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Asociaţia Obştească „Institutul de Justiţie Civilă” (aici și în continuare – „IJC”) este o 

organizaţie non-profit, apolitică, constituită în 2010. Scopul IJC este de a apăra, 

promova şi educa drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului, în special dreptul 

la un proces echitabil şi accesul la justiţie.                                                                                                                                                                                                     
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Potrivit art. 9 Cod de Procedură Civilă al RM (aici şi în continuare – „CPC al 

RM”): „(1) Instanţei judecătoreşti îi revine un rol diriguitor în organizarea şi 

desfăşurarea procesului, ale cărui limite şi al cărui conţinut sunt stabilite de prezentul 

cod şi de alte legi”. 

Această temă prezintă un interes teoretic aparte. Teoreticienii naționali sunt 

tentaţi să descopere adevăratul sens introdus de legiuitor în sintagma „rol 

diriguitor”. Interesul sporește pe măsură ce descoperim că această noţiune nu se 

regăsește în codurile de procedură civilă ale altor state.  

Chestiunea legată de rolul judecătorului în procesul civil a beneficiat și de 

atenția savanților europeni. Părerile sunt împărțite în ceea ce privește rolul 

judecătorului, recunoașterea unui rol activ sau a unui rol pasiv, a unui rol de 

arbitru sau pur și simplu a rolului de împărțire a dreptății care trebuie exercitat. 

Aceste diferențe apar ca urmare a faptului că marile sisteme de drept (anglo-

saxon și continental) au formulate opinii diferite cu privire la autoritatea pe care 

ar trebui să o aibă judecătorul. 

Există şi un interes practic pentru stabilirea rolului judecătorului în cadrul 

procesului civil. Acest interes reiese din necesitatea asigurării unei aplicări 

corecte şi uniforme de către judecători a normelor de procedură civilă. 

Judecătorii naționali interpretează diferit normele de procedură, inclusiv privitor 

la rolul pe care ei ar trebui să-l joace în procesul civil. 

Studiul reprezintă o încercare modestă de a oferi unele răspunsuri la 

întrebările legate de rolul judecătorului în procesul civil. Cercetarea nu se referă 

și la rolul judecătorului în procedura de contencios administrativ. Pentru o 

înţelegere mai bună a problemei este analizată legislaţia naţională în raport cu 

legislaţia următoarelor ţări: România, Federaţia Rusă, Germania și Franţa. 

Totodată, pentru a arăta situația dintr-un sistem de drept anglo-saxon, s-a făcut și 

o analiză a rolului judecătorului american în procesul civil.  

O scurtă privire asupra legislației statelor vizate permite a constata că de la 

un caz la altul, judecătorului i se poate atribui rol pasiv, rol activ sau rol 

diriguitor. Cu excepția CPC al RM, nici o legislație nu conține o prevedere care să 

definească expres rolul judecătorului în procesul civil. Pentru a conchide asupra 

rolului judecătorului este necesar de a face o examinare a legislației în întregime. 

Am constatat că în unele sisteme de drept rolul activ al judecătorului este mai 

pronunțat, iar în altele mai moderat. 

Nu există o diferență de viziune în privința faptului că realizarea funcției 

justiției ar trebui să fie, în cea mai mare măsură, opera judecătorului care, 

aflându-se în fața conflictului dintre părți (ce vin fiecare cu interese proprii)  
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trebuie să fie o autoritatea independentă, imparțială, obiectivă și să inspire 

încredere părților. Pentru realizarea acestei funcții ordinile juridice oferă diverse 

soluții pentru rezolvarea relației triunghiulare create între părți și judecător în 

mersul judecății. Soluțiile procedurale înclină, mai mult sau mai puțin spre a 

acorda judecătorului fie un rol pasiv, de neintervenție, fie unul activ, energic, cu 

posibilități lărgite de intervenire în dezbateri. 

În toate sistemele de drept este recunoscut principiul potrivit căruia justiția 

este nu numai una dintre puterile statului, dar și unul din cele mai importante 

servicii publice datorat cetățeanului. Statul are obligația de a tranșa cât mai rapid 

o stare de conflict social privat, dar și să caute adevărul obiectiv, dând forță 

autorității de lucru judecat prin emiterea unei hotărâri legale și întemeiate. 

Modul în care statul își vede realizarea acestei obligații este un factor care 

determină rolul judecătorului în proces. Aceasta deoarece, în cazul în care 

judecătorului i se stabilește obligația de a stărui în vederea stabilirii adevărului 

obiectiv în fiecare caz în parte, i se oferă și competențele necesare. Judecătorului i 

se conferă un rol activ, care să-i permită să intervină în mersul dezbaterilor în 

scopul supravegherii nu numai a respectării regulilor de drept material ci și a 

bunului mers al procesului, inclusiv prin: conducerea dezbaterilor, 

supravegherea duratei acestora, posibilitatea solicitării de la părți a probelor 

considerate utile cauzei, controlul viciilor de procedură și invocarea viciilor de 

ordine publică. 

