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Rezumat: Noțiunea de contract judiciar trebuie analizată pornind de la instituția juridică a actelor procesuale 

de dispoziţie, care poate avea mai multe accepţiuni. Astfel, în sens larg, această instituție juridică desemnează 

manifestarea de voinţă a subiecţilor de drept cu scopul de a declanşa o anumită procedură în faţa instanţei de judecată 

sau de a elimina obstacolele care ar putea împiedica ori determina încetarea încă din start a procesului civil sau cu 

scopul de a evita crearea unei situaţii defavorabile uneia din părţi. De pildă, pentru a se declanşa o anumită procedură 

în faţa instanţei de judecată, care nu face decât să ia act de convenţia părţilor ce îşi exprimă consimţământul în 

instanţă, aceasta verificând dacă sunt îndeplinite condiţiile şi formele impuse de lege pentru ca respectiva convenţie să 

poată fi încheiată în acest cadru, subiecţii de drept îşi pot manifesta intenţia de a solicita  încuviinţarea unei adopţii 

sau, cazul soţilor, în anumite condiţii, care pot cere desfacerea căsătoriei prin acordul lor. Aceste două proceduri 

speciale sunt considerate contracte judiciare legale. Într-o situaţie asemănătoare se pot încadra, în puterea legii, şi 

instituţia popririi sau ordonanţa de adjudecare în materie de vânzare publică silită, ambele fiind categorisite drept 

contracte judiciare de executare. În aceeaşi ordine de idei, părţile unui proces civil pot conveni, în virtutea 

disponibilităţii procesuale, cu privire la formele judecăţii, cu scopul de a asigura desfăşurarea activităţii judiciare, 

care altfel ar fi urmată sau ar evolua în alte condiţii, eventual nefavorabile uneia dintre părţi ori altor participanţi la 

proces. Iată cîteva cazuri ce pot fi încadrate în categoria contractelor judiciare propriu-zise, care privesc formele 

judecăţii: prorogarea voluntară (convenţională) de competenţă; litisconsorţiul voluntar (facultativ); renunţarea la 

excepţii sau la invocarea altor neregularităţi procedurale; intervenţia voluntară principală direct în apel; judecarea 

cererii reconvenţionale sau a cererii de introducere a altei persoane în proces, împreună cu cererea principală, deşi au 

fost făcute peste termenul prevăzut de lege, dacă există acordul părții adverse; formularea unei cereri de asigurare a 

dovezilor, chiar dacă nu există urgenţă, dacă partea adversă își dă acordul. 

 

Cuvinte cheie: principiul disponibilității; acțiune civilă în justiție; drepturi civile subiective; protecție 

juridică; libertate de voință; contracte judiciare. 

 

 

Preliminarii  

 

Pentru apărarea și valorificarea drepturilor civile subiective prin intermediul acțiunii în justiție 

trebuie să reținem că procesul civil poate fi pornit, de regulă,  la cererea celui interesat sau, în cazurile anume 

prevăzute de lege, la cererea altei persoane, organizaţii ori a unei autorităţi sau instituţii publice ori de interes 

public.  În cadrul acestui demers se manifestă pe deplin principiul disponibilității procesuale, evident alături 

și de alte principii fundamentale ale procesului civil. 

În acest sens, părţile au posibilitatea nu doar să iniţieze un proces civil şi să delimiteze cadrul 

procesual după propria voinţă, ci, în condiţiile legii, acestea au totodată posibilitatea de a renunţa la 

judecarea cererii de chemare în judecată sau la însuşi dreptul pretins, de a recunoaşte pretenţiile părţii 

adverse sau de a învoi cu aceasta pentru a pune capăt procesului, în totalitate ori parțial, sau chiar au 

posibilitatea de a renunţa la exercitarea căilor de atac ori la executarea unei hotărâri. De altfel, ultima teza a 

art. 9 alin. 3 C.pr.civ. înlătură orice dubiu şi dispune în sensul că partea poate dispune de drepturile sale în 

orice alt mod permis de lege. 
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Principiul disponibilităţii este un principiu fundamental al procesului civil, care constă în 

posibilitatea legală a părţilor de a dispune de obiectul procesului - întotdeauna concretizat într-un drept 

subiectiv, material - precum şi de mijloacele procesuale de apărare a acestui drept. 

În baza acestui principiu, părţile au posibilitatea de a decide nu doar însăşi existenţa procesului prin 

declanşarea lui în urma învestirii instanţei cu o cerere de chemare în judecată sau cu o cerere 

reconvenţională, ci şi de a determina încetarea procesul aflat deja pe rol, indiferent dacă dezbaterile pe fondul 

cauzei au fost inţiate sau chiar finalizate.  

