prevăzută în secțiunea 12 a Codului de procedură civilă
contradictorie. În primă instanță, prin lege, tribunalul districtual este cel care are competență (okresný súd). Un tribunal regional (kr
ajský súd) va avea putere de decizie ca tribunal de primă instanță doar în anumite cauze, de exemplu, în litigii care implică o țară
terță sau persoane care beneficiază de imunitate și prerogative diplomatice, dacă litigiile intră sub autoritatea instanțelor din
Republica Slovacă. Legea nr. 371/2004 cu privire la sediile și districtele judiciare din Republica Slovacă (Zákon č. 371/2004 Z. z. o
sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky) reglementează competența instanțelor de înregistrare, a tribunalelor de insolvenţă
și concordat, a instanţelor care se ocupă de cambii și cecuri, a instanțelor care judecă cauze privind protejarea obiectelor care
intră sub incidenţa protecției industriale și a celor care asigură protecţia împotriva concurenţei neloiale, a instanțelor pentru
audierea cauzelor privind tranzacțiile bursiere, a instanțelor responsabile pentru probleme privind îngrijirea minorilor și a instanțelor
responsabile pentru asistența juridică în cazuri de nevoi financiare.
Suma disputată nu are nicio importanță în ceea ce privește stabilirea instanței slovace care va avea competență în soluționarea
litigiului respectiv.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
În Republica Slovacă, reprezentarea printr-un avocat nu este obligatorie în cazul procedurilor civile.
Legea impune reprezentarea printr-un avocat în anumite tipuri de proceduri, de exemplu, în cazuri de faliment, protecția
concurenţei, concurenţă neloială, drepturi de proprietate intelectuală și în cazul procedurilor de apel extraordinare (secțiunea 420
din Codul de procedură civilă contradictorie).
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Conform prevederilor secțiunii 125 din Codul de procedură civilă contradictorie, o plângere poate fi depusă doar în scris, pe hârtie
sau în format electronic. O plângere depusă în format electronic trebuie trimisă ulterior pe hârtie în termen de 10 zile, altfel aceasta
va fi ignorată. O plângere depusă pe hârtie trebuie înaintată în numărul de exemplare necesar.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Având în vedere faptul că părțile beneficiază de poziții egale într-o procedură judiciară civilă, nu este nevoie ca plângerea să fie
depusă în limba slovacă. Părțile au dreptul să se prezinte în instanță utilizând limba maternă sau o altă limbă pe care o înțeleg.
Instanța este obligată să le asigure oportunități egale de exercitare a drepturilor, mai exact, inclusiv traducere și interpretare.
Depunerea unui document se poate face în scris, pe hârtie sau în format electronic.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Nu există formulare tipizate pentru înaintarea unei acțiuni (cerere pentru inițierea unor proceduri).
Cerințele generale sunt stabilite în secțiunea 127 a Codului de procedură civilă contradictorie. O plângere trebuie semnată și
trebuie să indice în mod clar instanța căreia îi este adresată, cine o depune, tipul de problemă vizată și ce urmărește. O acțiune