Există și un alt factor care precede atribuirea de către legiuitor a unui 

anumit rol judecătorului, pe care noi în mod convențional î-l numim „interesul 

pentru procesul de înfăptuire a justiției civile”. Astfel, rolul judecătorului 

depinde de faptul dacă legea apreciază procesul de înfăptuire a justiției ca o 

afacere privată a părților litigante sau ca o activitate de interes public. Cu 

anumite rezerve, putem susține că în sistemele care fac parte din familia de drept 

anglo-saxon procesul de înfăptuire a justiției este privit ca o afacere privată, iar în 

cele din familia de drept continental, nu doar ca o afacere a părților litigante, dar 

și ca o activitate de interes public. Respectiv, în cele din prima categorie 

judecătorul are un rol pasiv, iar în cel din a doua, un rol activ. Or, judecătorul 

care veghează în cadrul procesului civil nu doar asupra realizării interesului 

privat al părților dar și asupra celui public (ce transcende interesul privat), 

trebuie să beneficieze de o mai largă liberate de acțiune și inițiativă. 

Nu există lege care să prevadă expres interesul statului pentru procesul de 

înfăptuire a justiției în pricinile civile. Acest lucru poate fi doar dedus din 

conținutul normelor de procedură civilă. Un indicator important care permite a  
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face distincția este sarcina de stabilire a adevărului pusă în fața judecătorului. 

Astfel, în unele coduri de procedură civilă se stabilește expres sarcina 

judecătorului de a soluționa în mod echitabil litigiul precum și de a stabili 

adevărul. În alte coduri (inclusiv CPC al RM) nu este prevăzută expres sarcina 

judecătorului de a stabili adevărul. Prin urmare, acolo unde legislația nu prevede 

sarcina judecătorului de a stabili adevărul putem vorbi despre faptul că 

legiuitorul abordează procesul de înfăptuire a justiție mai mult ca o afacere 

privată a părților litigante. 

Care este legătura dintre interesul public pentru înfăptuirea justiției și rolul 

judecătorului în proces? Răspunsul vine chiar din concluziile de mai sus. Cu cât 

spiritul legii va afirma un interes public mai sporit pentru procesul de înfăptuire 

a justiției, cu atât judecătorul va avea un rol activ mai pronunțat. Aceasta 

deoarece judecătorul este acela care va veghea asupra realizării interesului public 

în cadrul procesului civil. Respectiv, sarcina pusă în fața judecătorului nu va fi 

doar pronunțarea unei soluții care să aplaneze litigiul dintre părți dar și ca 

soluția respectivă să fie legală și, pe cât este de posibil, să stabilească adevărul 

obiectiv. 

Considerăm că rolul judecătorului în procesul civil poate fi determinat în 

dependență de câțiva indicatori, dintre care: 

a) Familia de drept din care face parte sistemul de drept (romano-

germanic sau anglo-saxon); 

b) Sensul atribuit de sistemul de drept procesului contradictoriu; 

c) Sarcina de stabilire a adevărului pusă în faţa judecătorului; 

d) Alte sarcini puse în fața judecătorului (celeritatea, consolidarea 

legalității etc.); 

e) Sprijinul acordat părţilor şi altor participanţi la proces în exercitarea 

drepturilor procesuale; 

f) Limita de acţiune conferită de lege judecătorului. 

 

Federația Rusă. 

Codul de procedură civilă al Federației Ruse nu conține o normă care să 

definească expres rolul judecătorului în procesul civil. Este de menționat că, în 

mare parte prevederile Codului de procedură civilă al Federației Ruse sunt 

similare celor din CPC al RM, inclusiv cele pe baza cărora se poate aprecia rolul 

judecătorului în procesul civil: 
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Articolul 57. Prezentarea și solicitarea probelor 

1. Probele se prezintă de către părți și alți participanți la proces. Instanța de 

judecată este în drept să le propună să prezinte probe suplimentare. În cazul în 

care, prezentarea de probe de către aceste persoane este îngreunată, instanța de 

judecată, la cererea lor, acordă asistență la acumularea și solicitarea de probe. 

 

Prevederile normei citate, precum și alte prevederi relevante din Codul de 

procedură civilă al Federației Ruse, denotă că judecătorul rus are un rol activ 

moderat în procesul civil.  

 

Germania. 

Codul de procedură civilă al Germaniei (în vigoare din 1879) nu conține o normă 

care să definească expres rolul judecătorului în procesul civil. Rolul judecătorului 

în procesul civil poate fi dedus din conținutul unor prevederi relevante ale 

Codului de procedură civilă al Germaniei: 

 

Secțiunea 138. Obligația de a face declarații privitor la fapte. Obligația de a spune 

adevărul. 

(1) Părțile sunt obligate să facă declarații depline și complete cu privire la fapte și 

circumstanțe și sunt obligate să spună adevărul. 

Secțiunea 141. Ordinul ca o parte să se prezinte personal 

(1) Instanța de judecată ordonă ambelor părți să se prezinte personal când aceasta 

este necesar pentru stabilirea faptelor și circumstanțelor cauzei. 

Secțiunea 142. Ordinul de prezentare a înregistrărilor sau documentelor 

(1) Instanța de judecată poate ordona unei părți sau unui terț să prezinte 

înregistrări sau documente, precum și orice alte material pe care le are în posesie și 

la care una din părți a făcut referință. 