Principiul disponibilităţii nu are însă un caracter absolut, întrucât, deşi părţile au libertatea 

procesuală de a decide şi de a-şi exprima voinţa, o fac sub supravegherea judecătorului care poate interveni, 

dacă este cazul, în orice moment. 

Astfel, dreptul de dispoziţie al părţilor va trebui exercitat cu bună-credinţă, fără a leza drepturile 

terţilor, dar mai ales fără a contraveni bunelor moravuri sau ordinii publice. În măsura în care aceste condiţii 

nu sunt respectate, judecătorul chemat să constate existenţa unui act de dispoziţie al părţilor, va putea 

dispune continuarea procesului civil, chiar în măsura în care părţile se opun. 

Totodată, principiul disponibilităţii trebuie aplicat în strânsă concordanţă şi cu alte principii 

fundamentale ale dreptului procesual civil, printre care: principiul legalităţii, al contradictorialităţii, al 

dreptului la apărare, al egalităţii părţilor şi altele. 

Din punct de vedere al dreptului material, libertatea constă în posibilitatea subiecţilor de drept de a 

acţiona conştient în funcţie de propriile sale dorinţe, iar din perspectiva dreptului procesual, libertatea de 

voinţă (disponibilitatea) constituie un adevărat principiu care guvernează dreptul procesual civil. 

În acest sens, Codul de procedură civilă reglementează în capitolul II al titlului preliminar, 

principiile fundamentale ale procesului civil, printre care se regăseşte şi dreptul de dispoziţie al părţilor, în 

articolul 9 al actului normativ pe care l-am invocat.  

Aşadar, voinţa părţilor are un rol determinant pe plan juridic, însă esenţa acesteia o constituie 

exteriorizarea sa, adică manifestarea în realitatea faptică făcută cu scopul de a produce efecte juridice. 

Voinţa juridică este formată din două elemente definitorii, un element psihologic, determinat de 

voinţa internă, şi un element social, adică voinţa declarată sau exteriorizată. 

Voinţa internă reprezintă voinţa reală a unei persoane, aşa cum a fost elaborată şi adoptată în 

conştiinţa acesteia. Însă în planul dreptului voinţa internă nu este cea supusă analizei, ci voinţa declarată, 

întrucât voinţa internă nu este manifestată, deci din punct de vedere juridic nu se produce nici un efect 

întrucât practic aceasta nu există în fapt ci doar în mod abstract, în mintea subiectului de drept.  

Voinţa juridică, adică acea hotărâre, acea decizie pe care o ia o persoană de a efectua un fapt sau un 

act juridic ce dă naştere la efecte juridice este guvernată de două principii fundamentale, şi anume: principiul 

voinţei interne - denumit şi principiul voinţei reale - şi principiul autonomiei de voinţă - denumit şi principiul 

libertăţii actelor juridice civile. 

Şi pe plan procesual legea conferă persoanelor, părţi într-un proces civil, libertatea de a exercita 

drepturile civile potrivit propriei lor voinţe şi, în aceeaşi măsură, de a hotărî soarta lor din punct de vedere 

juridic. Aşadar, posibilitatea de a dispune de dreptul material, care constituie obiectul procesului civil, 

determină principiul disponibilităţii. 

 În virtutea acestui principiu fundamental subiectele raporturilor juridice, inclusiv cele de natură 

procesuală, pot recurge la încheierea unor contracte judiciare, acestea constituind obiectul analizei noastre. 

 

1. Definiţia şi caracterele contractelor judiciare 

 

  a) Definirea noţiunii de contract judiciar. Unele dintre actele procesuale de dispoziţie, după cum 

am spus deja, au caracterul unui contract judiciar, ceea ce ne-a determinat să supunem atenţiei şi această 

noţiune. Instituţia nu este nouă cum s-ar părea la prima vedere. Se poate spune că originile ei se găsesc în 

dreptul roman, în procedura cunoscută sub denumirea de litis contestatio, care marchează mai mult decât 

sfârşitul unei proceduri -in jure-  şi începutul unei alte faze procedurale -in judicio-, constituie momentul 

încheierii unui contract judiciar prin care părţile îşi iau angajamentul de a accepta judicium [1]. 
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Au mai existat şi alte instituţii care au fost asemuite contractului judiciar modern, de fiecare dată 

căutându-se existenţa a trei elemente esenţiale ale noţiunii: consimţământul părţilor, determinarea obiectului 

în legătură cu care se cade la înţelegere şi participarea judecătorului. Unele teorii au lansat chiar ideea că 

însuşi procesul civil ar fi un contract al părţilor [2]. 

