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apărarea în procesul civil

Cozma Maria,
magistru în drept,  
candidat la funcţia de judecător

Sumar
Dreptul la apărare este garantat şi reprezintă posibilitatea 

justiţiabilului de a-şi determina garanţiile şi drepturile proce-
suale întru apărarea intereselor legitime prin intermediul unei 
persoane împuternicite, fapt ce duce la examinarea cauzei în 
mod echitabil şi rezonabil. Dreptul la apărare trebuie să fie de 
bună-credinţă şi nu un abuz de drept.

Cuvinte-cheie: proces civil, probă, apărător, instanţa de 
judecată.

Summary
The right to defense is guaranteed and represents 

litigant’s possibility to determ his procedural guarantees 
and rights to defend the legitimate interests by a person 
empowered which leads to examinate the case fair and re-
asonable. The right of defense must be good faith and not 
an abuse of rights.

Key-words: civil lawsuit, probation, attorney, court.

Procesul civil constituie o activitate complexă a in-
stanţelor de judecată în vederea înfăptuirii justiţiei pe 
cauzele civile.

În literatura de specialitate, procesul civil este un an-
samblu de acţiuni procesuale şi raporturi juridice legate 
de acestea, reglementate de normele dreptului procesu-
al civil întreprinse de către instanţa de judecată şi partici-
panţii la proces în legătură cu examinarea şi soluţionarea 
cauzelor civile şi  executarea hotărârilor judecătoreşti.

Autorii români1 menţionează că procesul civil este 
activitatea desfăşurată de organele de stat competente, 
cu participarea părţilor interesate în vederea soluţionării 
conflictelor de interese apărute în circuitul civil.

Conceptul de proces2 desemnează cadrul formal în 
care se soluţionează diferendul dintre părţi, astfel încât 
procesul este destinat pentru a contribui la realizarea 
dreptului.

Pentru realizarea dreptului este necesar ca fiecare să 
poată avea acces liber la justiţie. Accesul liber la justiţie 
este consacrat ca drept fundamental atât prin art. 20 din 
Constituţie, cât şi prin art. 6 pct. 1 din Convenţia Europea-
nă pentru Drepturile Omului, prin art. 10 din Declaraţia 
Universală a drepturilor omului, precum şi art. 14 pct. 1 din 
Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice.

Totodată realizarea dreptului de apărare prin modul 
de organizare şi funcţionare a instanţelor se efectuează 

printr-un sistem de principii şi anume: independenţa 
judecătorilor, inamovibilitatea, colegialitatea, egalitatea, 
gratuitatea.

Organizarea ierarhică a instanţelor judecătoreşti pre-
supune că partea nemulţumită de hotărârea pronunţată 
de prima instanţă are dreptul de a-şi exercita dreptul de 
apel, iar ulterior ţinând cont de rigorile legii – dreptul la 
declararea unui recurs.

În Constituţie3 accesul liber la justiţie este conceput 
ca drept al oricărei persoane de a se putea adresa justi-
ţiei pentru apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor 
sale legitime, garantându-se faptul că exercitarea acestui 
drept nu poate fi îngrădit prin nicio lege.

Pe parcursul procesului civil subiecţii îşi exercită şi va-
lorifică anumite drepturi subiective, însă în acelaşi timp 
îşi onorează şi obligaţii de acelaşi gen. Astfel, existând 
un conflict, subiectul face uz atât de normele materia-
le, cât şi de cele procesuale prin intermediul dreptului la 
apărare. Exercitându-ţi un drept la apărare poţi fi sigur 
că drepturile şi interesele legitime îţi pot fi protejate da-
torită asistenţei acordate din partea unei persoane com-
petente.

