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Potrivit dispoziţiilor art. 6 pct. 1) din Convenţia Eu-
ropeană a Drepturilor Omului „Orice persoană are 

dreptul de a-i fi examinată cauza în mod echitabil, public 
şi într-un termen rezonabil, de către un tribunal indepen-
dent şi imparţial, stabilit prin lege, care va hotărî fie asu-
pra încălcării drepturilor şi obligaţiilor cu caracter civil, 
fie asupra temeiniciei oricărei acuzaţii în materie penală 
îndreptată împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunţa-
tă în public, dar accesul în sala de şedinţă poate fi interzis 
presei şi publicului, pe întreaga durată a procesului sau 
a unei părţi a acestuia, în interesul moralităţii, al ordinii 
publice ori al securităţii naţionale într-o societate demo-
cratică, atunci când interesele minorilor sau protecţia 
vieţii private a părţilor la proces o impun, sau în măsura 
considerată strict necesară de către tribunal, atunci când, 
datorită unor împrejurări speciale, publicitatea ar fi de na-
tură să aducă atingere intereselor justiţiei”.

 Accesul liber la justiţie este consacrat, ca drept fun-
damental, atât prin art.6 pct.1) din Convenţie, cât şi prin 
art.20 din Constituţia Republicii Moldova, prin art.10 
din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, precum 
şi prin art.14 pct.1) din Pactul internaţional cu privire la 
drepturile civile şi politice. În ceea ce priveşte mijloacele 
concrete de asigurare a accesului liber la justiţie, acestea 
sunt lăsate de Convenţie la latitudinea statelor care au 
ratificat-o, prin dispoziţiile art.6 pct.1) nefiind prevăzute 
expres alte asemenea mijloace. În practica instanţelor na-
ţionale a fost invocată, în mod frecvent de părţi, ca măsură 
de îngrădire a accesului liber la justiţie, lipsa de gratuita-
te a procesului civil, prin instituirea în sarcina titularului 
cererii de chemare în judecată a obligaţiei de plată a unei 
taxe de stat şi prin neasigurarea asistenţei juridice gratuite. 
Niciunul din cele două argumente nu justifică o îngrădi-
re reală a dreptului de acces la justiţie. Cu toate acestea, 

aspectul fiscal al accesului la justiţie al cetăţenilor trebuie 
tratat cu prudenţă, având în vedere că atât textele consti-
tuţionale, cât şi cele convenţionale lasă statelor o marjă 
de apreciere în ceea ce priveşte întinderea acestui drept. 
Aşadar, asigurarea egalităţii părţilor în faţa justiţiei şi a 
liberului acces la justiţie cuprinde şi o componentă privi-
toare la cheltuielile judiciare, în care se include şi taxa de 
stat. Desigur că, pe plan teoretic (principial, legislativ), 
consacrarea principiului egalităţii în faţa justiţiei reprezin-
tă o garanţie solidă a respectării drepturilor şi libertăţilor 
fundamentale ale omului. Mai delicată şi incertă este însă 
modalitatea de traducere în practică a acestui principiu, 
pentru că un atare demers pragmatic vine în contact cu 
realităţi de ordin economic şi social inerente nivelului de 
dezvoltare la care au ajuns ţările şi, implicit, nivelurile de 
pregătire, instruire şi educaţie ale populaţiilor sau ale stra-
turilor unei populaţii. 

Astfel, art.20 din Constituţia Republicii Moldova pre-
vede accesul liber la justiţie prin faptul că orice persoană 
are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor 
judecătoreşti competente împotriva actelor care violea-
ză drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime. Nici o 
lege nu poate îngrădi accesul la justiţie.

Curtea Constituţională, la rândul său, prin Hotărârea 
sa nr.31 din 01.10.2013 (p.54) a invocat că în orice soci-
etate democratică protecţia persoanei (fizice sau juridice) 
este una din atribuţiile de bază ale statului, iar posibilitatea 
persoanei de a utiliza în instanţa de judecată toate mijloa-
cele procedurale necesare pentru apărarea sa constituie un 
remediu efectiv pentru asigurarea unui proces echitabil, 
principiu care se desprinde din cuprinsul art.20 alin.(1) 
din Constituţie, conform căruia orice persoană are dreptul 
la satisfacţie efectivă din partea instanţelor judecătoreşti 
competente împotriva actelor care violează drepturile, 
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libertăţile şi interesele sale legitime [1]. În continuare, 
Curtea Constituţională remarcă că într-o societate demo-
cratică, în care respectarea şi ocrotirea persoanei consti-
tuie o îndatorire primordială, este inadmisibil ca un drept 
consfinţit deja de legislaţie să fie diminuat. Renunţarea la 
una dintre modalităţile care asigurau o protecţie efectivă a 
justiţiabililor, cu consecinţa trecerii la un standard inferior 
de ocrotire a drepturilor şi libertăţilor fundamentale în ra-
port cu cel anterior, consacrat de legislaţia infraconstituţi-
onală, constituie o încălcare a principiilor constituţionale. 
Or, art.54 din Constituţie statuează că în Republica Mol-
dova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua 
drepturile şi libertăţile.

În acelaşi timp, accesul la justiţie nu este un drept ab-
solut. Una din condiţiile esenţiale ale accesului la justiţie, 
prevăzută de legislaţia naţională, este plata taxei de stat.

 În acest sens, conform dispoziţiilor art.83 din Codul 
de procedură civilă, taxa de stat reprezintă o sumă care se 
percepe, în temeiul legii, de către instanţa judecătorească 
în beneficiul statului de la persoanele în ale căror interese 
se exercită actele procedurale de judecare a pricinii civi-
le sau cărora li se eliberează copii de pe documente din 
dosar. Scopul achitării taxei de stat în cadrul procesului 
civil este de a compensa parţial statului cheltuielile pentru 
asigurarea activităţii instanţelor judecătoreşti. Totodată, 
achitarea taxei de stat are drept scop şi ordonarea adre-
sărilor cu rea-credinţă în instanţă, întrucât povara supor-
tării cheltuielilor de judecată cade pe seama părţii care a 
pierdut procesul. În acţiunile patrimoniale, taxa de stat se 
determină în funcţie de caracterul şi valoarea acţiunii, iar 
în acţiunile nepatrimoniale şi în alte cazuri prevăzute de 
lege, în proporţii fixe, conform Legii taxei de stat.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat în 
hotărârile sale că în interesul unei bune administrări a jus-
tiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financi-
are a accesului unei persoane la un tribunal. În particular, 
ţinând cont de principiul conform căruia Convenţia urmă-
reşte protejarea unor drepturi care nu sunt teoretice sau 
iluzorii, ci concrete şi efective, Curtea reiterează faptul că 
în ceea ce priveşte cuantumul cheltuielilor de judecată, 
apreciat în contextul circumstanţelor unei speţe date, in-
clusiv capacitatea reclamantului de a le achita, precum şi 
faza procedurală în care această restricţie este impusă sunt 
factori care trebuie luaţi în considerare, atunci când se de-
termină dacă o persoană a beneficiat de dreptul de acces 
la un tribunal sau dacă, datorită cuantumului cheltuielilor 
de judecată, dreptul de acces la un tribunal a fost restrâns 
în aşa măsură încât este afectat în însăşi substanţa sa. S-a 
arătat, de asemenea, că, deşi art. 6 din Convenţie nu ga-
rantează accesul gratuit la justiţie, uneori costurile ridicate 
ale procedurilor pot aduce atingere acestui drept. Astfel, o 
taxă de stat în cuantum ridicat, o cauţiune proporţională 
cu valoarea obiectului procesului sau alte cheltuieli de ju-
decată disproporţionate faţă de posibilităţile financiare ale 
reclamantului pot reprezenta o descurajare în fapt a libe-
rului acces la justiţie. Curtea a arătat, într-o cauză în care 
taxa de stat era egală cu salariul mediu anual, că principii-
le de mai sus sunt aplicabile şi în litigiile comerciale, chiar 
dacă angajarea în activităţi comerciale presupune alocarea 
unor fonduri pentru eventualitatea angajării unor acţiuni 
în justiţie. Curtea de la Strasbourg aminteşte că art.6 alin. 
(1) din Convenţie garantează fiecărei persoane dreptul ca 