Cert  este  că  un  asemenea  contract  nu  poate interveni decât în cadrul unui proces şi în legătură cu 

desfăşurarea acestuia. Fireşte, părţile se pot înţelege, pot să-şi acorde concesii reciproce în legătură cu multe 

elemente litigioase ale procesului civil [3]. 

Astfel, cu titlu de exemplu, se poate spune că, având la bază o înțelegere, „prin excepţie, în anumite 

cazuri părţilor le este permis ca prin acordul lor de voinţă să deroge de la normele legale referitoare la 

prescripţie, legea stabilind în mod expres care sunt aspectele legate de prescripţie cu privire la care părţile 

pot deroga (durata termenelor, modificarea cursului prescripţiei sub aspectul fixării momentului de la care 

începe să curgă prescripţia şi a modificării cauzelor legale de suspendare ori întrerupere), precum şi 

condiţiile şi limitele acordului de voinţă al părţilor în acest sens” [4]. 

 De asemenea, părțile unui proces civil pot accepta să se administreze proba cu martori când aceasta 

nu este admisă, în privința drepturilor de care pot să dispună (art. 309 alin. 4 pct. 4 C. proc. civ.), se pot 

înţelege să ceară suspendarea judecăţii (art. 411 alin. 1 pct. 1 C. proc. civ.), pot conveni ca intervenţia 

voluntară principală să fie admisă în fața instanței de apel (art. 62 alin. 3 C. proc. civ.) etc. 

Din multitudinea cazurilor în care înţelegerea părţilor poate determina pe judecător să procedeze 

altfel decât să dezbată cauza și să dea o soluție care să fie rezultatul deliberării au fost reţinute ca situaţii 

tipice de contract judiciar următoarele: prorogarea convenţională de competenţă, abandonarea discutării 

diferitelor nulităţi de procedură şi neregularităţi formale, desistarea cu consimţământul părţii adverse, 

achiesarea la pretenţii şi tranzacţia judiciară [2]. Desigur, ne păstrăm rezervele în legătură cu unele dintre 

cazuri, aşa cum deja am menţionat.  

Este evident că prin intermediul unor astfel de convenţii procedura de judecată este de multe ori 

simplificată sau chiar se ajunge la situaţia de a nu mai duce procesul până la capăt, ceea ce uşurează şi 

sarcina judecătorului dar şi pe cea a părţilor care de multe ori, prin evitarea unui proces, sunt mai avantajate 

[5].  

În toate situaţiile, pentru a putea spune că suntem în prezenţa unui contract judiciar, este necesară 

participarea şi intervenţia judecătorului, care are dreptul şi în acelaşi timp obligaţia de a verifica scopul şi 

condiţiile în care se realizează învoiala părţilor. 

În literatura de specialitate noţiunea de contract judiciar a fost definită în diverse feluri, fie mai 

concis, fie mai detaliat. Astfel, într-o formulare mai simplă, contractul judiciar „este un acord, o convenţie a 

părţilor, în cursul unui proces şi înaintea judecătorului” [2]. 

Într-o definiţie mai elaborată, contractul judiciar este „convenţia părţilor în faţa judecătorului, în 

cursul unui proces, sau procedura de conciliere prealabilă asupra unei probleme litigioase” [6].   

În literatura juridică relativ recentă există și opinia potrivit cărei în categoria contractelor judiciare 

se poate include doar tranzacția judiciară finalizată printr-o hotărâre de expedient, așa cum este reglementată 

de art. 2267 alin. 1 C.civ. și art. 438-441 C.proc.civ., care este supusă controlului instanței, având ca obiect 

rezolvarea fondului litigiului. Toate celelalte manifestări de voință, care presupun acordul părților cu privire 

aspecte referitoare la procedura de judecată, cum ar fi în materia participării terților la procesul civil, în 

materia probelor și probațiunii, în materia suspendării facultative, în materia amânării judecății, în materia 

competenței teritoriale etc., trebuie incluse în categoria convențiilor judiciare, în cazul cărora este necesară 

doar încuviințarea de către instanță, fără să se producă efecte în privința finalizării, soluținării fondului 

litigiului [7]. 

