Noul Cod de procedură
civilă
Participanții la procesul civil

Judecătorul - incompatibilitatea
Art. 41 Cazuri de incompatibilitate absolută
• (1) Judecătorul care a pronunţat o încheiere
interlocutorie sau o hotărâre prin care s-a soluţionat
cauza nu poate judeca aceeaşi pricină în apel,
recurs, contestaţie în anulare sau revizuire şi nici
după trimiterea spre rejudecare.
• (2) De asemenea, nu poate lua parte la judecată cel
care a fost martor, expert, arbitru, procuror, avocat,
asistent judiciar, magistrat-asistent sau mediator în
aceeaşi cauză.

Art. 42 Alte cazuri de
incompatibilitate absolută
• (1)
Judecătorul
este,
de
asemenea,
incompatibil de a judeca în următoarele
situaţii: 1 – 13.
• (2) dispozițiile alineatului (1) privitoare la soț
se aplică și în cazul concubinilor.

Judecătorul - incompatibilitatea
+ Articolul 42 „Alte cazuri de
incompatibilitate absolută”
- este o reglementare exhaustivă?
- dispare recuzarea, așa cum era
reglementată în vechiul CPC
- nu este reglementată „excepția de
incompatibilitate”
- a se vedea și art. 45, care se referă
doar la articolul 41.

Inadmisibilitatea cererii de
recuzare
Art. 47 Cererea de recuzare. Condiţii
•

(1) Cererea de recuzare se poate face verbal în şedinţă sau în
scris pentru fiecare judecător în parte, arătându-se cazul de
incompatibilitate şi probele de care partea înţelege să se
folosească.
•
(2) Este inadmisibilă cererea în care se invocă alte motive
decât cele prevăzute la art. 41 şi 42.
•
(3) Sunt, de asemenea, inadmisibile cererea de recuzare
privitoare la alţi judecători decât cei prevăzuţi la art. 46, precum
şi cererea îndreptată împotriva aceluiaşi judecător pentru
acelaşi motiv de incompatibilitate.
•
(4) Nerespectarea condiţiilor prezentului articol atrage
inadmisibilitatea cererii de recuzare. În acest caz,
inadmisibilitatea se constată chiar de completul în faţa căruia sa formulat cererea de recuzare, cu participarea judecătorului
recuzat.

Noutate
Art. 49 Starea cauzei până la soluţionarea
cererii
•

(1) Până la soluţionarea declaraţiei de
abţinere nu se va face niciun act de
procedură în cauză.
•
(2) Formularea unei cereri de recuzare nu
determină suspendarea judecăţii. Cu toate
acestea, pronunţarea soluţiei în cauză nu
poate avea loc decât după soluţionarea
cererii de recuzare.

Noutate
Art. 53 Căi de atac
•

(1) Încheierea prin care s-a respins recuzarea poate fi atacată
numai de părţi, odată cu hotărârea prin care s-a soluţionat
cauza. Când această din urmă hotărâre este definitivă,
încheierea va putea fi atacată cu recurs, la instanţa ierarhic
superioară, în termen de 5 zile de la comunicarea acestei
hotărâri.
•
(2) Încheierea prin care s-a încuviinţat sau s-a respins
abţinerea, cea prin care s-a încuviinţat recuzarea, precum şi
încheierea prin care s-a respins recuzarea în cazul prevăzut la
art. 47 alin. (3) nu sunt supuse niciunei căi de atac.
•
(3) În cazul prevăzut la alin. (1), dacă instanţa de apel
constată că recuzarea a fost în mod greşit respinsă, reface
toate actele de procedură şi, dacă apreciază că este necesar,
dovezile administrate la prima instanţă. Când instanţa de recurs
constată că recuzarea a fost greşit respinsă, ea va casa
hotărârea, dispunând trimiterea cauzei spre rejudecare la
instanţa de apel sau, atunci când calea de atac a apelului este
suprimată, la prima instanţă.

Părțile
• Noutate la curatela specială - art. 58
alineatele (3) și (4);
• Diferență la intervenția accesorie - art.
63 alineat (2);
• Modificări la procedura de judecată a
admisibilității cererii de intervenție - art.
64.

Intervenția. Procedura de
judecată. Căi de atac.
•

•

•
•

(1) Instanţa va comunica părţilor cererea de intervenţie şi copii de pe

înscrisurile care o însoţesc.
(2) După ascultarea intervenientului şi a părţilor, instanţa se va
pronunţa asupra admisibilităţii în principiu a intervenţiei, printr-o
încheiere motivată.
(3) Încheierea de admitere în principiu nu se poate ataca decât odată
cu fondul.
(4) Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie
poate fi atacată, în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru
partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă. Calea
de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima
instanţă, respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară, în
cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel. Dosarul se
înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul,
instanţei competente să soluţioneze calea de atac în 24 de ore de la
expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau,
după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la
înregistrare. Judecarea cererii principale se suspendă până la
soluţionarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere
ca inadmisibilă a cererii de intervenţie.

Introducerea forțată în cauză, din
oficiu, a altor persoane
Art. 78 Condiţii. Termen
•

•

•
•

•

(1) În cazurile expres prevăzute de lege, precum şi în procedura
necontencioasă, judecătorul va dispune din oficiu introducerea în
cauză a altor persoane, chiar dacă părţile se împotrivesc.
(2) În materie contencioasă, când raportul juridic dedus judecăţii o
impune, judecătorul va pune în discuţia părţilor necesitatea
introducerii în cauză a altor persoane. Dacă niciuna dintre părţi nu
solicită introducerea în cauză a terţului, iar judecătorul apreciază că
pricina nu poate fi soluţionată fără participarea terţului, va respinge
cererea, fără a se pronunţa pe fond.
(3) Introducerea în cauză va fi dispusă, prin încheiere, până la
terminarea cercetării procesului înaintea primei instanţe.
(4) Când necesitatea introducerii în cauză a altor persoane este
constatată cu ocazia deliberării, instanţa va repune cauza pe rol,
dispunând citarea părţilor.
(5) Hotărârea prin care cererea a fost respinsă în condiţiile alin. (2)
este supusă numai apelului.