o instanţă să îi determine drepturile şi obligaţiile civile. 
Astfel, se consacră un „drept la justiţie”, din care dreptul 
de acces, mai precis dreptul de a se adresa unei instanţe 
în materie civilă, nu constituie decât un aspect. Cu toate 
acestea, „dreptul la justiţie” nu este absolut. El poate face 
obiectul unor limitări, de vreme ce, prin însăşi natura sa, 
reclamă reglementare din partea statului, care urmează 
a alege mijloacele pe care le va folosi în acest scop. În 
această privinţă, Curtea aminteşte că nu a negat niciodată 
că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justi-
fica impunerea unei restricţionări financiare a accesului 
unei persoane la justiţie. În pofida marjei de apreciere de 
care dispune statul în această materie, Curtea subliniază 
că limitarea dreptului de acces la justiţie nu este compati-
bilă cu prevederile art. 6 alin. (1) din Convenţie decât dacă 
prin aceasta se urmăreşte un scop legitim şi dacă există un 
grad rezonabil de proporţionalitate între mijloacele utili-
zate şi scopul vizat. 

În vederea asigurării principiului consfinţit de Legea 
supremă a statului privind asigurarea accesului liber la 
justiţie, şi a prevederilor art.6 din Convenţia Europeană 
pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fun-
damentale, cuantumul taxei de stat urmează a fi unul pro-
porţional care să nu condiţioneze încălcarea acestui prin-
cipiu fundamental. În acest context, ţinem să menţionăm 
că suma ce urmează a fi achitată ca taxă de stat în instanţă 
nu trebuie să constituie un impediment al cetăţenilor de 
a se adresa în justiţie pentru a fi restabiliţi într-un drept 
încălcat şi a obţine o satisfacţie efectivă. Chiar dacă acti-
vitatea de justiţie nu poate fi gratuită, aceasta nu înseamnă 
că o reglementare legală poate împiedica o persoană să 
se adreseze justiţiei prin stabilirea unor taxe insuporta-
bile. De altfel, după cum s-a menţionat, Legea taxei de 
stat prevede şi cazurile când acţiunile sunt scutite de taxe, 
avându-se în vedere tocmai respectarea principiului ac-
cesului liber la justiţie. Prin urmare, cuantumul taxei de 
stat stabilit prin Legea taxei de stat este unul ce asigură 
părţilor accesul liber şi egal la justiţie, prin respectarea 
principiului diminuării impedimentelor economico-finan-
ciare la realizarea acestui drept fundamental.

Astfel, cadrul legal referitor la plata taxei de stat la ac-
ţiunile în instanţele de judecată, este stipulat în mai multe 
acte legislative:

1. Legea taxei de stat nr.1216-XII din 30.12.1992, cu 
modificările respective;

2. Codul de procedură civilă, 2002;
3. Legea privind protecţia consumatorilor nr. 105 din 

13.03.2003.
În acest sens, Plenul Curţii Supreme de Justiţie a Repu-

blicii Moldova a adoptat Hotărârea nr. 25 din 28.06.2004 
cu privire la practica aplicării de către instanţele judecăto-
reşti a legislaţiei despre încasarea cheltuielilor de judecată 
în cauzele civile [2]. Prin Hotărârea în cauză, Plenul Curţii 
Supreme de Justiţie atenţionează instanţele judecătoreşti 
asupra necesităţii aplicării conforme şi stricte a dispozi-
ţiilor Legii taxei de stat nr.1216-XII din 30.12.1992, ale 
Codului de procedură civilă şi al altor reglementări tan-
genţiale cu domeniul cheltuielilor de judecată, expunân-
du-se în mod detaliat asupra aplicării conforme şi stricte a 
dispoziţiilor legale în acest domeniu.

 Totodată, dreptul de acces la un tribunal urmează a 
fi înţeles ca un drept de acces concret şi efectiv, ceea ce 
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determină instanţa de judecată de a supune adresarea ori-
cărei persoane în justiţie cu o restricţie pecuniară clară şi 
concretă, evidenţiind-o în conţinutul încheierii de contes-
tare a neajunsurilor la adresarea cu un instrument de atac, 
urmărind scopul de respectare a echilibrului între necesi-
tatea asigurării bunei administrări în justiţie şi proporţio-
nalitatea unei astfel de restricţii.

De menţionat şi faptul că Curţea Supremă de Justiţie 
a modificat hotărârea indicată prin Hotărârea Plenului 
Curţii Supreme de Justiţie nr.6 din 24 decembrie 2012 
[3], prin care a specificat că, pornind de la principiul res-
pectării dreptului de acces liber la justiţie, consfinţit de 
jurisprudenţa CEDO, în cadrul soluţionării cererilor pri-
vind acordarea facilităţilor la plata taxei de stat, instanţele 
judecătoreşti urmează să examineze cu minuţiozitate fie-
care caz concret pentru a nu admite îngrădirea dreptului 
persoanei la „un tribunal”, conducându-se la soluţionarea 
acestor cereri atât de normele dreptului naţional, cât şi de 
prevederile Convenţiei şi jurisprudenţei CEDO.

Obiectul studiului dat se referă la accesul la justiţie al 
consumatorilor. De menţionat că Legea privind protecţia 
consumatorilor, precum şi Legea taxei de stat până în anul 
2012 stipulau că acţiunile consumatorilor în instanţele de 
judecată urmau să fie depuse cu achitarea taxei de stat cu 
excepţia, prevăzută de art. 85 alin. (4) CPC, că instanţa de 
judecată poate scuti reclamantul de plata taxei de stat sau 
de plata unei părţi a ei în cazurile în care … [4]. 

Una din primele întrebãri pe care şi-o pun persoane-
le fizice – consumatorii, înainte de a acţiona în judecatã, 
este: cât ne costă acest litigiu?

 Între timp, pornind de la practica judiciară interna-
ţională, au fost intoduse unele modificări în legislaţia în 
vigoare, referitor la drepturile consumatorului, inclusiv la 
accesul la justiţie.

În acest sens, conform Legii nr.140 din 28.07.11 a 
fost introdus un punct nou în art. 4 al Legii taxei de stat: 
pct. 71) – sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele 
judecătoreşti reclamanţii – în acţiunile de protecţie a drep-
turilor consumatorilor.

