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Fişa nr. 1
PRINCIPIILE FUNDAMENTALE
ALE PROCESULUI CIVIL (art. 5-23 NCPC)
 reprezintă reguli esenţiale care guvernează întreaga activitate judiciară şi care
se află într-o relaţie de interdependenţă;
 sunt consacrate în cele mai importante acte normative, interne şi internaţionale:
Convenţia europeană privind drepturile omului (art. 6), Constituţia României,
noul Cod de procedură civilă (art. 5-23 NCPC), Legea nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi
procurorilor;
 importanţă şi rol:

contribuie la înţelegerea şi interpretarea corectă a
normelor de procedură, la formarea unei jurisprudenţe unitare;
orientează activitatea de elaborare a legislaţiei în
materia procedurii civile;
 art. 20 NCPC stabileşte expres îndatorirea judecătorului de a asigura respectarea
şi de a respecta el însuşi principiile fundamentale ale procesului civil, sub
sancţiunile prevăzute de lege.

1. PRINCIPIUL RĂSPUNDERII JURIDICE A JUDECĂTORULUI

ÎN CAZUL REFUZULUI DE A SOLUŢIONA O CAUZĂ CIVILĂ
(ART. 5 NCPC. ÎNDATORIRI PRIVIND PRIMIREA ŞI
SOLUŢIONAREA CERERII)

 concretizat în:

interdicţia judecătorului de a săvârşi fapta de denegare de
dreptate – art. 5 alin. (1)-(3) NCPC (a se vedea şi art. 4
din Legea nr. 303/2004);
interdicţia judecătorului de a stabili dispoziţii general obligatorii prin hotărârile pe care le pronunţă în cauzele
supuse judecăţii, interdicţie fundamentată pe separaţia puterilor în stat şi pe relativitatea lucrului
judecat [art. 5 alin. (4) NCPC];
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 reprezintă pentru cetăţean o garanţie în plus a accesului liber la justiţie, a
dreptului la un proces echitabil.

2. PRINCIPIUL ACCESULUI LIBER LA JUSTIŢIE
(ART. 6 NCPC. DREPTUL LA UN PROCES ECHITABIL,
ÎN TERMEN OPTIM ŞI PREVIZIBIL)
 dreptul la un proces echitabil este în strânsă legătură cu garantarea accesului
liber la justiţie: o procedură echitabilă nu poate fi realizată dacă litigiul nu este
dedus unui judecător; toţi avem dreptul de a apela la instanţele judecătoreşti,
care prin înfăptuirea justiţiei îndeplinesc un serviciu public, având obligaţia să
se pronunţe asupra oricărei cereri înregistrate pe rolul acestora [art. 1 alin. (2)
NCPC, art. 6 din Convenţia europeană a drepturilor omului, art. 21 din
Constituţia României, art. 10 din Legea nr. 304/2004];
 statul trebuie să confere accesului liber la justiţie două calităţi: efectivitate
(eficacitate) şi accesibilitate, în sensul că cetăţeanul trebuie să aibă posibilitatea
de a-şi satisface în mod real drepturile şi interesele legitime în faţa instanţei;
accesul la justiţie nu trebuie să fie doar iluzoriu sau teoretic;
 o procedură echitabilă implică:
celeritatea procesului civil: cerinţa ca procesul civil să se desfăşoare
în mod operativ, dinamic, într-un termen optim, rezonabil, previzibil;
- instrumente prevăzute de noul Cod de procedură civilă şi
menite să asigure durata rezonabilă a procesului: ordinea
judecării proceselor (art. 215 NCPC), fixarea primului termen
de judecată (art. 201 NCPC), obligaţia judecătorului de a estima
la primul termen la care părţile sunt legal citate durata
procesului (art. 238 NCPC), luarea termenului în cunoştinţă,
precum şi fixarea unor termene scurte, chiar de la o zi la alta
(art. 229 şi art. 241 NCPC), modificarea cererii de chemare în
judecată (art. 204 NCPC), reglementarea strictă a posibilităţii de
a cere amânarea judecăţii (art. 221-222 NCPC), judecata în lipsa
părţii care a fost legal citată (art. 223 NCPC), încunoştinţarea
părţilor telefonic, telegrafic, prin fax, poştă electronică etc.
(art. 241 NCPC), propunerea dovezilor (art. 194, art. 205,
art. 253 şi art. 259 NCPC), posibilitatea instanţei de a dispune
suspendarea judecăţii când reclamantul neglijează îndeplinirea
obligaţiilor stabilite de instanţă în sarcina sa (art. 242 NCPC) etc.;
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independenţa şi imparţialitatea instanţei: soluţionarea litigiilor să se
facă fără nicio ingerinţă din partea vreunui alt organ de stat sau
persoane [art. 124 alin. (3) din Constituţie, art. 2 alin. (3) şi (4) din
Legea nr. 303/2004];
- garanţii: inamovibilitatea judecătorilor, publicitatea dezbaterilor, secretul deliberării, existenţa căilor de atac etc.