trebuie depusă în numărul de exemplare necesar, cu anexele corespunzătoare, astfel încât un exemplar să rămână la instanță și
fiecare parte să primească un exemplar și anexele, după cum este necesar. Dacă partea implicată nu depune numărul de
exemplare și anexe necesar, instanța va face copii pe cheltuiala părții respective. Dacă este vorba despre o cauză aflată pe rol,
detaliile necesare includ numărul dosarului.
Pe lângă cerințele necesare, o plângere trebuie să precizeze numele și prenumele și, dacă este posibil, data nașterii, numărul de
telefon și adresa părților sau ale reprezentanților acestora; informații privind cetățenia acestora; o descriere veridică a faptelor
decisive și specificarea probelor pe care se bazează reclamantul; de asemenea, trebuie să specifice în mod clar ce urmărește
reclamantul. Dacă una dintre părți este o entitate juridică, plângerea trebuie să precizeze numele acesteia sau numele companiei,
sediul social și numărul de identificare, dacă i-a fost atribuit. Dacă una dintre părți este o entitate străină, trebuie atașat la plângere
un extras dintr-un registru sau o evidență în care este înregistrată entitatea străină. Dacă una dintre părți este o persoană de
afaceri, plângerea trebuie să precizeze numele companiei, sediul social și numărul de identificare, dacă i-a fost atribuit. Dacă una
dintre părți este statul, plângerea trebuie să precizeze statul și autoritatea națională relevantă care va reprezenta statul.
Pentru ca procedurile juridice să fie mai flexibile și pentru a veni în ajutorul părților, site-ul web al Ministerului Justiției din
Republica Slovacă (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) oferă exemple (formulare) ale unor plângeri selectate pentru
inițierea procedurilor. Este posibil să descărcați un model de formular și să îl completați. Formularul direcționează cu precizie
reclamantul către secțiunile ce trebuie completate. Formularul completat poate fi trimis nesemnat sau semnat cu o semnătură
electronică autorizată, utilizându-se un certificat autorizat. Dacă reclamantul trimite o plângere fără o semnătură electronică
autorizată, acesta este obligat să trimită, de asemenea, o plângere pe hârtie.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Depunerea unei plângeri este supusă plății unei taxe judiciare. Taxa judiciară trebuie plătită de partea care înaintează plângerea
(solicitant/reclamant), cu excepția cazului când obligația sa de plată a taxei judiciare a fost eliminată la cererea sa sau dacă este
scutit prin lege de această plată. Valoarea taxei este stabilită de baremul de taxe al instanței, care constituie o anexă la Legea
nr. 71/1992 privind taxele judiciare și taxa pentru un extras din registrul penal (Zákon č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch
a poplatku za výpis z registra trestov). Valoarea taxei este precizată în baremul taxelor, ca procentaj dintr-o bază de taxare sau ca
sumă fixă. Taxa judiciară se achită la depunerea plângerii. Dacă o taxă nu a fost plătită la timp, la depunerea unei cereri pentru
inițierea procedurilor, instanța va cere plătitorului să plătească taxa într-un termen stabilit de aceasta, de obicei în termen de zece
zile de la notificarea cererii; dacă taxa nu este plătită în ciuda cererii, în intervalul de timp stabilit, instanța va suspenda
procedurile. Plătitorul trebuie să fie informat în cadrul cererii cu privire la consecințele neplății taxei.
În Republica Slovacă, reprezentarea printr-un avocat nu este obligatorie în cazul procedurilor civile.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Consultați secțiunea: „Asistența juridică – Slovacia”.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
O acțiune este considerată a fi introdusă în instanță în ziua în care a fost depusă. Instanța va oferi reclamantului o confirmare a
faptului că acțiunea sa a fost introdusă și înregistrată în evidența instanței.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Instanța va cere părții implicate să completeze sau să corecteze o cerere incorectă, incompletă sau ininteligibilă într-un interval de
timp stabilit de instanță, dar care nu poate fi mai scurt de zece zile. Alte documente depuse care nu furnizează informațiile
necesare pentru o acțiune în vederea inițierii procedurilor vor fi ignorate de instanță, dacă nu sunt corectate sau completate în mod
corespunzător.
Părțile implicate și reprezentanții acestora au dreptul să consulte un dosar al instanței și să obțină extrase, copii și fotocopii ale
acestuia sau pot solicita instanței să facă fotocopii contra cost.
În cadrul pregătirilor pentru o audiere, instanța va transmite o cerere pentru inițierea procedurilor (acțiunii) către respondent
(pârât), împreună cu un exemplar al plângerii și al anexelor sale. Transmiterea acestora se face personal, iar părțile trebuie
instruite în mod corespunzător. Instanța va trimite fără întârziere declarația pârâtului către reclamant. Dacă natura problemei sau
circumstanțele cauzei solicită acest lucru, instanța poate obliga pârâtul, prin rezoluție, să furnizeze o declarație scrisă cu privire la

