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Amenzi pentru cererile depuse abuziv pe rolul instanțelor

Introducerea unor cereri identice repetate pe rolul instantelor ar putea fi sanctionata cu amenda judiciara
cuprinsa între 50 si 700 de lei, în cazul celor din materia civila, si cu sume cuprinse între 500 si 5000 de lei,
în materie penala.
Aceasta este una dintre masurile avute în vedere de Consiliul Superior al Magistraturii pentru eliminarea
abuzurilor petentilor care depun mai multe cereri identice, la aceeasi instanta, pentru a eluda repartizarea aleatorie
si care, pe de alta parte, încarca excesiv rolul instantelor.
Şerban: „Nu dorim în niciun caz sa îngradim liberul acces la justitie, ci sa eliminam practicile abuzive”
Concret, aceasta este decizia Comisiei 1 a Consiliului Superior al Magistraturii – Independenta justitiei si
cooperarea interinstitutionala, luata dupa însusirea punctului de vedere al Directiei legislatie, documentare si
contencios si transmisa plenului în urma sedintei de ieri, 9 noiembrie.
„Având în vedere amploarea acestui fenomen, asa cum a fost relevat de raportul Inspectiei judiciare, Comisia1
atransmis plenului o serie de propuneri pentru a împiedica încarcarea abuziva a rolului instantelor. Subliniez ca nu
dorim în niciun caz sa îngradim liberul acces la justitie, ci sa eliminam practicile abuzive, de rea-credinta, care pot
încalca drepturile si libertatile celorlalti si care nu fac decât sa îngreuneze înfaptuirea actului de justitie”, a explicat
Alexandru Şerban, coordonatorul Comisiei 1.
Astfel, Comisia propune completarea Codului de procedura civila, cu „introducerea, cu rea-credinta, a unor cereri
vadit netemeinice sau a unor cereri identice”, care se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 50 de lei la 700 de lei,
si Codul de procedura penala, cu „abuzul de drept constând în exercitarea cu rea-credinta a drepturilor procesuale
si procedurale de catre parti, reprezentantii legali ai acestora ori consilieri juridici, inclusiv introducerea unor cereri
identice”, care se sanctioneaza cu amenda judiciara de la 500 de lei la 5000 de lei.
Evolutia verificarilor
Membrii Comisiei au ajuns la aceasta hotarâre dupa ce au fost sesizati de Sectia de judecatori, în 4 octombrie,
pentru a analiza propunerile Inspectiei Judiciare privind necesitatea completarii codurilor de procedura civila si
penala, în urma realizarii unui raport, în care constata ca, „evaluarea incidentei situatiilor în care s-au înregistrat
cereri repetate, pe baza datelor furnizate de instante, conduce la concluzia ca promovarea unor cereri repetate (…)
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tinde sa contureze o practica de eludare a normelor de repartizare aleatorie a dosarelor”.
O alta masura asumata de Sectia pentru judecatori a CSM în data de 4 octombrie a fost sa solicite Ministerului
Justitiei sa modifice Ecris IV, în asa fel încât acelasi petent sa nu poata introduce mai multe cereri identice în
cadrul aceleiasi instante.
De asemenea, membrii CSM au dispus si modificarea regulamentului de ordine interioara al instantelor
judecatoresti prin „instituirea unei obligatii a grefierului de a întocmi un proces verbal pe baza avertizarilor primite
sau de a printa o dovada care contine datele de identificare ale dosarelor similare, ce au facut obiectul
avertismentului si de a le prezenta judecatorului, care trebuie sa sesizeze completele învestite cu solutionarea unor
cauze identice pentru a lua masurile ce se impun”.
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