Codul de procedură civilă în art. 6 prevede modalităţi-
le de apărare a drepturilor, libertăţilor şi intereselor legiti-
me şi anume că instanţa judecătorească exercită apărarea 
acestor drepturi, libertăţi şi interese legitime prin somarea 
la executare a unor obligaţii, prin declararea existenţei sau 
inexistenţei unui raport juridic, prin constatarea unui fapt 
care are valoare juridică şi prin alte modalităţi stabilite de 
lege. În procedura contenciosului administrativ mai întâl-
nim: anularea actului administrativ, recunoaşterea drep-
tului pretins şi repararea pagubei (prejudiciului).

Existând modalităţi de apărare, este necesar pentru 
a le implementa prin anumite mijloace procedurale prin 
care cetăţenii pot accede la justiţie şi anume: cererea de 
chemare în judecată (art.166 CPC) şi căile ordinare şi ex-
traordinare de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti: 
apelul (art. 357-396 Cod de procedură civilă), recursul 
(art. 423-445 Cod de procedură civilă); revizuirea hotărâ-
rilor judecătoreşti (art. 446-453 Cod de procedură civilă). 
Aceste căi procedurale asigură persoanelor interesate ac-
cesul la o instanţă de judecată căreia i s-a stabilit prin lege 
competenţa de a hotărî în materie civilă.

Convenţia Europeană pentru Drepturile Omului con-
sfinţeşte dreptul omului la un proces echitabil care în-
seamnă posibilitatea rezonabilă a oricărei părţi de a ex-
pune cauza sa în instanţa de judecată, în condiţii în care 
să nu o dezavantajeze faţă de partea adversă, ceea ce se 
realizează prin asigurarea dreptului său la apărare4 .

Dreptul la apărare este consfinţit şi de către Constitu-
ţia RM5, care este garantat de către stat.

Dreptul la apărare prezintă 2 accepţiuni: una materială 
şi alta formală6. Prin dreptul la apărare în sens material se 
desemnează ansamblul prerogativelor recunoscute de 
lege părţilor în scopul susţinerilor intereselor sale. Părţile 
pot lua cunoştinţă cu toate actele la dosar, pot formula 
cereri, pot solicita probe, pot exercita căile de atac, pot 
recuza judecători etc.
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Dreptul la apărare în sens formal se desemnează po-
sibilitatea recunoscută de lege părţilor de a-şi angaja un 
apărător care să le asigure o apărare calificată.

În sistemul procesual român, părţile nu au obligaţia 
de a-şi angaja un apărător, ele sunt libere să aprecieze 
cum pot fi mai bine apărate interesele sale legitime7. Exis-
tă anumite legislaţii procesuale care impun angajarea 
unui avocat.

Constituţia, prin art. 26 alin. 3, stipulează că „în tot 
cursul procesului, părţile au dreptul să fie asistate de un 
avocat ales sau numit din oficiu”. O garanţie importantă a 
dreptului la apărare o constituie şi asistenţa juridică gra-
tuită asigurată de către stat în cazul în care partea doreşte 
să beneficieze de acest serviciu.

Apărător este persoana care are calificare profesio-
nală şi cunoştinţe de specialitate şi are dreptul să acorde 
asistenţă juridică sau să reprezinte părţile în proces. De 
regulă, apărătorul este un avocat. Acesta exercită toate 
drepturile părţii pe care o asistă. El trebuie să stabilească 
o psihologie mobilă, capacitate şi probabilitate profesi-
onistă, pledoaria să fie analitică, echitabilă şi demnă, în 
concordanţă cu probele existente în cauză8.

Realizarea dreptului la apărare este asigurat şi prin 
modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecă-
toreşti, la baza căreia stau principiile: legalităţii, egalităţii 
părţilor, colegialităţii, publicităţii, controlului judiciar şi 
rolului activ al instanţei.