 

b) Trăsăturile şi condiţiile contractelor judiciare. Se poate spune că, din multe puncte de vedere, 

contractele judiciare se aseamănă cu cele obişnuite, încheiate fără prezenţa instanţei de judecată. Deosebirea 

de esenţă dintre acestea constă în faptul că cele judiciare se încheie într-un cadru special (în faţa 

judecătorului) şi de asemenea, au un obiect special, legat în mare măsură de procesul civil sau de elemente 

ale acestuia. 
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Contractele judiciare, având în vedere tocmai cadrul în care se încheie, respectându-se o anumită 

procedură supravegheată şi verificată de către judecător, considerăm că au un caracter solemn. Prezenţa 

judecătorului este fără excepţie obligatorie şi autoritatea pe care o reprezintă şi cu care este învestit îi permite 

să dea forţă juridică unei convenţii intervenite între părţi. Efectele oricărui contract judiciar se produc numai 

în măsura în care este constatat de judecător iar acesta este competent, este abilitat să sancţioneze nu doar 

solicitarea de moment a părţilor ci însăşi cauza în întreaga ei complexitate [9].  

Judecătorul, constatând că între părţi a avut loc o înţelegere, o convenţie în legătură cu procesul pe 

care îl judecă, după ce face verificările ce se impun şi dacă nu sunt impedimente, este obligat să ia act de 

cererea părţilor litigante şi să consfinţească acordul intervenit, dând o hotărâre în consecinţă. Astfel, dacă 

acordul părţilor vizează, de exemplu, regularitatea actelor de procedură, competenţa instanţei etc., se ia act de 

învoială şi se continuă judecata care, eventual, ar fi suferit modificări sau ar fi devenit mai greoaie dacă nu ar 

fi intervenit convenţia respectivă. Când acordul de voinţă se referă la însuşi obiectul litigiului, instanţa va 

opri judecata şi va da o hotărâre prin care va închide procesul fără a soluţiona pricina pe cale obişnuită [2]. 

Acordul de voinţă trebuie să fie rezultatul consimţământului exprimat de toate părţile din proces, 

prin care să se realizeze o înţelegere menită a le satisface deopotrivă prin finalitatea obţinută. Pentru a se 

naşte un contract judiciar este necesar ca oferta făcută de una dintre părţi să fie acceptată de cealaltă, urmând 

ca acest fapt să fie adus la cunoştinţă judecătorului competent. Dacă cele două voinţe nu se întâlnesc sau 

dacă nu se află în concordanţă, contractul nu există. 

Prin angajamentul pe care îl iau părţile una faţă de alta, acestea îşi asumă reciproc obligaţii şi 

totodată obţin câştiguri deopotrivă în sfera drepturilor procesuale şi materiale. Desigur, este posibil ca prin 

convenţia realizată doar una dintre părţi să se oblige, contractul aducând în acest caz foloase numai unuia 

dintre ei. Obligaţiile pe care şi le asumă părţile unui proces civil în dorinţa de a încheia o convenţie judiciară 

pot avea natură diferită, pot fi solidare, alternative, supuse unui termen. 

Scopul pentru care părţile litigante încheie un contract judiciar este de a tranzacţiona în legătură cu 

unele elemente litigioase ori cu procesul în ansamblul său. Considerăm că pentru a putea încheia un contract 

judiciar valabil, părţile nu au dreptul să deroge de la normele legale. Ele adoptă o anumită poziţie, fac 

anumite concesii (reciproce) tocmai fiindcă legea le permite (fiind norme dispozitive) să se abată de la o 

anumită procedură (obişnuită), alegând una mai simplă sau chiar să înlăture procedura contencioasă. 

Domeniile în care părţile litigante pot încheia un contract judiciar sunt multiple şi diverse dar nu în 

toate le este permis părţilor să hotărască după propria lor voinţă. Astfel, părţilor nu le este deschisă 

posibilitatea de a încheia o convenţie prin care urmăresc fraudarea legii ori prin care să contravină bunelor 

moravuri sau ordinii publice [9].  Se poate spune că se poate încheia un contract judiciar în tot atâtea materii 

în câte se poate realiza şi un contract obişnuit (extrajudiciar). 

Oricum, se poate încheia un contract judiciar numai în măsura în care părţile cad la un acord cu 

privire la un aspect care are o legătură de conţinut cu obiectul litigiului dintre ele. 

Pentru a dobândi consistenţă şi forţă juridică, aşa cum am mai spus, convenţia părţilor trebuie să fie 

constatată de o instanţă competentă, care va finaliza şi va „autentifica” operaţiunea juridică declanşată de 

părţi printr-un act jurisdicţional, care bucurându-se de autoritatea de lucru judecat, va conferi contractului 

judiciar statutul unui act juridic. 