problema respectivă, iar în cazul în care acesta nu este în totalitate de acord cu plângerea, să precizeze în declarația sa acele
fapte care sunt decisive pentru apărarea sa, să atașeze documentele la care face apel și să identifice dovezi care să îi susțină
afirmațiile. Instanța stabilește un termen-limită pentru depunerea declarației.
Cu excepția cazului când Codul de procedură civilă contradictorie sau un alt regulament specific prevede altceva, instanța va
dispune audierea cauzei respective, pentru a delibera asupra problemei, iar în acest scop, va cita părțile implicate și alți
participanți a căror prezență este necesară.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 14/01/2019

Procedura de urmat? - Finlanda
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Uneori o procedură alternativă poate fi o opțiune mai bună. A se vedea secțiunea „Căi alternative de soluționare a litigiilor”.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?

Diferite termene se aplică diferitelor tipuri de acțiuni. Pentru mai multe informații cu privire la termene, puteți consulta un avocat
sau un birou de asistență judiciară (oikeusaputoimisto).
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
A se vedea secțiunea „Jurisdicție”.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
A se vedea secțiunea „Jurisdicție – Finlanda”.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
A se vedea secțiunea „Jurisdicție – Finlanda”.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Persoanele fizice pot introduce orice acțiune civilă în justiție fără a apela la un consilier juridic. Pentru cauzele complexe poate fi în
avantajul dumneavoastră să recurgeți la un avocat.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
Grefele instanțelor reprezintă primele puncte de contact.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
Acțiunile în justiție în instanțele finlandeze se desfășoară în limba finlandeză sau în limba suedeză. Cererile (cererile de chemare
în judecată) trebuie făcute în scris și de obicei în limba finlandeză. În Insulele Åland, trebuie utilizată limba suedeză. Cetățenii
Finlandei, Islandei, Norvegiei, Suediei și Danemarcei își pot folosi propria limbă dacă este necesar. Cererile pot fi depuse prin fax
sau e-mail. Procesarea automată este, de asemenea, disponibilă pentru anumite tipuri de acțiuni. A se vedea secțiunea
„Procesare automată – Finlanda”.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Nu există formulare speciale disponibile. Trebuie să specificați în mod clar în cererea dumneavoastră ceea ce solicitați și motivele
pe baza cărora solicitați acest lucru. De regulă, trebuie să atașați la cererea dumneavoastră orice contracte, înțelegeri sau alte
dovezi scrise pe care intenționați să vă bazați.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Odată ce o cauză este soluționată, instanța va percepe o taxă de serviciu. Valoarea taxei depinde de etapa din cadrul procedurii la
care a fost soluționată cauza. Unele cauze pot fi soluționate doar pe baza probelor scrise. Cu toate acestea, majoritatea cauzelor
sunt soluționate doar după o audiere. Pentru mai multe informații, vizitați https://oikeus.fi/tuomioistuimet/karajaoikeudet/en/index
/charges/chargescollectedbycourts.html.
Onorariile avocaților și termenele de plată fac obiectului unui contract și nu există reguli specifice.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Eligibilitatea pentru asistență judiciară depinde de nivelul venitului dumneavoastră. Asistența judiciară nu este acordată pentru
acțiuni de complexitate redusă. Pentru mai multe informații vizitați https://oikeus.fi/oikeusapu/en/index.html.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
Data începerii acțiunii în justiție este data la care instanța primește cererea de chemare în judecată pe care o formulați. La cerere,
instanța poate trimite confirmare de primire. Instanța nu poate confirma dacă o cauză a fost sau nu prezentată în mod
corespunzător.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

Instanța informează părțile interesate cu privire la desfășurarea cauzei și furnizează un calendar aproximativ pentru evenimentele
ulterioare. De asemenea, puteți contacta instanța pentru a vă informa cu privire la desfășurarea cauzei în care sunteți implicat.
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 08/02/2018

Procedura de urmat? - Suedia
CUPRINS
1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi
sau alte aspecte ale cauzei mele?
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în
altă parte?
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit
cererea prin fax sau prin e-mail?
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii
cererii?
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu
privire la introducerea corectă a acţiunii?
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?