Legalitatea semnifică înfăptuirea justiţiei în numele 
legii de către instanţele judecătoreşti prevăzute de lege, 
în limita competenţelor  ce le-au fost conferite de către 
legiuitor, precum şi supunerea judecătorilor numai în 
faţa legii; egalitatea părţilor semnifică egalitatea acestora 
în raporturile procesuale cu instanţa, dar şi în raporturile 
dintre ele, prin recunoaşterea aceloraşi drepturi proce-
suale şi impunerea aceloraşi obligaţii. Controlul judiciar 
înseamnă posibilitatea verificării de către o instanţă supe-
rioară în grad a legalităţii şi temeiniciei hotărârii pronun-
ţate de instanţa inferioară. Şedinţele de judecată sunt pu-
blice cu excepţia celor ce ţin de protejarea  unei informaţii 
ce constituie secret de stat, taină comercială ori a unei 
alte informaţii a cărei divulgare este interzisă prin lege. 
Rolul activ al instanţei reprezintă o garanţie a respectării 
drepturilor şi  realizării intereselor acestora, deoarece are 
ca scop unic – aflarea adevărului a unei cauze concrete.

Asistenţa juridică constă în apărarea, asistarea şi re-
prezentarea persoanelor de către avocat în raporturile 
acestora cu alte subiecte de drept, în faţa instituţiilor şi 
autorităţilor publice. Apărarea presupune susţinerea 
părţii de către un avocat. Asistarea juridică în proces se 
realizează şi prin reprezentarea judiciară, aceasta constă 
în exercitarea drepturilor procesuale ale unei părţi, în nu-
mele şi în interesul acesteia de către avocat. Reprezenta-
rea judiciară este o formă a reprezentării civile9.

Apărarea este constituită prin mijloace şi procedee 
prin care se iniţiază, se conduce  şi se finalizează atacul 
reclamantului în proces sau „reacţia” pârâtului împotriva 
atacului pornit asupra sa.

Legea organizează apărarea tuturor părţilor din pro-
ces. Părţile şi alţi participanţi la proces au dreptul să fie 
asistaţi în judecată de către un avocat ales  ori numit de 
instanţa de judecată, în cazurile prevăzute de Codul de 
procedură civilă sau de un alt reprezentant10.

Obiectul apărării poate consta în combaterea în fond 
a pretenţiilor reclamantului, dar şi în combaterea modali-
tăţilor în care reclamantul îşi înfăţişează pretenţiile.

Instanţa de judecată este obligată să permită fiecărei 
părţi a procesului să se apere, să combată, să discută, să 
susţină argumentat punctul său de avere asupra perti-
nenţei, concludenţei, temeiniciei sau netemeinicii mijloa-
celor de apărare.

În cadrul şedinţei de judecată părţile au obligaţia ca în 
orice moment să fie pregătite să prezinte explicaţii orale 
sau în scris şi să-şi expună părerea cu privire la orice îm-
prejurări de drept ori de fapt privitoare la cauză.

Oralitatea dezbaterilor judiciare este temelia contra-
dictualităţii efective şi garantează apărarea deplină a păr-
ţilor în condiţii de egalitate a acestora. Partea are acces 
la toate actele procesuale ale cauzei, are dreptul de a fi 
informată şi de a lua cunoştinţă de actele procesuale la 
a căror îndeplinire nu a participat direct, precum şi drep-
tul de a participa la toate dezbaterile ce au loc cu privire 
la cauză. După ce instanţa de judecată a ascultat pe acei 
cărora li s-a oferit cuvântul, judecătorul sau completul de 
judecată se retrage în camera de deliberare pentru emi-
terea hotărârii şi pronunţarea acesteia părţilor. Părţile au 
dreptul la apărare şi asupra căilor de atac: apelul, recursul 
şi revizuirea hotărârilor.

Observăm că scopul procesului civil este realizarea 
sau stabilirea drepturilor şi intereselor civile deduse jude-
căţii şi executării silite a hotărârilor judecătoreşti sau a al-
tor titluri judecătoreşti conform procedurii prevăzute de 
lege11 şi nu poate fi realizat decât prin respectarea efecti-
vă a principiului dreptului la apărare.

Recenzent: 
Igor Coban,

doctor în drept, lector superior
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