 

Din conținutul prevederilor citate deducem că judecătorul german are un rol 

activ în procesul civil.  

 

Franța. 

Codul de procedură civilă al Franței (consolidat la 01 februarie 2013) nu 

conține o normă care să definească expres rolul judecătorului în procesul civil. 

Rolul judecătorului în procesul civil poate fi dedus din conținutul unor prevederi 

relevante ale Codului de procedură civilă al Franței: 
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Articolul 3. Judecătorul supraveghează asupra derulării corespunzătoare a 

procesului; el dispune de competența de a stabili termenele limită și de a ordona 

măsurile necesare. 

Articolul 8. Judecătorul poate invita părțile să prezinte explicații factologice pe care 

le consideră necesare pentru soluționarea litigiului. 

Articolul 10. Judecătorul are competența de a ordona din oficiu orice măsură de 

investigație necesară din punct de vedere legal. 

 

Din conținutul prevederilor citate se poate deduce că judecătorul francez 

are un rol activ în proces. 

 

România. 

În comparație cu CPC al RM, Codul de procedură civilă al României (în 

vigoare din 15 februarie 2013), nu conține o normă care să definească expres rolul 

judecătorului în procesul civil. Totuși, există o normă procedurală dedicată 

rolului judecătorului în aflarea adevărului, din conținutul căreia se poate scoate 

concluzia certă referitor la rolul judecătorului în procesul civil: 

  

Articolul 22. Rolul judecătorului in aflarea adevărului  

 (1) Judecătorul soluționează litigiul conform regulilor de drept care îi sunt 

aplicabile.  

(2) Judecătorul are îndatorirea să se stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru a 

preveni orice greșeală privind aflarea adevărului în cauză, pe baza stabilirii faptelor 

si prin aplicarea corectă a legii, în scopul pronunțării unei hotărâri temeinice si 

legale. În acest scop, cu privire la situația de fapt și motivarea în drept pe care 

părțile le invocă, judecătorul este în drept să le ceară să prezinte explicații, 

oral sau în scris, să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt 

sau de drept, chiar dacă nu sunt menționate în cerere sau în întâmpinare, să 

dispună administrarea probelor pe care le consideră necesare, precum și 

alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părțile se împotrivesc.  

(3) Judecătorul poate dispune introducerea în cauză a altor persoane, în condițiile 

legii. Persoanele astfel introduse în cauză vor avea posibilitatea, după caz, de a 

renunța la judecată sau la dreptul pretins, de a achiesa la pretențiile reclamantului 

ori de a pune capăt procesului printr-o tranzacție.  

(4) Judecătorul dă sau restabilește calificarea juridică a actelor si faptelor deduse 

judecății, chiar dacă părțile le-au dat o altă denumire. În acest caz judecătorul este 

obligat sa pună în discuția părților calificarea juridică exactă.  
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(5) Cu toate acestea, judecătorul nu poate schimba denumirea sau temeiul juridic în 

cazul în care părțile, în virtutea unui acord expres privind drepturi de care, potrivit  

legii, pot dispune, au stabilit calificarea juridică și motivele de drept asupra cărora 

au ințeles să limiteze dezbaterile, dacă astfel nu se încalcă drepturile sau interesele 

legitime ale altora.  

(6) Judecătorul trebuie să se pronunțe asupra a tot ceea ce s-a cerut, fără însă a 

depăși limitele investirii, în afară de cazurile în care legea ar dispune altfel. 

Astfel, prevederile normei citate indică asupra faptului că judecătorul 

român are un rol pronunțat activ în procesul civil. 

 

SUA. 

SUA nu au un Cod de procedură civilă. În principal, procesul civil este 

reglementat de Regulile Federale privind Procedura Civilă (adoptate la 16 

septembrie 1938) și Regulile Federale privind Probele (în vigoare din 2 ianuarie 

1975). Aceste Reguli prevăd expres că instanțele judecătorești districtuale pot să-

și adopte propriile reguli de procedură și nicăieri nu este prevăzută sarcina 

judecătorului de stabilire a adevărului. Totodată, judecătorul se ghidează în 

activitatea sa de normele care reies din precedente (Common Law). 

În doctrina americană se menționează că judecătorul are un rol pasiv, atât 

în procesul civil, cât și în procesul penal. Avocații sunt cei care colectează și 

prezintă probe în instanța de judecată, audiază probele și prezintă judecătorului 

precedentele relevante cauzei.  

La 13 martie 2013 am purtat discuții cu un judecător din SUA (Raymond 

GROSS, judecător de circumscripție din statul Florida) privitor la rolul 

judecătorului american în procesul civil. Judecătorul a confirmat faptul că rolul 

instanțelor de judecată din SUA este unul pasiv.  

 

Moldova. 

Pentru a elucida rolul judecătorului național în proces vom face o analiză 

mai profundă a normelor din CPC al RM, făcând referire la unii indicatori. 

 

1. Definirea expresă a rolului judecătorului în proces. 

 

CPC al RM (în vigoare din 12 iunie 2003), la art. 9,  prevede expres că 

judecătorul are un rol diriguitor în proces. Pentru a înțelege sensul sintagmei 

utilizate de legiuitor și pentru a stabili dacă rolul diriguitor presupune un rol  
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„mai activ” sau „mai pasiv”, urmează să facem o analiză a altor norme din CPC al 

RM. 