Tot prin Legea nr.140 din 28.07.11 pentru completa-
rea şi nodificarea unor acte legislative, a fost modificat 
art.26 alin. (2) al Legii privind protecţia consumato-
rului, conform căruia consumatorii sunt scutiţi de taxa 
de stat în acţiunile privind protecţia drepturilor sale [5] 
Drept temei de modificare a Legii privind protecţia consu-
matorului a fost invocat faptul că prezenta lege stabileşte 
bazele juridice pentru protejarea de către stat a persoane-
lor în calitatea lor de consumatori şi transpune Directiva 
2005/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului 
din 11 mai 2005 privind practicile comerciale neloiale ale 
întreprinderilor de pe piaţa internă faţă de consumatori şi 
de modificare a Directivei 84/450/CEE a Consiliului, a 
Directivelor 97/7/CE, 98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parla-
mentului European şi ale Consiliului şi Regulamentului 
(CE) nr. 2006/2004 al Parlamentului European şi al Con-
siliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene 
(JO), nr.L 149/22 din 11 iunie 2005. Adică, în motivarea 
acestor modificări, legiutorul a făcut referinţă la cadrul 
legal internaţional, la care noi „chipurile” ne ajustăm, 
scopul fiind unul destul de clar – apărarea drepturilor şi 
intereselor consumatorilor.

 Prin completarea art.26 alin. (2) al Legii protecţiei 

consumatorului, prin coraborare cu art. 1 al legii indica-
te, leguitorul a eliminat astfel posibilitatea de interpreta-
re, pentru a determina persoana scutită de taxa de stat, a 
format o identitate de persoană unică de reclamant-con-
sumator. Fie acesta luat ca individ, fie ca organizaţie a 
consumatorilor. Ceilalţi termeni sunt fie unii generali, in-
terpretarea lor nefiind necesarã pentru scopul prezentului 
articol, fie ţin de procedura civilã (ex. valoarea acţiunii). 
Deşi art.26 al Legii protecţiei consumatorului nu foloseşte 
părât pentru agentul economic, formând astfel identitatea 
opusă celei de consumator-reclamant, situaţia pasivă în 
litigiu a agentului economic este indicată prin termenul 
„împotriva”. Concluzia este că reclamantul-consumator 
este cel scutit de plata taxei de stat, atunci când îşi aparã 
drepturile specifice prin promovarea unui litigiu contra 
agentului economic. În cazul acestui text, legiuitorul a in-
versat structura obişnuitã a normei, respectiv a fãcut ca 
dispoziţia să preceadă ipoteza, dispoziţia fiind exonerarea 
de plată a taxelor, iar ipoteza fiind compusã din situaţia în 
care acţiunea ţine de domeniul protecţiei consumatorului 
şi din frazele cu rol clarificator pentru calitatea părţilor şi 
obiectul acţiunii. Legiuitorul, cunoscând acest principiu, 
a fãcut mai mult de a folosi termeni generali, integratori. 
Din formularea textului rezultã voinţa legiuitorului de a 
elimina orice dubiu cu privire la intenţia sa de a obţine o 
aplicare cât mai largă pentru cazurile de scutire enumera-
te. În felul acesta, dispoziţia normei este atotcuprinzătoare 
din perspectiva posibilităţilor de a acţiona în instanţă. Ast-
fel, sintagma „consumator” reprezintã ansamblul princi-
piilor şi normelor de drept care garanteazã protecţia statu-
lui pentru cetăţenii săi în calitatea acestora de consumatori 
de produse şi servicii. 

În practica judiciară a Republicii Moldova, au apărut 
mai multe discuţii referitor la faptul dacă în toate cazuri-
le persoana fizică are calitatea de consumator, după cum 
prevede art.1 al Legii privind protecţia drepturilor consu-
matorului. În Hotărârea Plenului Curţii Supreme de Jus-
tiţie nr.7 din 09.10.2006 „Cu privire la practica aplicării 
legislaţiei despre protecţia consumatorilor la judecarea 
cauzelor civile” nu a fost dat un răspuns clar, mai ales 
referitor la calitatea de consumator în cazul raporturilor în 
construcţia apartamentelor sau caselor individuale [6]. 

În acest sens, s-a pronunţat şi CSJ în Recomandărea 
nr. 4 din 01 noembrie 2012 [7], prin care s-a atras atenţia 
tuturor instanţelor, că persoanele fizice care încheie con-
tracte de investiţii în construcţie cad sub incidenţa Legii 
cu privire la protecţia consumatorilor. Astfel, a fost prevă-
zut că instanţa de judecată, la judecarea litigiilor în cauză, 
este obligată să ţină cont şi de prevederile art. 513, 602, 
603 şi 610 CC. Or, aplicarea formală a Legii privind pro-
tecţia consumatorului, şi anume, a normei ce vizează res-
ponsabilitatea vânzătorului, prestatorului, fără a ţine cont 
de normele Codului civil menţionate mai sus, poate duce 
în consecinţă la pronunţarea unor hotărâri arbitrare. 

S-ar părea că atât leguitorul, cât şi Curtea Supremă de 
Justiţie au reconfirmat faptul că consumatorii în apărarea 
drepturilor şi intereselor lor în instanţele de judecată sunt 
scutiţi de plata taxei de stat şi se pot adresa în instanţele de 
judecată, fără nici o restricţie. 

Reamintim faptul că conform art.1 al Legii privind 
drepturile consumatorului, consumator este orice per-
soană fizică ce intenţionează să comande sau să procure 
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ori care comandă, procură sau foloseşte produse, servicii 
pentru necesităţi nelegate de activitatea de întreprinzător 
sau profesională [8].

Mai facem o precizare importantă că, în unele litigii, 
consumatorii reclamanţi indică şi alte obiecte ale litigii-
lor decât termenul sau calitatea în construcţii: rezilierea 
contractului pentru neîndeplinirea la timp a obligaţiunilor, 
declararea dreptului de proprietate, încasarea prejudiciu-
lui, separarea bunurilor … dar având totuşi calitatea de 
consumator în sensul art. 1 al Legii privind drepturile con-
sumatorului şi Recomandării CSJ nr. 4 din 01.11.2012.

Întrebarea care se impune este: cum este aplicată de 
instanţele de judecată acest cadru legal şi recomandări-
le CSJ în cazul în care consumatorul se adresează pentru 
apărarea drepturilor şi intereselor sale în instanţa de ju-
decată?

Astfel, cet. M.M. s-a adresat în Judecătoria Bo-
tanica cu o cerere de chemare în judecată către SRL 
„Euro Mansarde” cu privire la recunoaşterea rezilierii 
contractului de investiţii în construcţia spaţiului locativ 
nulă, transmiterea în posesie a apartamentului (mansar-
dă), încasarea prejudiciului material şi moral (dosarul 
nr. 2-2096/14). În acelaşi timp, reclamanta, în calitate 
de consumator, făcând referinţă la cadrul legal sus-in-
vocat şi explicaţiile CSJ, a solicitat scutirea de plata 
taxei de stat. În motivarea acestei cerinţe, în afară de 
cadrul legal invocat, adică Legea privind drepturile 
consumatorului, Legea taxei de stat, reclamanta a mai 
invocat faptul că este lucrător al sferei bugetare, are 
un salariu insuficient pentru plata taxei de stat, are la 
întreţinere o fiică care este studentă.

