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Cuvânt-înainte
Volumele monografice sunt indispensabile pentru doctrină, nu
numai în măsura în care reflectă rezultatul analizei complete a unui
subiect, ci şi pentru că permit o abordare care conjugă profunzimea unui
studiu atent focalizat cu anvergura unei lucrări fundamentale.
Cartea de faţă îi permite lui Alin Speriusi-Vlad, lector universitar la
Facultatea de Drept din Timişoara, să-şi valorifice experienţa de cadru
didactic şi de avocat în forma unei cercetări postdoctorale. Domeniul
procedurii civile, căruia autorul îi dedică o bună parte din interesul său
academic şi profesional, i-a pus la dispoziţie un teren propice pentru
cercetarea aprofundată, pe fondul recentelor evoluţii legislative, între
care se distinge intrarea în vigoare a unui nou Cod de procedură civilă,
eveniment singular, în mod normal, în viaţa unui jurist. Alegerea
subiectului – apelul în procesul civil – nu a fost făcută în considerarea
caracterului facil al temei, una clasică, deci cu atât mai incomod de
abordat, ci ţinând seama de importantele sale mize teoretice şi practice.
Sistemul căilor de atac reprezintă una dintre problemele esenţiale pe
care le ridică garantarea unui proces eficient şi echitabil, iar calea de atac
ordinară este piesa centrală a acestui sistem.
Recurgerea la o structură consacrată nu l-a împiedicat pe autor să
examineze toate valenţele instituţiei studiate, să integreze întrebările
vechi şi noi în această structură şi să explice răspunsurile cu metodă,
pricepere şi stil. Cercetarea valorifică doctrina de autoritate şi jurisprudenţa relevantă, dar îi oferă lui Alin Speriusi-Vlad şi ocazia de a
avansa teze proprii, argumente pertinente şi rezolvări utile pentru
problemele pe care le generează această etapă, eventuală, dar decisivă, a
procesului civil. Astfel construită, cartea propune, în egală măsură, o
dimensiune sincronică şi o perspectivă în diacronie asupra constantelor
şi a transformărilor care au marcat această instituţie în dreptul pozitiv.
Lucrarea este valoroasă nu pentru că revendică exhaustivitate în
abordarea subiectului, în noul context normativ, ci pentru că reuneşte,
între aceleaşi coperţi, soluţii avizate la numeroasele şi dificilele chestiuni
ale materiei, contribuind în manieră consistentă la dezvoltarea doctrinei
dreptului procesual civil.
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care a sprijinit apariţia acestei cărţi.
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