


Exerci ii de procedur  civil  pe noul Cod 



Principiile fundamentale ale procesului civil 



Exerci ii de procedur  civil  pe noul Cod 



Principiile fundamentale ale procesului civil 

Tribunalul a observat c  judec toria a apreciat c  sub aspect intertemporal, contractul 
de vânzare-cump rare din prezen a cauz , având în vedere data încheierii sale, este 
guvernat de dispozi iile vechiului Cod civil, potrivit art. 3 din Legea nr. 71/2011 i c , 
potrivit art. 1191 alin. (2) C.civ. din 1864 „Nu se va primi niciodat  o dovad  prin 
martori, în contra sau peste ceea ce cuprinde actul, nici despre ceea ce se pretinde c  s-
ar fi zis înaintea, la timpul s u în urma confec ion rii actului, chiar cu privire la o sum  
sau valoare ce nu dep e te 250 lei”, fiind irelevant c  pârâ ii nu s-au prezentat la 
interogator, cât timp prin întâmpinare au ar tat c  au pl tit pre ul integral. Sub acest 
aspect, tribunalul a constatat c  potrivit exigentelor art. 26 C.proc.civ., intitulat Legea 
aplicabil  mijloacelor de prob , legea care guverneaz  condi iile de admisibilitate i 
puterea doveditoare a probelor preconstituite i a prezum iilor legale este cea în vigoare 
la data producerii ori, dup  caz, a s vâr irii faptelor juridice care fac obiectul 
proba iunii, urmând c  administrarea probelor s  se fac  potrivit legii în vigoare la 
data administr rii lor. În mod judicios a re inut prima instan  inadmisibilitatea 
proba iunii testimoniale în contra sau peste men iunile exprese ale unui act juridic, în 
temeiul art. 1191 alin. (2) C.civ. din 1864, îns  acest text de lege se impunea a fi corelat 
cu cel al art. 358 C.proc.civ. ce proclam  admisibilitatea probei testimoniale în ipoteza 
neprezent rii la interogatoriu, f r  a face distinc ii dup  diverse circumstan e, cum ar fi 
textul de lege prohibitiv incident ori formularea unei întâmpin ri în cauz : dac  partea, 
f r  motive temeinice, refuz  s  r spund  la interogatoriu sau nu se înf i eaz , 
instan a poate socoti aceste împrejur ri ca o m rturisire deplin  ori numai ca un 
început de dovad  în folosul aceluia care a propus interogatoriul (s.n.).  
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