3. PRINCIPIUL LEGALITĂŢII (ART. 7 NCPC. LEGALITATEA)
 justiţia se înfăptuieşte în numele legii, iar judecătorii se supun doar legii.
Justiţia se realizează de către instanţele judecătoreşti prevăzute de lege, înfiinţarea unor instanţe excepţionale fiind interzisă; competenţa instanţelor,
compunerea completelor de judecată, căile de atac etc. – toate acestea sunt
strict determinate prin lege (a se vedea art. 124 din Constituţie, art. 1 din
Legea nr. 303/2004, art. 2 şi art. 3 din Legea nr. 304/2004);
 nu exclude interpretarea legii de către judecător, care trebuie să o aplice în
concordanţă cu dinamica şi complexitatea vieţii sociale, nu într-un mod
abstract şi static.

4. PRINCIPIUL EGALITĂŢII PĂRŢILOR ÎN FAŢA JUSTIŢIEI
(ART. 8 NCPC. EGALITATEA)
 părţilor le este garantată exercitarea drepturilor procesuale, în mod egal şi
fără discriminări (a se vedea şi art. 16 din Constituţie, art. 7 din Legea
nr. 304/2004);
 implică cerinţe precum:

judecarea proceselor trebuie să se realizeze
de către aceleaşi organe şi după aceleaşi
reguli procedurale, pentru toţi cetăţenii;
aceleaşi drepturi procedurale trebuie acordate tuturor cetăţenilor, fără restricţii sau
privilegii;
instanţa trebuie să asigure un echilibru între
poziţiile procesuale ale părţilor.
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5. PRINCIPIUL DISPONIBILITĂŢII
(ART. 9 NCPC. DREPTUL DE DISPOZIŢIE AL PĂRŢILOR)
 reprezintă posibilitatea conferită de lege cetăţenilor de a sesiza autorităţile
judiciare, de a stabili cadrul procesual al litigiului (obiect, părţi, cauză), de a
renunţa la judecată sau la însuşi dreptul pretins, dreptul pârâtului de a achiesa
la pretenţiile reclamantului, dreptul părţilor de a pune capăt procesului
printr-o tranzacţie, dreptul părţilor de a exercita sau nu căile de atac, dreptul
de a cere executarea silită etc.;
 judecătorul nu poate să soluţioneze litigiul decât pe baza cererii persoanei
interesate (reclamantul) şi în limitele sesizării [art. 22 alin. (5)-(6) NCPC];
 nu are caracter absolut: uneori, iniţiativa de a acţiona în justiţie este conferită
unor organe ale statului (Ministerul Public – prin procuror –, autoritatea
tutelară etc.);
 trebuie armonizat, în practica judiciară, cu principiul rolului activ al judecătorului, astfel încât să existe un echilibru între cele două (art. 22 NCPC).