Instanţa de judecată, prin încheiere a dispus de a res-
pinge cererea cu privire la scutirea de plata taxei de stat a 
reclamantei la depunerea cererii de chemare în judecată. 
În acelaşi timp, instanţa a comunicat reclamantei despre 
necesitatea lichidării neajunsurilor indicate, acordându-i 
pentru aceasta un termen de 5 zile din momentul primirii 
copiei de pe încheierea în cauză, explicându-i, în acelaşi 
timp, că în caz că nu va lichida neajunsurile menţionate, 
cererea de chemare în judecată nu va fi considerată ca de-
pusă.

Prin ce a motivat totuşi instanţa de judecată o astfel de 
încheiere?

1. Instanţa de judecată a invocat art.3 al Legii taxei de 
stat care prevede că pentru cererile de chemare în judecată 
la litigiile cu caracter patrimonial cuantumul taxei de stat 
este stabilit în mărime de 3% din valoarea acţiunii sau din 
suma încasată, dar nu mai puţin de 150 lei şi nu mai mult 
de 25.000 de la persoanele fizice. La art. 4 pct. 7) al legii 
indicate şi la care a făcut referinţă reclamanta, nu s-a pro-
nunţat deloc, cu toate că era obligată.

2. Conform art.85 alin. (4) CPC, în funcţie de situaţia 
materială şi de probele prezentate în acest sens, persoana 
fizică poate fi scutită de plata taxei de stat sau de plata unei 
părţi a ei. S-a invocat jurisprudenţa CEDO (Malahov vs 
Moldova), prin care, după cum apreciază instanţa, denotă 
că „dreptul la o instanţă” nu este absolut. Acesta poate fi 
supus limitărilor, or art. 6 &1 acordă statului dreptul de a 
alege liber mijloacele acestui scop. Limitările, inclusiv fi-
nanciare ale dreptului de acces al persoanei la o „instituţie 
judecătorească” nu vor fi compatibile cu art. 6& 1 decât 
dacă aceasta urmăreşte un scop legitim şi există o pro-

porţionalitate rezonabilă între mijloacele folosite şi scopul 
legitim urmărit.

Instanţa a indicat că la caz se constată că potenţialul 
reclamant a solicitat scutirea de plata taxei de stat, fără 
a fi făcută dovada imposibilităţii achitării taxei de stat și 
situaţiei materiale precare, conform condiţiilor indicate 
mai sus. Nimic nu s-a invocat referitor la calitatea de con-
sumator.

La analiza acestei încheieri, adică la aplicarea legisla-
ţiei şi practicii judiciare, luând în consideraţie şi unele de-
cizii CEDO, vom reveni ceva mai târziu, însă să urmărim 
calea acestei cauze civile.

Astfel, reclamanta M.M. (consumator, după cum am 
indicat în sensul Legii privind drepturile consumatorilor) 
a fost nevoită să achite taxa de stat pentru a fi examinată 
cauza. Instanţa de fond a admis parţial cerinţele reclaman-
tei M.M.

Curtea de Apel Chişinău, examinând cauza dată în or-
dine de apel, a admis apelul companiei de construcţii, a 
casat hotărârea instanţei de fond, adoptând o nouă hotă-
râre, prin care a respins totalmente cerinţele reclamantei 
(consumatorului ) M.M.

În situaţia dată, consumatorul M.M. s-a adresat cu 
recurs ordinar la Curtea Supremă de Justiţie. Referitor 
la plata taxei de stat, reclamanta (consumator) M.M. a 
solicitat în recurs eliberarea parţială de plata taxei de 
stat, prezentând probele incapacităţii de plată. În demer-
sul său, recurenta a făcut referinţă la Legea privind pro-
tecţia consumatorului, Legea taxei de stat (modificată), 
Recomandarea nr.4 din 01.11.2012 a Curţii Supreme 
de Justiţie privind aplicabilitatea legii privind protecţia 
consumatorilor în cauzele civile ce vizează litigiile cu 
privire la darea în exploatare în termen a imobilelor, in-
clusiv caselor de locuit, prestarea în termen a serviciilor 
etc.

Curtea Supremă de Justiţie în Recomandarea nr.4 din 
01.11.2012 invocată, a indicat clar că în cauzele civile ce 
vizează litigiile cu privire la darea în exploatare în termen 
a imobilelor, inclusiv caselor de locuit, prestarea în termen 
a serviciilor etc. este aplicabilă relaţiilor indicate în Legea 
privind protecţia consumatorilor. Dacă este aplicabilă, de 
ce nu se aplică de către instanţele de judecată şi măcar nu 
explică, cu toate că este obligată instanţa să motiveze: de 
ce nu este în cazurile date aplicabil art. 26 alin. (2) al Legii 
privind drepturile consumatorului, care prevede scutirea 
consumatorului de plata taxei de stat? Este aceasta o în-
călcare a legii şi o încălcare a dreptului de acces la justiţie 
a consumatorului, dacă acest acces este prevăzut expres 
de lege? Evident că da.

 Curtea Supremă de Justiţie urma să clarifice această 
situaţie, să indice neconsecutivitatea aplicării legii şi indi-
caţiile Curţii Supreme de Justiţie la examinarea cauzelor 
cu participarea consumatorilor de către instanţele inferi-
oare, însă nu a fost să fie, această practică duplicitară a 
continuat. 

După cum am invocat supra, consumatorul M.M. s-a 
adresat la Curtea Supremă de Justiţie cu recurs ordinar, 
fiind astfel atacată Decizia Curţii de Apel Chişinău. Re-
curenta a înaintat un demers, prin care a solicitat scuti-
rea parţială de plata taxei de stat la depunerea cererii de 
recurs. În demers a fost invocat art. 26 al Legii privind 
protecţia consumatorului, conform căruia, consumatorii 
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sunt scutiţi de taxa de stat în acţiunile privind protecţia 
drepturilor lor, 

Art. 4 din Legea taxei de stat, pct. 71) conform căruia 
sunt scutiţi de plata taxei de stat în instanţele judecătoreşti 
reclamanţii – în acţiunile de protecţie a drepturilor consu-
matorilor, Recomandarea Curţii Supreme de Justiţie nr. 4 
din 01.11.2012, precum şi probele, ce confirmă incapaci-
tatea de plată totală a taxei de stat. Evident că, în cazul dat, 
M.M. are calitatea de consumator în sensul art. 1 al Legii 
privind protecţia consumatorului şi urmează a fi exonerată 
de plata taxei de stat în acţiunile sale în instanţele de jude-
cată. Adică, au fost invocate două motive legale: primul, o 
lege care exonerează totalmente de plata taxei de stat, iar 
a doua – posibilitatea exonerării parţiale de plata taxei de 
stat, cu atât mai mult că din materialele cauzei se vede clar 
că recurenta a luat credit din bancă pentru a plăti construc-
ţia apartamentului (mansardă).

