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Instrumente de protecție

Reglementarea ordinii
de prezentare a probelor
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Instituirea sancțiunilor
pentru nerespectarea
cerințelor legale
în cadrul probatoriului
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Ordinea de prezentare a probelor (art. 1191)


REGULA GENERALĂ:
Toate probele se prezintă, sub sancțiunea decăderii, în termenul
stabilit de instanța de judecată, în faza de pregătire a cauzei pentru
dezbateri judiciare, dacă legea nu prevede altfel (alin. (1));



EXCEPȚII:
Proba care nu a fost prezentată în condițiile alin.(1) nu va mai putea fi
administrată pe parcursul procesului decât în cazul în care:
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participantul a fost în imposibilitate de a prezenta proba în termen
(alin. (2) lit. b));



administrarea probei nu duce la întreruperea şedinţei (alin. (2) lit.
c)).
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Aplicarea excepțiilor


DREPTUL LA PROBE CONTRARE
În cazurile prevăzute la alin.(2), partea adversă are dreptul la proba
contrară în termenul stabilit de instanță numai asupra aceluiași aspect
pentru care s-a admis proba invocată (art. 1191 alin. (3))



ACORDUL PĂRȚII ADVERSE PENTRU ADMINISTRAREA PROBELOR
Proba prezentată după faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri
judiciare care determină întreruperea ședinței se administrează dacă este
acceptată de partea adversă (art. 1191 alin. (4))
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What if?


Argumente noi în dezbateri judiciare
Aplicarea excepției de la art. 1191 alin. (2) lit. b):
Proba care nu a fost prezentată în condițiile alin.(1) nu va mai putea fi administrată
pe parcursul procesului decât în cazul în care: b) participantul a fost în imposibilitate
de a prezenta proba în termen



Acordul părții adverse pentru aplicarea excepției de la art. 1191 alin. (2)
lit. b)
Proba prezentată după faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare care
determină întreruperea ședinței se administrează dacă este acceptată de partea
adversă (art. 1191 alin. (4))
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Sancțiuni pentru nerespectarea cerințelor legale
în cadrul probatoriului

Decăderea din dreptul
de a prezenta probe
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Aplicarea amenzii judiciare
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Decăderea din dreptul de a prezenta probe
 Neprezentarea probelor în faza de pregătire a cauzei pentru
dezbateri judiciare (art. 1191 alin. (1))
 Neprezentarea referinței și/sau a tuturor probelor necesare de
către pârât (art. 186 alin. (1) și (2))
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Aplicarea amenzii judiciare
 Refuzul sau omisiunea persoanelor care nu sunt participanți la proces
de a comunica și de a prezenta instanței în termenul stabilit, din motive
imputabile acestora, probele reclamate, dacă în acest mod se
tergiversează judecarea cauzei (art. 119 alin. (3))
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CONCLUZII


Probele și probațiunea în lumina Legii de modificare – o nouă
barieră pentru părțile de rea-credință



Tergiversarea examinării cauzei – un scop tot mai greu de atins
pentru părțile de rea-credință
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