 

2. Sarcinile puse în fața judecătorului. 

 

a) Sarcina de stabilire a adevărului: 

 

CPC al RM nu prevede expres sarcina judecătorului de stabilire a 

adevărului, așa cum prevede de exemplul Codul de procedură civilă al 

României. 

Articolul 4 CPC al RM prevede: Sarcinile procedurii civile constau în judecarea 

justă … a cauzelor … 

Potrivit DEX-ului, adjectivul „just” are înțelesul de - conform cu adevărul sau 

cu echitatea; drept, adevărat, echitabil. Astfel, putem conchide că judecarea justă 

poate fi interpretată ca judecare echitabilă (fair trial), dar și ca judecare conformă cu 

adevărul. Prin urmare, putem afirma că CPC al RM stabilește sarcina procedurii 

civile de stabilire a adevărului. Judecătorul este cel care va urmări asupra 

realizări acestei sarcini. 

 

b) Sarcina de celeritate: 

 

Articolul 4 CPC al RM prevede: Sarcinile procedurii civile constau în judecarea 

… în termen rezonabil a cauzelor … 

Articolul 192 CPC al RM prevede: (1) Pricinile civile se judecă în primă 

instanţă în termen rezonabil … Respectarea termenului rezonabil de judecare a pricinii 

se asigură de către instanţă. 

Reieșind din conținutul prevederilor citate, putem conchide că legea 

stabilește în mod expres sarcina de celeritate a judecătorului. Pentru realizarea 

acestei sarcini judecătorul are nevoie de anumite atribuții. Astfel, ori de câte ori 

vor interveni circumstanțe capabile să tergiverseze examinarea pricinii, 

judecătorul va fi în drept să intervină. În plus, judecătorul nu se va limita la 

înlăturarea elementelor care afectează negativ termenul rezonabil de examinare a 

cauzei, dar va întreprinde și acțiuni concrete pentru a le preveni și evita. 

 

3. Sprijinul acordat părţilor şi altor participanţi la proces în exercitarea 

drepturilor procesuale. 
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a) Ajutor la adresarea în instanţa de judecată: 

 

Potrivit art. 168 CPC al RM: „(1) Cererea de chemare în judecată introdusă în instanţă 

se repartizează, în termen de 24 de ore, judecătorului sau, după caz, completului de 

judecată în mod aleatoriu, prin intermediul Programului integrat de gestionare a 

dosarelor. (2) Judecătorul care a primit cererea de chemare în judecată spre examinare 

verifică dacă aceasta întruneşte exigenţele prevăzute de lege. Dacă cererea de chemare în 

judecată nu întruneşte exigenţele prevăzute de lege, urmează a fi aplicate prevederile art. 

171 alin. (1)”. 

La rândul său, art. 171 CPC al RM prevede: „(1) După ce constată că cererea a 

fost depusă fără a se respecta condiţiile art. 166 şi 167 alin. (1) lit. a), b), c) şi e), 

judecătorul emite, în cel mult 5 zile de la repartizarea cererii, o încheiere pentru a nu se 

da curs cererii, comunicând persoanei care a depus cererea acest fapt de încălcare şi 

acordându-i un termen rezonabil pentru lichidarea neajunsurilor”. 

Din conţinutul prevederilor citate deducem că judecătorul are anumite 

obligaţii de îndrumare şi sprijinire a persoanei care se adresează în instanţă. 

Acest lucru vorbeşte despre rolul activ al judecătorului sub acest aspect. 

Este necesar de remarcat că art. 168 şi art. 171 CPC al RM au suferit 

modificări la 01 decembrie 2012. Anterior, aceste prevederi stabileau obligaţia 

judecătorului de a verifica cererea de chemare în judecată chiar la depunere, cu 

comunicarea către reclamant a neajunsurilor ce urmează a fi înlăturate. Înţelegem 

că modificările care s-au operat au redus din rolul activ al judecătorul la această 

etapă procesuală. 

 

b) Explicarea drepturilor şi obligaţiilor procesuale: 

 

Potrivit art. 202 CPC al RM: „Preşedintele şedinţei de judecată explică 

participanţilor la proces drepturile şi obligaţiile lor procedurale, iar părţilor – drepturile 

lor specificate la art. 60, dreptul de a se adresa pentru soluţionarea litigiului pe cale 

arbitrală, precum şi efectele unui astfel de act”. 

Textul de lege citat, precum şi alte prevederi din CPC al RM, denotă un rol 

activ al judecătorului la acest capitol. Indiferent dacă părţile sau alţi participanţi 

la proces sunt asistate de un avocat, judecătorul este obligat să le comunice 

drepturile şi obligaţiile procesuale.  
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c) Sprijin în adunarea probelor: 

 

Potrivit art. 119 CPC al RM: „(1) Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi 

de alţi participanţi la proces. Dacă în procesul de adunare a probelor apar dificultăţi, 

instanţa poate contribui, la solicitarea părţilor şi alor participanţi la proces, la adunarea 

şi prezentarea probelor necesare”. 