Prin Încheierea Curţii Supreme de Justiţie (dosarul nr. 
2c-894/14) a fost respins demersul recurentei M.M. (con-
sumator) privind exonerarea de plata taxei de stat. Moti-
vele invocate de Curtea Supremă de Justiţie (care de fapt 
constituie practica judiciară) sunt:

1. În conformitate cu art. 85 alin. (4) CPC, în funcţie 
de situaţia materială şi de probele prezentate în acest sens, 
persoana fizică sau juridică poate fi scutită de judecător 
(de instanţa judecătorească) de plata taxei de stat sau de 
plata unei părţi a ei. Astfel, legislaţia naţională prevede 
că, persoana, solicitând scutirea de plata taxei de stat, ur-
mează să probeze lipsa mijloacelor financiare, prezentând 
probe pertinente în acest sens.

2. Instanţa reţine că CEDO într-o jurisprudenţă con-
stantă (Clionov vs Moldova; Tudor-Comerţ vs Moldova; 
Teltronic CATV vs Polonia, etc.) a statuat că instanţele ju-
dicătoreşti naţionale sunt obligate de a stabili capacitatea 
părţilor de a plăti taxa de stat luând în consideraţie natura 
procesului iniţiat, circumstanţele specifice ale cauzei.

3. Colegiul reţine că recurenta nu s-a conformat preve-
derilor legale privind imposibilitatea achitării taxei de stat 
şi nu a prezentat probe pertinente privind existenţa situaţi-
ei financiare precare a acesteia, or argumentul invocat de 
către M.M. nu poate fi calificat drept impediment pentru 
achitarea taxei de stat la depunerea cererii de recurs.

Astfel, demersul consumatorului M.M., privind scuti-
rea parţială de plata taxei de stat la depunerea recursului, a 
fost respins, prin ce a fost respins accesul la justiţie, acces 
prevăzut de legislaţia în vigoare indicată mai sus.

Vom încerca a analiza cadrul legal şi practica judi-
ciară aplicată de către instanţele de judecată, în primul 
rând, de către Curtea Supremă de Justiţie, deciziile că-
reia constituie practica judiciară, care, conform juris-
prudenţei CEDO, sunt obligatorii pentru toate instanţele 
judecătoreşti.

 Astfel, Curtea Supremă de Justiţie în încheierea sa de 
respingere a demersului de scutire parţială a taxei de stat 
a invocat că în conformitate cu art. 437 alin.(2) CPC, la 
cererea de recurs trebuie să se anexeze dovada plăţii de 
stat, dacă cererea de recurs se impune cu taxă. Litigiul de-
pus judecăţii este un litigiu patrimonial şi cuantumul taxei 
de stat ce urmează a fi achitat la depunerea cererii, ţinând 
cont de valoarea acţiunii... Dar pentru persoana, care are 
calitatea de consumator, în virtutea cadrului legal invo-
cat, şi care prevede expres că este exonerat de plata taxei 

de stat, are importanţă că litigiul este patrimonial sau nu? 
Consider că nu, nu are nici o importanţă, deoarece legiu-
torul a stabilit că este suficient de a avea numai calitatea 
de consumator.

1. Curtea Supremă însă nu a motivat şi nu s-a pro-
nunţat: de ce în cazul dat (reclamanta M.M. are calitatea 
de consumator) nu este aplicabil pct. 71) art. 4 al Legii 
taxei de stat şi alin. (2) art.26 al Legii privind drepturi-
le consumatorilor, care expres prevede că consumatorii 
sunt scutiţi de plata taxei de stat şi recurenta clar a făcut 
referinţă la aceste norme legale? De ce nu sunt aplicabile 
explicaţiile indicate de către Curtea Supremă de Justiţie 
în Recomandarea nr.4 din 01.11.2012 privind aplicabi-
litatea legii privind protecţia consumatorilor în cauzele 
civile ce vizează litigiile cu privire la darea în exploatare 
în termen a imobilelor, inclusiv caselor de locuit, presta-
rea în termen a serviciilor etc. Cu atât mai mult că Curtea 
Supremă de Justiţie, în Recomandarea dată, clar a indicat 
că aplicarea formală a Legii privind protecţia drepturilor 
consumatorilor poate duce în consecinţă la pronunţarea 
unor hotărâri arbitrare. În cazul dat, luând în consideraţie 
circumstanţele concrete, adică neaplicarea legislaţiei în 
vigoare şi practica judiciară, nemotivarea de neaplicare 
a acestor acte legislative, poate fi apreciată ca o aplicare 
formală a Legii protecţiei consumatorului ce a dus la o 
hotărâre arbitrară şi, respectiv, încălcarea dreptului con-
stituţional de acces la justiţie? Nu se exclude faptul că in-
stanţa putea să respingă aplicarea legislaţiei indicate mai 
sus, care prevede dreptul scutirii de plata taxei de stat a 
consumatorilor, dar din care motive concrete? O nemoti-
vare a hotărârii, de trei instanţe de judecată, mai ales de 
Curtea Supremă de Justiţie, din ce motiv nu este aplicabil 
art. 26 alin. (2) al Legii protecţiei consumatorului ar con-
stitui o încălcare a art. 6&1 CEDO.

2. Curtea Supremă de Justiţie a reţinut că Curtea Euro-
peană a Drepturilor Omului într-o jurisprudenţă constantă 
(Clionov vs Moldova; Tudor-Conerţ vs Moldova; Teltronic 
CATV vs. Polonia etc.) a statuat că instanţele judecătoreşti 
naţionale sunt obligate de a stabili capacitatea părţilor de 
a plăti taxa de stat luând în consideraţie natura procesului 
iniţiat, circumstanle specifice ale cauzei. Curtea Supremă 
de Justiţie a făcut referinţă la practica CEDO, însă cum 
a aplicat practic această jurisprudenă în cazul dat? Ce a 
indicat CEDO în hotărârile indicate?

– Cauza Clionov (hotărârea CEDO din 09.10.2007) 
pct.17. Curtea notează că Curtea Supremă de Justiţie s-a 
bazat pe prevederile legislaţiei când a refuzat să examine-
ze recursul reclamantului, şi anume, omisiunea acestuia 
de a plăti taxa de stat. Prin urmare, Curtea trebuie să exa-
mineze dacă atunci când a respins cererea reclamantului 
de a-l scuti de plata taxei de stat CEDO a constatat o în-
călcare a art. 6.1 CEDO. Prin urmare, în cazul dat indica-
rea la cauza Clionov vs Moldova nu are nici o relevanţă, 
deoarece se referea la situaţia, când la cererea de recurs 
nu era anexată proba achitării de stat şi instanţa refuza 
din start examinarea recursului ca rezultat al neîndepli-
nirii cerinţelor art.437 CPC. Putem să ne întrebăm: în ce 
constă referinţa Curţii Supreme de Justiţie la această cau-
ză examinată la CEDO în 2007, cu atât mai mult, au fost 
efectuate modificări în legislaţie în legătură cu această 
hotărâre a CEDO şi nu are nici o atribuţie cu accesul con-
sumatorului la justiţie, fiind exonerat de plata taxei de stat 
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Cauza Istrati – vs Moldova: CEDO: Curtea Supre-
mă de Justiţie a luat în consideraţie hotărârea Clionov 
vs Moldova, circumstanţele specifice ale cauzei sale, în 
primul rând, capacitatea acestuia de plată. 18. Părţile nu 
au contestat faptul că Curtea Supremă de Justiţie nu a 
examinat niciodată dosarul. Prin urmare, instanţa jude-
cătorească nu cunoştea în mod direct situaţia financiară 
a reclamantului. Mai mult, Curtea Supremă de Justiţie 
a fost împiedicată prin prevederi exprese ale legislaţiei 
(art. 437 alin. (2) al Codului de procedură civilă, a se 
vedea paragraful 21 de mai sus) să verifice posibilitatea 
reclamantului de plată. Interdicţia de blanchetă la acor-
darea scutirilor la plata taxei de stat, conţinută în acel 
articol, ridică în sine o chestiune prin prisma art. 6 § 1 
al Convenţiei. 19. În lumina celor de mai sus, Curtea 
consideră că reclamantului i-a fost refuzat accesul la o 
instanţă. Prin urmare, a avut loc o violare a art. 6 § 1 al 
Convenţiei.