1 Este necesar să mă adresez unei instanţe judecătoreşti sau există o altă alternativă?
Se recomandă utilizarea sistemelor alternative de soluționare a litigiilor, precum medierea.
2 Există termene pentru introducerea unei acţiuni în justiţie?
În anumite cazuri există dispoziții conform cărora cauza trebuie introdusă într-un anumit termen, în caz contrar putând fi prea
târziu să se solicite, de exemplu, plata unei creanțe. Perioada de timp permisă pentru introducerea unei cauze în instanță variază
în funcție de tipul cauzei respective. Dacă aveți întrebări privind termenul pentru introducerea unei acțiuni în justiție vă puteți
adresa, de exemplu, unui consilier juridic sau unui consultant pentru probleme legate de drepturile consumatorilor.

3 Trebuie să mă adresez unei instanţe din acest stat membru?
Informațiile privind competența instanțelor sunt disponibile aici.
4 Dacă da, cărei instanţe din acest stat membru ar trebui să mă adresez, având în vedere domiciliul meu, al celeilalte părţi sau alte
aspecte ale cauzei mele?
Domiciliul dumneavoastră, domiciliul celeilalte părți și alți factori pot avea importanță pentru a stabili instanța care trebuie sesizată.
Mai multe informații sunt disponibile aici.
5 Cărei instanţe ar trebui să mă adresez în acest stat membru, având în vedere natura cazului meu şi suma în joc?
Natura cauzei, suma care face obiectul litigiului și alte circumstanțe pot fi importante pentru stabilirea instanței care trebuie
sesizată. Mai multe informații sunt disponibile aici.
6 Pot să introduc o acţiune în justiţie în mod individual sau trebuie să recurg la un intermediar, de exemplu un avocat?
Cetățenii pot introduce o acțiune în instanță în mod direct. Astfel, în Suedia nu există cerința de a fi reprezentat sau de a avea un
avocat. De asemenea, nu există niciun monopol al avocaților, în sensul că un reprezentant sau consilier juridic nu trebuie să fie
avocat.
Pe scurt, este posibilă introducerea unei acțiuni individual, fără a desemna un avocat.
7 Pentru introducerea acţiunii, mai exact, cui trebuie să mă adresez: biroului de recepţie, biroului grefierului instanţei sau în altă
parte?
O cerere de chemare în judecată trebuie prezentată instanței. Aceasta poate fi depusă la grefa instanței, introdusă în cutia poștală
a instanței, predată unui funcționar al instanței sau trimisă instanței prin poștă.
8 În ce limbă pot să-mi formulez cererea? Pot să formulez cererea oral sau trebuie să existe o cerere scrisă? Pot să trimit cererea
prin fax sau prin e-mail?
În Suedia, limba folosită de instanțe este limba suedeză. Prin urmare, o cerere de chemare în judecată trebuie redactată în limba
suedeză. Dacă un document a fost depus într-o altă limbă instanța poate în anumite cazuri să ceară unei părți să îl traducă. În
anumite cazuri excepționale, instanța poate traduce documentele ea însăși.
O cerere de chemare în judecată trebuie prezentată în scris și semnată personal. Dacă, de exemplu, cererea nu este semnată
personal, ci este depusă prin fax sau e-mail, instanța trebuie să solicite confirmarea cererii prin intermediul unui document original
semnat. Dacă nicio astfel de confirmare nu este transmisă, cererea va fi respinsă.
9 Există formulare speciale pentru intentarea de acţiuni sau, în caz contrar, cum trebuie să depun cererea de chemare în
judecată? Există anumite elemente specifice care trebuie depuse la dosar?
Nu există nicio cerință referitoare la folosirea unor formulare speciale pentru introducerea unei acțiuni în instanță. Există un
formular de chemare în judecată pentru cauzele de drept civil, care poate fi folosit indiferent de suma care face obiectul litigiului.
Formularul este disponibil pe site-ul Administrației Instanțelor Naționale Suedeze („Domstolsverket”) în limba suedeză și limba
engleză.
O cerere de chemare în judecată trebuie să conțină informații privind părțile, o declarație privind pretențiile, temeiul pretențiilor,
informații privind probele pe care se bazează cererea și ceea ce trebuie să dovedească fiecare probă și informații privind
circumstanțele pentru stabilirea instanței competente pentru examinarea cauzei.
Probele scrise pe care se bazează cererea trebuie depuse împreună cu cererea.
Dacă o cerere este incompletă, instanța trebuie să solicite informații suplimentare. Dacă astfel de informații suplimentare nu sunt
transmise, cererea va fi respinsă.
10 Va trebui să plătesc cheltuieli de judecată? Dacă da, când? Va trebui să plătesc un avocat chiar din momentul depunerii cererii?
Solicitanții trebuie să plătească o taxă de depunere a cererii pentru cererile în materie de drept civil. Taxa este plătită instanței
districtuale („tingsrätt”) la depunerea cererii. Taxa de depunere a cererii este în prezent de 450 SEK (aproximativ 50 EUR). Dacă
taxa de depunere nu este plătită, instanța transmite solicitantului o ordonanță de îndeplinire a obligației de plată. Dacă plata nu
este efectuată în ciuda acestui fapt, cererea va fi respinsă.