Instanța nu este în drept din oficiu să acumuleze probe. La fel, instanța nu 

este în drept să sugereze părților care ar fi probele necesare. Părțile vor putea 

beneficia de sprijinul instanței doar în cazul în care vor demonstra că au un 

încercat în mod individual să obțină o anumită probă, însă nu au reușit. Totuși, 

dacă este să ținem cont de prevederile art. 138 alin. (1) CPC al RM, putem afirma 

că instanța poate să asiste părțile în reclamarea de înscrisuri chiar și dacă acestea 

nu au încercat să obțină aceste înscrisuri în mod individual. 

Potrivit art. 206 CPC al RM: „(1)… Dacă partea solicită să-și dovedească 

pretențiile sau obiecțiile prin ascultarea celeilalte părți, instanța cere să se prezinte 

personal în fața judecății”.  

Legea nu prevede posibilitatea aducerii forțate în caz că partea chemată să 

se prezinte personal în fața instanței refuză să o facă. Judecătorul nu va fi în 

drept nici să aplice amenda judiciară părții care nu s-a conformat cerinței. Or, 

potrivit art. 161 CPC al RM amenda judiciară se aplică de către instanță doar în 

cazurile stabilite de cod, iar pentru această situație CPC al RM nu prevede 

dreptul instanței de a aplica amendă. Respectiv, judecătorul va fi nevoit doar să 

ia act de faptul că partea a refuzat să se prezinte personal în instanță și să 

continue examinarea cauzei în lipsa acesteia. 

Este important de remarcat că instanța va putea cere prezența personală a 

părții doar la solicitarea părții adverse. Dacă comparăm atribuția judecătorului 

național cu competența judecătorului german, atunci observăm că în Secțiunea 

141 a Codului de procedură civilă al Germaniei se prevede dreptul judecătorului 

de a ordona ambelor părți să se prezinte personal când aceasta este necesar 

stabilirii faptelor și circumstanțelor cauzei. Prin urmare, constatăm că la acest 

compartiment judecătorul german are un rol mult mai activ decât judecătorul 

național. 

  

d) Explicarea consecinţelor unor acte de procedură pe care părţile 

intenţionează să le facă: 

 

Potrivit art. 212 CPC al RM: „... (4) Înainte de a admite renunţarea 

reclamantului la acţiune, recunoaşterea acţiunii de către pârât, înainte de a confirma  
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tranzacţia părţilor, instanţa judecătorească explică reclamantului, pârâtului sau părţilor 

efectele acestor acte de procedură”. 

Judecătorul are obligaţia de a explica către părţi nu doar drepturile şi 

obligaţiile procesuale, dar şi consecinţele actelor de procedură pe care părţile ar 

putea să le exercite. Rolul activ al judecătorului de a oferi explicații părților în 

conformitate cu art. 212 CPC al RM se limitează la explicarea efectelor de ordin 

procedural al actelor exercitate de părți nu și la situația privind soarta ulterioară 

a raportului material litigios. 

 

e) Dreptul judecătorului de a atenua prevederile restrictive ale legii: 

Potrivit art. 122 CPC al RM: „… (4) Se consideră inadmisibile probele ce nu au 

fost prezentate de participanţii la proces până la data stabilită de judecător, cu excepţia 

cazurilor prevăzute la art. 204 şi art. 372 alin. (1)”. 

Potrivit art. 204 CPC al RM: „Judecătorul poate să decidă acceptarea probelor în 

prima şedinţă de judecată dacă participanţii la proces au fost în imposibilitate să le 

prezinte în termenul stabilit de instanţă la etapa pregătirii pricinii pentru dezbateri 

judiciare. Dacă nu poate depune imediat contraprobe, partea adversă are dreptul să 

solicite amânarea procesului”. 

Potrivit art. 372 CPC al RM: „(1) Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul 

să prezinte noi probe dacă au fost în imposibilitatea să o facă la examinarea pricinii în 

primă instanţă. (11) Instanţa de apel nu are dreptul să administreze probele care au putut 

fi prezentate de participanţii la proces în primă instanţă, cu excepţia situaţiei stabilite la 

alin. (1). (12) În cazul în care părţile şi alţi participanţi la proces invocă necesitatea 

administrării de noi probe, aceştia trebuie să indice probele respective, mijloacele prin 

care ele pot fi administrate, precum şi motivele care au împiedicat prezentarea lor în 

prima instanţă”. 

Nu putem afirma că judecătorul are o mare liberate de acțiune în privința 

atenuării prevederilor restrictive ale textelor de lege de mai sus. Totuși, 

judecătorul poate uza de puterea sa de aplicare a legii, pentru a da o interpretare 

extensivă expresiei utilizate în lege – părțile au fost în imposibilitate de a prezenta 

probele în termenul stabilit. Este puțin probabil ca instanța ierarhic superioară, 

exercitând controlul judiciar, să aprecieze drept temei de casare situația când 

instanța inferioară a permis unei părți să prezinte o anumită probă peste termen, 

în condițiile în care motivele depășirii termenului stabilit nu sunt susținute 

suficient.   