În cazul dat, Curtea Supremă de Justiţie a verificat 
natura procesului iniţiat (cu participarea consumatoru-
lui, care îi acordă dreptul la scutirea de plata taxei de 
stat, însă nu s-a pronunţat asupra acestui fapt), precum 
şi faptul că probele prezentate pentru scutirea parţială de 
plata taxei de stat nu sunt pertinente (referitor la probele 
pertinente nu este încă o interpretare clară). Aceasta ce 
înseamnă, că probele nu sunt pertinente în sensul legal?

Revenim în acest sens la Hotărârea Plenului Curţii 
Supreme de Justiţie nr.6 din 24 decembrie 2012, prin 
care a fost specificat că, pornind de la principiul res-
pectării dreptului de acces liber la justiţie, consfinţit de 
jurisprudenţa CEDO, în cadrul soluţionării cererilor pri-
vind acordarea facilităţilor la plata taxei de stat, instanţe-
le judecătoreşti urmează să examineze cu minuţiozitate 
fiecare caz concret pentru a nu admite îngrădirea dreptu-
lui persoanei la „un tribunal”, conducându-se la soluţi-
onarea acestor cereri atât de normele dreptului naţional, 
cât şi de prevederile Convenţiei şi jurisprudenţei CEDO. 
După cum am invocat mai sus, reclamanta în demersul 
său de a fi eliberată parţial de plata taxei de stat, pentru a 
avea acces la justiţie, a indicat starea materială, salariul 
în sectorul bugetar, întreţinerea copilului student … În 
afară de aceasta, din materialele cauzei era clar indicat 
că reclamanta ca atare, banii pentru apartamentul în con-
strucţie i-a împrumutat de la o bancă comercială, pentru 
care urma să plătească şi o dobândă importantă … Care 
probe ar putea să convingă instanţa, sau care criterii ar 
urma să prezinte reclamantul în demersul său pentru a 
fi parţial eliberat de plata taxei de stat, cu atât mai mult, 
având dreptul să fie complet eliberată de plata taxei de 
stat, pentru a-i asigura accesul la justiţie?

Instanţa a invocat faptul că reclamanta nu s-a confor-
mat prevederilor legale privind imposibilitatea achitării 
taxei de stat şi nu a prezentat probe pertinente privind 
existenţa situaţiei financiare precare a acestei … Evident 
că o astfel de apreciere nu este tocmai în sensul Hotărârii 
Plenului Curţii Supreme de Justiţie nr. 6 din 24.12.2012 
– instanţele de judecată urmează să examineze cu minu-
ţiozitate fiecare caz concret pentru a nu admite îngrădi-
rea dreptului la un tribunal. În ce constă această „minu-
ţiozitate” în cazul dat concret?

După cum am invocat mai sus, reclamanta M.M. 
chiar din momentul înaintării cererii de chemare în in-

prin lege şi consumatorul făcând clar referinţă la această 
normă legală?

– Cauza Tudor-Comerţ vs Moldova
CEDO a notat că este necesar a examina dacă la exa-

minarea apelului şi recursului reclamantului, Colegiul de 
recurs al Judecătoriei Economice şi Curtea Supremă de 
Justiţie au luat în consideraţie circumstanţele particulare 
ale cauzei, în primul rând, abilitatea de a achita taxa de 
stat. Curtea a notat că doar Curtea Supremă de Justiţie a 
menţionat pretenţia reclamantului de incapacitate de achi-
tare a plăţii de stat. Instanţa a constatat această preten-
ţie ca fiind nejustificată, dar nu s-a referit la nicio parte a 
hotărârilor instanţelor judecătoreşti inferioare în care ar fi 
fost examinată abilitatea reclamantului de a plăti taxa de 
stat. Nici Curtea Supremă de Justiţie nu a verificat acest 
aspect. Mai mult ca atât, Curtea Supremă de Justiţie a sta-
tuat expres că instanţele erau împiedicate prin lege de a 
scuti persoanele juridice de plata taxei de stat. O astfel 
de interdicţie de blanchetă la acordarea scutirilor la plata 
taxei de stat ridică în sine o chestiune prin prisma art. 6 §1 
al Convenţiei (a se vedea Clionov c. Moldovei, hotărârea 
din 9 octombrie 2007, § 41). Curtea a mai notat că, potri-
vit materialelor dosarului naţional, compania reclamantă 
nu avea o activitate economică în acea perioadă şi, prin 
urmare, nu era capabilă de a plăti taxa de stat. Mai mult 
ca atât, cererea companiei era îndreptată împotriva pretin-
selor acţiuni ilegale ale organelor de stat, care practic au 
ruinat compania. Curtea a conchis că dreptul companiei 
reclamante de acces la o instanţă de judecată a fost limitat 
până la punctul în care a devenit iluzoriu. Curtea a consta-
tat, în unanimitate, violarea art. 6 § 1 CEDO.

Aceeaşi întrebare: în ce constă concret, sau ce a vrut 
să spună Curtea Supremă de Justiţie, făcând referinţă la 
această hotărâre, că a respins corect demersul scutirii de 
plata taxei de stat a consumatorului? Cu atât mai mult, 
în cauza Tudor-Comerţ vs Moldova, reclamantul era o 
entitate comercială şi nu consumator, deci nu se bucura 
de această preferinţă legală de exonerare de plata taxei 
de stat. E mai mult o copiere mecanică din decizie în 
decizie a hotărârilor CEDO, decât o analiză, motivare şi 
aplicarea corectă la cazul examinat a practicii CEDO.

După cum am invocat supra, cauza Clionov vs Mol-
dova a fost examinată la CEDO în 2007. Între timp, în 
baza acestei hotărâri a CEDO, cadrul legal a fost com-
pletat. După cum a fost indicat în prezentarea proiectului 
de lege în Parlament, prin amendamentele propuse se va 
putea asigura respectarea dispoziţiilor cuprinse în art.20 
din Constituţia Republicii Moldova, în care se menţio-
nează că orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă 
din partea instanţelor judecătoreşti competente împotri-
va actelor care violează drepturile, libertăţile şi interese-
le sale legitime, nici o lege nu poate îngrădi accesul liber 
la justiţie, precum şi a art.6 §1 CEDO.

 Astfel, a fost completat alin. (2) art. 428 CPC, care 
prevede că dacă recurentul solicită scutirea, amânarea 
sau eşalonarea plăţii taxei de stat, cu prezentarea docu-
mentelor justificative, cererea de recurs nu se restituie, 
completul din trei judecători urmând să se pronunţe asu-
pra demersului înaintat. 

