
 



 
 


	Recursul împotriva încheierilor primei instanțe
	În cursul soluționăii cauzlor civile, instanțele judecătorești emit diferite încheieri aceste acte de dispoziție, la fel ca și hotărîrile, trebuie să fie legale și întemeiate. Acordarea dreptului de a ataca cu recurs separat taote încheierile primei...
	Totodată unele încheieri au o importanță semnificativă pentru părți și participanți la proces. Iar interzicere execitării acestor căi de atac are drept efect lezarea drepturilor procedurale la proces.  Astfel, Codul de procedură civilă identifică do...
	La examinarea și adoptarea deciziei în recurs, instanța trebuie să verifice, în limitele recursului declarat și în baza materialelor dosarului și a noilor înscrisuri, corectitudinea aplicării și interpretării de către prima instanță a normelor de dre...
	De asemenea atragem atenția că  dispozițile care pot fi atace cu recurs sunt deciziile pronunțate de curțile de apel în calitatea lor de instanțe de apel, cât și hotărârile pronunțate de curțile de apel. Încheierile date în apel pot fi atacate cu rec...
	O altă definiție ar suna în felul următor, recursul împotriva deciziilor instanței de apel este o cale ordinară de atac, neevolutivă, de reformare și nesusceptibilă de executare prin care participanții la proces solicită instanței ierarhic superioare...
	2.3.2. Procedura de declarare și judecarea cererii de recurs în secțiune II
	Fiind o cale extraordinară de atac, recursul împotriva deciziilor instanței de apel poate fi declarat numai pentru temeiurile expres și limitativ prevăzut de lege. Reglementând aceste temeiuri, legiuitorul în art.432 CPC a stipulat că părțile și alți...
	O parte a adepţilor doctrinei române consideră că o particularitate importantă a revizuirii constă în faptul că retractarea sau reformarea unei hotărâri sau decizii se poate obţine numai pentru greşeli involuntare săvîrşite de instanţă în raport cu s...
	Revizuirea constituie un remediu procesual important pentru înlăturarea acelor situaţii excepţionale care au făcut ca o hotărâre judecătorească să fie viciată chiar în substanţa sa. Ea oferă posibilitatea retractării unei hotărâri judecătoreşti defin...
	3.2. Consideraţii generale asupra temeiurilor declarării revizuirii hotărârilor judecătoreşti
	3.3. Împuternicirile şi actele de dispoziţie ale  instanţei de revizuire
	La examinarea cererii de revizuire, împuternicirile instanţei judecătoreşti sunt esenţiale întrucât reprezintă atât finalitatea actului de înfăptuire a justiţiei la această fază a procesului civil, cât şi cel mai problematic aspect din punct de veder...