Aspectele legate de plata onorariilor avocaților trebuie soluționate între client și avocat. Aceasta este practica obișnuită atât în
ceea ce privește cererile de plată în avans, cât și facturarea ulterioară pentru activitatea prestată. Există norme speciale pentru
cauzele în care a fost acordată asistența judiciară.
11 Pot să solicit asistenţă judiciară?
Mai multe informații sunt disponibile aici.
12 Din ce moment se consideră că acţiunea mea este introdusă în mod oficial? Voi primi informaţii din partea autorităţilor cu privire
la introducerea corectă a acţiunii?
În Suedia, o cauză este considerată ca fiind introdusă în justiție la data la care cererea de chemare în judecată ajunge la instanță.
O cerere de chemare în judecată se consideră că a ajuns la instanță la data la care documentele sau notificarea unui articol poștal
plătit care conține documentele ajunge la instanță sau la un funcționar competent.
Dacă se poate presupune că documentele sau notificarea lor au fost predate la grefă sau sortate în vederea transmiterii către
instanță la oficiul poștal la o anumită dată, se consideră că acestea au fost primite la acea dată cu condiția să fi ajuns la un
funcționar competent în următoarea zi lucrătoare.
Nu există o confirmare emisă automat cu privire la faptul că acțiunea este considerată ca fiind introdusă în mod corespunzător.
Este însă posibil să contactați instanța, de exemplu telefonic, pentru a obține aceste informații.
13 Voi obţine informaţii detaliate referitor la succesiunea evenimentelor ulterioare (cum ar fi intervalul de timp permis pentru
înfăţişare)?
Conform dispozițiilor din Codul de procedură judiciară suedez („rättegångsbalken”), instanța ar trebui să stabilească un calendar în
vederea soluționării cauzei cât mai rapid cu putință. Cu toate acestea, pot exista cazuri în care stabilirea unui calendar nu este
necesară. În majoritatea cazurilor, înainte de primirea memoriului în apărare nu există o bază temeinică pentru stabilirea unui
calendar.
În orice moment, puteți contacta instanța, de exemplu telefonic, pentru a obține informații cu privire la desfășurarea cauzei.
Linkuri

Ministerul Justiției (Justitiedepartementet)
Administrația Instanțelor Naționale Suedeze (Domstolsverket)
Comisia Fiscală Națională Suedeză (Riksskatteverket)
Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate
de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă
să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în
legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile
privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul
juridic.
Ultima actualizare: 17/11/2015