Mai facem referinţă la o hotărâre CEDO, referitor la 
plata taxei de stat, la care instanţele de judecată nu au 
făcut referinţă.
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stanţa de judecată a invocat faptul că are calitatea de 
consumator şi pretenţiile sale sunt înaintate în această 
calitate, inclusiv referitor la plata taxei de stat. Nici in-
stanţa de fond, nici instanţa de apel şi, respectiv, Curtea 
Supremă de Justiţie nu s-au pronunţat, dar erau obligate, 
inclusiv conform jurisprudenţei CEDO, de ce cet. M.M. 
nu are calitate de consumator şi de ce nu poate fi aplicată 
în cazul dat Legea cu privire la protecţia consumatorului 
în partea scutirii de plata taxei de stat. 

Analizând jurisprudenţa Curţii Supreme de Justiţie, a 
fost constatat că şi în alte cauze analogice, adică referitor 
la litigiile dintre consumatori, instanţele de judecată au 
aplicat Legea protecţiei consumatorilor nu în spiritul pe 
care l-a invocat legiutorul şi CSJ prin Recomandarea nr. 
4 din 01.01.2012.

Astfel, prin încheierea Curţii de Apel Chişinău din 
22 august 2013, nu a fost dat curs cererii de apel depu-
se de Hamurari Vladimir, comunicându-se apelantului 
despre necesitatea prezentării dovezii de plată a taxei de 
stat în mărime de 25.000 lei, stabilindu-i termen până 
la 23 octombrie 2013. Conform art.3 alin. (1) lit. a) şi 
j) din Legea taxei de stat nr. 1216-XII din 03 decem-
brie 1992, pentru cererile de chemare în judecată pri-
vitor la litigiile cu caracter patrimonial, taxa de stat se 
stabileşte în cuantum de 3% din valoarea acţiunii, dar 
nu mai puţin de 150 lei şi nu mai mult de 25.000 lei; 
iar pentru cererile de apel împotriva hotărârilor instan-
ţelor judecătoreşti se stabileşte taxa de stat în cuantum 
de 75% din taxa calculată din suma contestată. Astfel, 
în circumstanţele stabilite, Colegiul civil, comercial şi 
de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie 
consideră că acţiunile instanţei de apel au fost efectuate 
potrivit dispoziţiilor legale şi întemeiat prin încheierea 
din 22 august 2013 în care s-a dispus de a nu da curs 
cererii de apel depuse de Hamurari Vladimir, stabilindu-
i un termen rezonabil pentru înlăturarea neajunsurilor. 
Or, potrivit jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturi-
lor Omului (cazul Kreuz vs Polonia, nr. 28249/95; cazul 
Golder şi Z vs Marea Britanie; cazul Malahov vs Moldo-
va, nr. 32268/02), dreptul la un tribunal nu este absolut. 
Acesta prin natura sa poate fi supus limitărilor, deoarece 
dreptul de acces la justiţie, prin sine, cere reglementare 
din partea statului. Nu poate fi reţinut şi se respinge ar-
gumentul formulat în recurs cu referire la faptul că este 
scutit de plata taxei de stat dat fiind faptul că în cadrul 
raporturilor apărute între părţi recurentul are calitatea de 
consumator al serviciilor financiare şi de construcţie în 
sensul Legii privind protecţia consumatorilor, deoarece 
se bazează pe interpretarea eronată a normelor de drept 
material. Or, prin art. 85 alin. (1) lit.a) CPC, legiuitorul 
a prevăzut scutirea de plata taxei de stat pentru judeca-
rea pricinilor reclamanţilor în acţiunile de protecţie a 
drepturilor consumatorilor, care nu constituie obiectul 
acţiunii în prezenta pricină (dosarul nr.2r-802/13). Dar 
cum cu Recomandarea Curții Supreme de Justiţie în Re-
comandarea nr.4 din 01.11.2012 privind aplicabilitatea 
legii privind protecţia consumatorilor în cauzele civile 
ce vizează litigiile cu privire la darea în exploatare în 
termen a imobilelor, inclusiv caselor de locuit, prestarea 
în termen a serviciilor etc.?

 Avem însă şi alt exemplu de aplicare a legislaţiei 
în vigoare tot de către Curtea Supremă de Justiţie: cu 

referire la argumentul recurentului, precum că cererea 
de apel a fost admisă fără plata taxei de stat, deşi liti-
giul are caracter patrimonial, Colegiul menţionează că 
potrivit art. 85 alin. (1) lit. a) şi f) CPC şi art. 4 alin. (1) 
subalin. 71) şi pct. 13) din Legea taxei de stat nr. 1216 
din 03.12.1992, autorităţile publice şi consumatorii) sunt 
scutiţi de achitarea taxei de stat. Având în vedere cir-
cumstanţele expuse, Colegiul civil, comercial şi de con-
tencios administrativ lărgit al Curţii Supreme de Justiţie 
ajunge la concluzia că decizia instanţei de apel este lega-
lă şi întemeiată, motiv pentru care respinge recursul de-
clarat de SRL „Autoimperial” ca neîntemeiat şi menţine 
decizia instanţei de apel (dosarul nr. 2ra-827/14). Cum 
se zice, când se vrea – se poate.

Cum de înţeles astfel de aplicare a legislaţiei în vi-
goare, a explicaţiilor şi recomandărilor Curţii Supreme 
de Justiţie, cu atât mai mult că deciziile Curţii Supreme 
de Justiţie formează practica judiciară, iar neaplicarea 
uniformă a legislaţiei de către instanţele de judecată poa-
te fi motiv de adresare la CEDO?

Curtea Supremă de Justiţie în Recomandarea nr.4 din 
01.11.2012 a mai indicat că aplicarea formală a Legii 
privind protecţia consumatorului ...poate duce în conse-
cinţă la pronunţarea unei hotărâri arbitrare. În cazul dat, 
avem cazul nu numai de a pronunţa o hotărâre arbitrară, 
dar încălcarea dreptului de acces la justiţie, stipulat de 
art. 6 &1 CEDO.

Indicăm această neclaritate, pentru că în practicã, 
în condiţiile în care litigiul trebuie sã fie previzibil sub 
toate aspectele sale, inclusiv al costurilor, am întâlnit, în 
exemplele aduse, douã moduri de taxare. Prima – cere-
rea este taxată la valoare, conform art.3 al Legii taxei de 
stat ca litigiu patrimonial [9], fiind respinsă aplicarea art. 
26 alin. (2) al Legii protecţiei consumatorului. A doua 
– cererea este scutită de taxa de stat în temeiul alin. (2) 
art.26 al Legii protecţiei consumatorului. Am prezentat 
decizii concrete ale Curţii Supreme de Justiţie. 