Potrivit art. 115 CPC al RM: „La cererea participanților la proces, instanța 

judecătorească (judecătorul) poate prelungi termenul de procedură”. 
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Potrivit art. 116 CPC al RM: „(1) Persoanele care, din motive întemeiate, au omis 

termenul de îndeplinire a unui act de procedură pot fi repuse în termen de către 

instanță… (4) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decât în cazul în care partea și-a 

exercitat dreptul la acțiune înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calculate din 

ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică 

depășirea termenului de procedură”. 

Prevederile enunțate conferă o anumită libertate de acțiune judecătorului 

care este sesizat cu o cerere de prelungire sau de repunere în termen. Astfel, 

instanța va fi în drept să atenueze prevederile restrictive privind termenele de 

procedură, însă nu mai târziu de 30 de zile, calculate în condițiile art. 116 alin. (3) 

CPC al RM. 

 

4. Limita de acțiune conferită de lege judecătorului 

a) Posibilitatea judecătorului de a atrage alte părți sau participanți la 

proces: 

Potrivit art. 183 CPC al RM: „(1) După ce primește cererea de chemare în judecată, 

judecătorul pregătește pricina pentru dezbateri judiciare… (2) Pregătirea pentru 

dezbateri judiciare… are ca scop: … c) stabilirea componenței participanților la proces și 

implicarea în proces a altor persoane”. 

Potrivit art. 62 CPC al RM: „… (2) Ca urmare a constatării temeiurilor 

coparticipării procesuale obligatorii, instanţa judecătorească va înştiinţa, din oficiu sau la 

cererea participanţilor la proces, pe toţi coreclamanţii şi copârâţii despre posibilitatea de a 

interveni în proces. Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea 

participantului la proces privind înştiinţarea coparticipantului poate fi atacată cu recurs. 

… (6) Dacă necesitatea intervenirii în proces a coreclamanţilor sau copârâţilor este 

constatată în timpul deliberării, instanţa va relua examinarea pricinii în fond, dispunând 

înştiinţarea coparticipanţilor”. 

Potrivit art. 67 CPC al RM: „ … (3) Intervenientul accesoriu poate fi introdus în 

proces şi la cererea uneia dintre părţi sau din oficiul instanţei”.  

Potrivit art. 74 CPC al RM: „(1) În cazurile stabilite de lege, autoritățile publice 

competente, din proprie inițiativă, la cererea participanților la proces sau din oficiul 

instanței, pot interveni în proces … (2) Instanța judecătorească poate, după caz, din 

oficiu să introducă în proces autoritatea publică competentă pentru a depune concluzii 

asupra pricinii în curs de examinare”. 

Potrivit art. 77 CPC al RM: „Instanța judecătorească solicită oficiului teritorial al 

Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat desemnarea unui 

avocat pentru parte sau intervenient: …”. 
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Rolul activ al judecătorului în determinarea componenței participanților la 

proces și implicarea în proces a tuturor persoanelor care pot fi interesate a 

căpătat o însemnătate deosebită, mai ales după abrogarea la 1 decembrie 2012 a 

alin. (3) al art. 16 CPC al RM, care prevedea că: „Caracterul obligatoriu al actelor 

judecătorești nu privează persoanele care nu au fost atrase în proces de a se adresa în 

judecată dacă, prin actul judecătoresc emis, se încalcă drepturile, libertățile și interesele  

lor legitime”. Or, constatarea ulterioară a faptului că hotărârea a fost adoptată fără 

atragerea tuturor persoanelor a căror drepturi sunt afectate, poate duce la 

revizuirea și casarea hotărârii. 

 

b) Posibilitatea judecătorului de a verifica normele de ordine 

publică: 

Potrivit art. 27 CPC al RM: „… (2) Instanța nu admite dispunerea de un drept 

sau folosirea modalității de apărare dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile 

sau interesele legitime ale persoanei”. 

Legea națională conferă judecătorului un rol activ în verificarea modalității 

în care părțile și participanții la proces dispun de drepturile lor. De cele mai dese 

ori instanța națională intervine în disponibilitatea părților de a dispune de 

dreptul lor subiectiv material atunci când invocă din oficiu nulitatea absolută a 

unui act juridic civil, în conformitate cu art. 217 Cod civil al RM. 

În anumite situații judecătorul poate interveni în modalitatea în care o parte 

dispune de dreptul său doar la cererea celeilalte părți. De exemplu, așa cu 

prevede art. 271 Cod Civil al RM, judecătorul va respinge acțiunea privind 

apărarea dreptului încălcat în temeiul expirării termenului de prescripție numai 

la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripția. Este important de 

remarcat că până la intrarea în vigoare a actualului Cod civil al RM – 12 iunie 

2003 – se aplica Codul Civil al RSSM din 1964, care prevedea la art. 78 că instanța 

aplică prescripția independent de cererea părților. Prin urmare, conchidem că 

prin excluderea unor prevederi ale legii din categoria celor de ordine publică s-a 

redus din rolul activ al judecătorului la acest compartiment.  

 

c) Posibilitatea judecătorului de a aduna din oficiu probe la dosar: 

Potrivit art. 118 CPC al RM: „… (5) Instanța judecătorească (judecătorul) este în 

drept să propună părților și altor participanți la proces, după caz, să prezinte probe 

suplimentare și să dovedească faptele ce constituie obiectul probațiunii pentru a se 

convinge de veridicitatea lor”. 