6. PRINCIPIUL BUNEI-CREDINŢE. OBLIGAŢIILE

PĂRŢILOR ŞI ALE TERŢILOR ÎN DESFĂŞURAREA
PROCESULUI CIVIL (ART. 10-12 NCPC)

 îndatorirea părţilor de a-şi exercita drepturile procesuale şi obligaţiile corelative
cu bună-credinţă, potrivit scopului în vederea căruia au fost recunoscute de lege
şi fără a se încălca drepturile procesuale ale altei părţi; în caz contrar, autorul
abuzului de drept poate fi supus unei duble sancţiuni:
cu caracter reparatoriu: va răspunde pentru prejudiciile materiale şi
morale cauzate;
cu caracter strict punitiv: amendă judiciară achitată faţă de stat;
 obligaţia părţilor de diligenţă sau de stăruinţă în desfăşurarea şi finalizarea
procesului, menită să asigure o anumită disciplină, celeritate şi coerenţă
procesuală (art. 10 NCPC);
 obligaţia terţilor (a oricărei persoane), în condiţiile legii, de a sprijini realizarea
justiţiei. Cel care, fără motiv legitim, se sustrage de la îndeplinirea acestei
obligaţii poate fi constrâns să o execute sub sancţiunea plăţii unei amenzi
judiciare şi, dacă este cazul, a unor daune-interese (art. 11 NCPC).
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7. PRINCIPIUL DREPTULUI LA APĂRARE (ART. 13 NCPC,
ART. 24 DIN CONSTITUŢIE)
 se concretizează în procesul civil prin: dreptul părţii de a-şi angaja apărător
care să le poată asigura o apărare calificată (prin reprezentare sau asistare),
dreptul de a solicita amânarea procesului pentru lipsă de apărare (art. 222
NCPC), dreptul de a obţine un ajutor public judiciar, dreptul de a studia
dosarul, de a formula cereri, de a propune şi administra probe, de a recuza
judecătorii, de a exercita căile legale de atac etc.;
 iniţial, noul Cod de procedură civilă a pus un accent deosebit pe apărarea
specializată în recurs, în sensul că cererile şi concluziile părţilor nu puteau fi
formulate şi susţinute decât prin avocat sau, după caz, consilier juridic; însă,
prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 462 din 17 septembrie 2014 (M. Of.
nr. 775 din 24 octombrie 2014), s-a admis excepţia de neconstituţionalitate a
dispoziţiilor din Codul de procedură civilă cuprinse în art. 13 alin. (2) teza
a II-a, art. 83 alin. (3), precum şi în art. 486 alin. (3) cu referire la menţiunile
care decurg din obligativitatea formulării şi susţinerii cererii de recurs prin
avocat, constatându-se că acestea sunt neconstituţionale a se vedea şi art. 147
alin. (1) din Constituţia României.

8. PRINCIPIUL CONTRADICTORIALITĂŢII
(ART. 14 NCPC)
 cârmuieşte atât raporturile procesuale dintre părţi, cât şi raporturile acestora
cu instanţa;
 posibilitatea dată părţilor de a discuta, argumenta şi combate orice chestiune de
fapt sau de drept care apare în cursul procesului civil, dar şi obligativitatea
părţilor de a-şi face cunoscute reciproc şi în timp util motivele de fapt şi de
drept pe care îşi întemeiază pretenţiile şi apărările, precum şi mijloacele de
probă de care înţeleg să se folosească, astfel încât fiecare dintre ele să îşi poată
organiza apărarea;
 corelativ, instanţa nu poate ordona nicio măsură, nu poate lua nicio hotărâre
decât după citarea sau înfăţişarea părţilor şi după ce a supus dezbaterii
contradictorii a părţilor toate cererile, excepţiile, împrejurările de fapt sau de
drept invocate;
 contribuie la aflarea adevărului, realizarea dreptului la apărare şi la egalitatea
părţilor în faţa justiţiei etc.