Din perspectiva tehnicii legislative, leguitorul aduce 
scutirea taxei de stat, stipulată în Legea taxei de stat şi 
CPC în cadrul legii speciale, şi anume, protecţia drep-
turilor consumatorului. La această modificare, s-a făcut 
clar referinţă în preambulul Legii protecţiei consumato-
rului (nr.140 din 28.07.2011, în vigoare din 01.01.2012): 
prezenta lege stabileşte bazele juridice pentru protejarea 
de către stat a persoanelor în calitatea lor de consuma-
tori şi transpune Directiva 2005/29/CE a Parlamentului 
European şi a Consiliului din 11 mai 2005 privind prac-
ticile comerciale neloiale ale întreprinderilor de pe piaţa 
internă faţă de consumatori şi de modificare a Directi-
vei 84/450/CEE a Consiliului, a directivelor 97/7/CE, 
98/27/CE şi 2002/65/CE ale Parlamentului European şi 
ale Consiliului şi Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 al 
Parlamentului European şi al Consiliului, publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JO), nr. L 149/22 
din 11 iunie 2005. Deci, ne aflăm deci în perioada în 
care Republica Moldova îşi ajustează tot mai mult legis-
laţia naţională cu cea europeană. În afară de aceasta, art. 
2, art. 85 CPC stipulează că pot fi stabilite prin lege şi 
alte cazuri de scutire a părţilor de plata taxei de stat.

 Una din categoriile de astfel de excepţii este repre-
zentată de acţiunile şi cererile scutite de respectivele 
taxe, adică acelea care pot fi introduse în mod gratuit 
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(litigiile de muncă, litigiile în contenciosul administra-
tiv, ce decurg din dreptul de autor...). Aceste acţiuni şi 
cereri trebuie sã îndeplineascã anumite condiţii pentru a 
intra în categoria celor scutite la taxare. Condiţiile sunt: 
(i) identitate între reclamant şi consumator (sau asociaţia 
pentru protecţia consumatorului), (ii) identitate între pârât 
şi agentul economic, (iii) obiectul cererii are legăturã cu 
protecţia consumatorului reclamant, respectiv vizează 
apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale acestuia. 
Dacă cererea sau acţiunea îndeplineşte aceste condiţii, 
atunci consider că acţiunea este scutită la taxare, căci art. 
26 alin. (2) din Legea protecţiei consumatorului repre-
zintă norma specială în raport cu restul prevederilor din 
CPC şi Legea taxei de stat şi deci unica aplicabilã. Fina-
litatea prevederilor de la art.26 al Legii protecţiei consu-
matorului este aceea de a asigura un acces gratuit la jus-
tiţie pentru consumatorii persoane fizice sau asociaþiile 
pentru protecţia consumatorilor. Având în vedere uria-
şa diferenţă de putere financiară dintre consumatori şi 
agenţii economici, credem că legiuitorul a urmãrit prin 
scutirea de plata taxei de stat realizarea unui echilibru 
de arme între cele două părţi, căci, în situaţia contrară, 
consumatorul ar fi fost reticent să demareze un litigiu 
care i-ar fi epuizat rezervele băneşti încă de la început. 
Pe de altã parte, legiuitorul a intenţionat responsabiliza-
rea agenţilor economici prin ameninţătoarea perspectivă 
a unor litigii numeroase, dăunătoare pentru imaginea 
comercialã şi ieftine pentru partea adversă. Prin forma-
rea acestor condiţii vitrege pentru agentul economic, 
legiuitorul a vizat modificarea comportamentului aces-
tora faţă de consumatori. Nu este pentru prima dată când 
politica financiară a unui stat este folosită în alt scop de-
cât acela de a aduce venituri la buget. Utilizarea acestor 
mecanisme este preluatã din dreptul european specific; 
legislaţia de pe acest palier suprastatal conţinând nume-
roase exemple de reechilibrare a unor principii de drept 
(i. e. pacta sunt servanda), atunci când sunt utilitare în 
mod abuziv. Consider că interpretarea literară este cea 
mai potrivită pentru înțelegerea prevederilor de la art.26 
al Legii protecţiei consumatorului, deoarece nu există 
motive pentru a restrânge aplicarea lui, legiuitorul furni-
zându-ne un text clar şi precis. Sfera largă a cazurilor la 
care se aplicã norma provine din modul său de redactare, 
şi nu dintr-o interpretare extensivă. Din aceastã interpre-
tare ad litteram rezultă că instanţei îi revine o singură 
obligaţie – aceea de a se abţine să taxeze justiţiabili ce 
promovează acţiuni prin care îşi protejează drepturile şi 
interesele provenite din calitatea lor de consumatori de 
bunuri şi produse. 

De menţionat şi faptul că din partea mai multor ju-
rişti au fost înaintate mai multe demersuri către Curtea 
Supremă de justiţie pentru a clarifica această situaţie, 
însă până la moment Curtea nu a intervenit.

Concluzii şi recomandări
Accesul liber la justiţie constituie un drept fundamen-

tal, prevăzut atât de Constituţia Republicii Moldova, cât 
şi de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. În ace-
laşi timp, acest drept nu este absolut, ci este condiţionat 
de unele modalităţi, inclusiv de condiţia plăţii taxei de 
stat. Această condiţie este prevăzută de legislaţia naţio-
nală, atât de Codul de procedură civilă, cât şi de Legea 
taxei de stat. În acelaşi timp, legiutorul a stipulat şi une-

le modalităţi, când judecătorul sau instanţa de judecată, 
poate să scutească persoanele fizice sau juridice de plata 
taxei de stat, pornind de la starea materială. 

Un aspect aparte revine acţiunilor cu participarea 
consumatorilor, care reprezintă o prioritate, având în 
vedere noţiunea de consumator. Legea privind protecţia 
consumatorului prevede un şir de facilităţi pentru consu-
mator, dându-i prioritate în litigiile cu agenţii economici. 
Totuşi, impunerea plăţii taxei de stat constituia un im-
pediment important în înaintarea acţiunilor în instanţele 
de judecată. Au intervenit unele modificări în legislaţia 
în vigoare, referitor la accesibilitatea consumatorilor în 
instanţele de judecată, prin faptul scutirii de plata taxei 
de stat. Totuşi, exemplele aduse de aplicare a legislaţiei 
şi recomandărilor Curţii Supreme de Justiţie se aplică 
neuniform, fapt ce lezează drepturile consumatorilor. În 
acest context, consider oportun:

– Curtea Supremă de Justiţie urmează să efectueze o 
analiză profundă de aplicare de către instanţele de jude-
cată a legislaţiei în vigoare referitor la plata taxei de stat 
de către consumatori;

– Curtea Supremă de Justiţie urmează, prin adopta-
rea unei Hotărâri a Plenului, de a explica clar aplicarea 
legislaţiei, privind protecţia drepturilor consumatorilor 
prin prisma eliberării de plata taxei de stat în toate liti-
giile, luând ca bază nu caracterul litigiului patrimonial 
sau nepatrimonial, ci calitatea reclamantului, adică este 
suficient de a avea calitatea de consumator;

– Fiind stipulat clar în Legea privind protecţia con-
sumatorului că consumatorul este eliberat de plata taxei 
de stat şi această normă este specială faţă de Codul de 
procedură civilă şi Legea taxei de stat în litigiile cu par-
ticiparea consumatorului, consider că nu este oportun ca 
consumatorul să solicite prin demers eliberarea de plata 
taxei de stat conform art. 85 CPC, deoarece acesta se 
referă la alte situaţii, dar numai să facă referinţă la art. 26 
alin. (2) al Legii privind protecţia consumatorului.
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