 



 15 

© Institutul de Justiție Civilă, 2014 

 

Potrivit art. 119 CPC al RM: „(1) Probele se adună şi se prezintă de către părţi şi 

de alţi participanţi la proces. Dacă în procesul de adunare a probelor apar dificultăţi, 

instanţa poate contribui, la solicitarea părţilor şi altor participanţi la proces, la adunarea 

şi prezentarea probelor necesare”. 

Observăm că judecătorul are un rol pasiv în ceea ce privește acumularea 

probelor la dosar. Un rol similar îl are și judecătorul din Federația Rusă. Situația 

este total diferită în codurile de procedură civilă ale Germaniei, Franței și 

României, unde judecătorul are un rol activ pronunțat în acumularea de probe. 

Potrivit art. 288 CPC al RM: „… (2) Instanţa judecătorească poate reclama, din 

oficiu sau la cererea participanţilor la proces, şi alte documente admise de lege, inclusiv 

cazierul judiciar”. (încuviințarea adopției). 

Potrivit art. 299 CPC al RM: „… (1) Judecătorul, în cadrul pregătirii pricinii spre 

judecare, stabileşte persoanele (rude, prieteni, foşti colaboratori), organele şi organizaţiile 

(organe de exploatare a locuinţelor, organe de poliţie, instituţii militare, primării etc.) 

care pot comunica informaţii despre cel dispărut fără urmă, reclamându-le informaţii 

despre acesta. (2) Judecătorul este în drept să dispună, printr-o încheiere, publicarea în 

ziarul local, din contul petiţionarului, a unei comunicări despre pornirea procesului. În 

ea se indică instanţa la care s-a depus cererea declarării persoanei dispărută fără urmă 

sau decedată, numele, data şi locul de naştere, ultimul domiciliu şi loc de muncă al 

acesteia, numele sau denumirea petiţionarului, domiciliul ori sediul lui, solicitarea 

adresată persoanelor care deţin informaţii despre locul aflării celui dispărut de a le 

comunica instanţei. (3) Judecătorul poate propune organului de tutelă şi curatelă de la 

locul de aflare a bunurilor persoanei dispărute să numească un administrator al 

bunurilor ei” (declararea persoanei dispărută fără urmă sau decedată). 

Potrivit art. 305 CPC al RM: „… (1) În cazul în care există date suficiente prin 

care se constată tulburări psihice (persoana este retardată, a suferit traumatisme care ar 

provoca tulburări psihice, se află în evidenţă la medicul psihiatru, a urmat tratamente în 

spitalul de psihiatrie, în privinţa ei a fost pronunţată o sentinţă de absolvire de 

răspundere penală şide internare forţată în spitalul de psihiatrie, există alte date ce 

confirmă o conduită neadecvată), judecătorul, în pregătirea pricinii către 

dezbateri  judiciare, ordonă efectuarea unei expertize psihiatrice” (limitarea capacității 

de exercițiu sau declararea incapacității). 

Potrivit art. 340 CPC al RM: „… (2) La cererea petiţionarului sau din oficiu, 

instanţa reclamă participanţilor la procesul în procedura judiciară pierdută documentele 

care s-au păstrat, documentele care au fost eliberate persoanelor fizice şi organizaţiilor 

până la pierderea procedurii, copiile de pe ele, alte certificate şi documente importante 

pentru soluţionarea pricinii, ordonă grefierului să efectueze extrase din registrele 

instanţei cu informaţii despre actele de procedură judiciară pierdută sau actele de  
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procedură în executare a hotărârii pierdută” (reconstituirea procedurii judiciare 

pierdute). 

Observăm că în anumite proceduri speciale judecătorul are un rol activ în 

acumularea de probe la dosar. Totuși, atribuțiile judecătorului în procedura 

specială nu pot fi extrapolate la procedura civilă generală pe motiv că procedura 

specială este diferită, unde nu există litigiu de drept și nu există părți 

contradictorii. 

 

d) Posibilitatea judecătorului de a verifica și respinge actele de dispoziție 

ale părților: 

Potrivit art. 212 CPC al RM: „… (6) Dacă respinge renunţarea reclamantului la 

acţiune ori recunoaşterea acţiunii de către pârât sau dacă nu confirmă tranzacţia părţilor, 

instanţa judecătorească pronunţă în acest sens o încheiere motivată şi examinează pricina 

în fond”. 

Dreptul instanței prevăzut la art. 212 CPC al RM derivă din dreptul 

instanței de a interveni în disponibilitatea în drepturi a participanților la proces, 

prevăzut de art. 27 CPC al RM. Totuși, chiar dacă judecătorului i se atribuie o 

asemenea competență, acesta nu o poate exercita în mod arbitrar. De fiecare dată 

instanța va trebuie să dispună de un motiv serios pentru a respinge, de exemplu, 

refuzul reclamantului la acțiune. 

 

CONCLUZIE. 

 

Normele de procedură civilă a sistemelor de drept care fac parte din familia 

dreptului continental conferă un rol mai activ judecătorului decât cele din familia 

dreptului anglo-saxon. Ideea unui judecător puternic s-a dezvoltat de Biserica 

Catolică în perioada medievală. 

După Revoluția Franceză, chiar dacă rolul judecătorului în proces a fost 

reconceput, acesta a continuat să fie unul activ. Nu s-a renunțat la ideea că un 

judecător cu largi competențe în acumularea de probe este cea mai bună metodă 

de a afla adevărul. Prin legislația franceză și apoi cea germană, această concepție 

a fost răspândită pe întreg continentul european. Niciodată nu s-a renunțat la 

abordarea dată. Din contra, la anumite etape a evoluției procesului de înfăptuire 

a justiției civile s-a venit cu recomandări de fortificare a poziției judecătorului în 

proces. De exemplu, la o reuniune din 28 februarie 1984, Comitetul Miniștrilor al 

Consiliului Europei în Anexa la Principiile procedurii civile menite să 

îmbunătățească funcționarea justiției a recomandat: ”În timpul înfăţişării  
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preliminare şi, dacă e posibil, pe tot parcursul procesului, judecătorul trebuie să aibă un 

rol activ în desfăşurarea rapidă a tuturor procedurilor, respectând drepturile parţilor, 

inclusiv dreptul la tratament egal. În mod special, acesta trebuie să aibă puterea de a le 

ordona din oficiu părţilor să aducă orice clarificare este necesară sau să se prezinte în 

persoană, puterea de a invoca chestiuni de drept, de a solicita probe cel puţin în cazurile 

unde fondul litigiului nu este la dispoziţia părţilor, de a conduce administrarea probelor, 

de a exclude acei martori ale căror mărturii ar fi irelevante pentru caz, de a limita 

numărul de martori chemaţi pentru aceleaşi fapte atunci când acest număr este excesiv. 

Aceste puteri trebuie exercitate fără a se depăşi obiectul acţiunii”. 

Unele din recomandările numite abia recent s-au materializat în CPC al RM. 

Altele nu sunt acceptate de legiuitorul național nici până în prezent. 

Sistemele de drept care fac parte din familia de drept anglo-saxon au 

îmbrățișat altă concepție asupra rolului judecătorului în procesul civil. Chiar 

dacă și în acele sisteme se acceptă că procesul de înfăptuire a justiției trebuie să 

culmineze cu stabilirea adevărului, în concepția lor acest fapt se poate realiza cel 

mai bine prin intermediul unui judecător pasiv.  

Analiza efectuată ne permite să concluzionăm că rolul diriguitor al 

judecătorului național, menționat la art. 9 CPC al RM, presupune un rol activ 

limitat al judecătorului. Instanța poate cere prezența unei părți în proces doar la 

solicitarea părții adverse. Instanța poate contribui la adunarea probelor doar la 

solicitarea părților și nu le poate ordona ci doar propune să prezinte probe. Din 

numărul total al codurilor de procedură civilă al statelor europene analizate în 

acest studiu observăm că, CPC al RM conferă cel mai limitat rol activ 

judecătorului în procesul civil. O poziție similară are și judecătorul rus, având în 

vedere că prevederile Codului de procedură civilă al Federației Ruse sunt foarte 

asemănătoare celor din CPC al RM. 

Judecătorii francezi și germani au un rol mult mai activ în procesul civil. 

Aceștia au competențe foarte largi în procesul de probațiune, având dreptul de a 

ordona din oficiu prezentarea de probe sau efectuarea oricăror investigații 

necesare.  

Cele mai largi competențe sunt atribuite judecătorului român. Este 

important de remarcat că rolul activ pronunțat al judecătorului român este 

prevăzut în Codul de procedură civilă al României care a intrat în vigoare mult 

mai recent decât toate celelalte coduri analizate – 15 februarie 2013. Acest fapt ne 

duce la ideea că în Europa există o tendință de a conferi judecătorului un rol cât 

mai activ în procesul civil. Codul de procedură civilă al României conține un 

articol aparte dedicat rolului judecătorului, intitulat rolul judecătorului în aflarea 

adevărului. Este suficient să cităm doar un pasaj din acest articol ca să ne dăm  
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seama de limita competențelor judecătorului în procesul civil: „… judecătorul este 

în drept… să pună în dezbaterea acestora orice împrejurări de fapt sau de drept, chiar 

dacă nu sunt menționate în cerere sau întâmpinare, să dispună administrarea probelor pe 

care le consideră necesare, precum și alte măsuri prevăzute de lege, chiar dacă părțile se 

împotrivesc”. 

În fine, constatăm că în sistemele contemporane de drept coexistă două 

abordări diferite asupra rolului judecătorului în procesul civil. Fiecare dintre 

acestea și-au dovedit viabilitatea și eficiența de secole. Rolul diriguitor al 

judecătorului național nu îi conferă competențele judecătorului francez, german 

sau român, care poate fi apreciat ca un rol activ; dar nici nu-l limitează la poziția 

judecătorului american, care este una pasivă. Prin urmare, am putea concluziona 

că abordarea aleasă de legiuitorul național este una potrivită. Rămâne doar ca 

acest rol să fie perceput corect de către judecători și să fie realizat în limitele legii, 

fără abuzuri. 

 

 

 

___________________________________ 
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