În concluzie, având în vedere, pe de o parte particularităţile contractului judiciar, pe de altă parte 

punctele comune (numeroase) ale acestuia cu contractele comune, putem spune că, prin prisma trăsăturilor 

lor, contractele judiciare sunt: solemne, sinalagmatice, comutative (dar şi aleatorii), cu titlu oneros (şi cu titlu 

gratuit), declarative (dar şi translative sau constitutive) de drepturi. 

 

 2. Categorii de contracte judiciare 

 

Avându-se în vedere varietatea şi multitudinea contractelor judiciare nu se poate face o enumerare 

completă a lor, dar în literatura de specialitate ele au fost prezentate şi grupate în trei categorii. Astfel, 

contractele judiciare au fost clasificate în: contracte judiciare legale, contracte judiciare de executare şi 

contracte judiciare propriu-zise [2]. 
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a) Contractele judiciare legale. Această categorie de contracte judiciare, care au mai fost denumite 

şi contracte judiciare solemne, se încheie, după cum o arată şi denumirea, în virtutea legii, cu îndeplinirea 

unor forme judiciare, a căror nerespectare face ca respectivele contracte să nu fie valabile. De asemenea, 

participarea judecătorului este o condiţie ca un astfel de contract să dobândească valoare juridică. 

În această categorie au fost incluse, [5] printre altele, adopţia şi divorţul prin acordul soților pe cale 

judiciară. În Codul civil din 1865 în această categorie era inclusă şi purga, acea posibilitate acordată de lege 

dobânditorului unui imobil grevat de sarcini de a plăti pe creditori – privilegiaţi sau ipotecari -, chiar dacă 

datoriile nu erau ajunse la scadenţă, cu scopul de a elibera bunul imobil respectiv de sarcinile ce   i-au fost 

impuse care, eventual, l-ar fi pus  în situaţia de a fi evins [2]. 

            Adopţia a fost considerată un contract judiciar (solemn) realizat cu concursul instanţei de tutelă, 

menit să dea naştere unei legături de rudenie civilă între două persoane (adoptat şi adoptator), legătură care 

se aseamănă cu rudenia firească. Subliniindu-se elementele caracteristice generale şi particularităţile adopţiei 

(solemnitatea, consimţământul părţilor, constatarea şi încuviinţarea de către instanță), aceasta a fost 

catalogată drept un contract judiciar, deşi în prezent este combătută această opinie cu numeroase argumente 

[10]. 

Legislaţia actuală (art. 451-482 din Codul civil şi în Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei) 

reglementează condiţiile de fond şi de formă ale încuviinţării adopţiei, punându-se în prim plan exprimarea 

consimţământului persoanelor indicate de lege în faţa instanţei de judecată, singura abilitată să încuviinţeze 

adopţia. 

Aşa cum este prezentată în doctrină, ca act juridic (complex), adopţia parcurge câteva faze extrem de 

importante printre care: verificare de către instanță a îndeplinirii condiţiilor cerute de lege pentru realizarea 

adopţiei, exprimarea şi constatarea consimţământului părţilor – tot de către instanță – şi pronunţarea hotărârii 

de încuviinţare a adopţiei [11]. Se poate trage concluzia că prin rolul deosebit de important pe care îl are 

instanţa în încuviinţarea adopţiei, aceasta dobândeşte caracterul unui contract judiciar (legal). Totuşi, nu 

putem spune că judecătorul, constatând şi încuviinţând adopţia suplineşte voinţa părţilor, doar îi dă forţa 

juridică necesară pentru a produce efecte. Nu trebuie să neglijăm însă nici voinţa părţilor exprimată, 

declarată în forma prevăzută de lege. 

Divorţul prin acordul soților pe cale judiciară (divortium bona gratia) este o instituţie  care nu este 

consacrată de legislaţia multor ţări, nici la noi nefiind admisă în perioada comunistă, ca şi în alte perioade de 

altfel (Codul Calimach, de exemplu). După cum este reglementată această instituţie, putem spune că are 

suficiente trăsături pentru a putea fi considerată un contract judiciar legal. 

Legislaţia noastră actuală stabileşte foarte precis condiţiile de fond şi de formă în care poate să aibă 

loc divorţul prin acordul soților pe cale judiciară. Astfel, potrivit art. 374 C.civ. și art. 929-932 C.proc.civ., 

divorțul prin acordul soților poate fi pronunțat indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă există sau nu 

copii minori rezultați din căsătorie. Divorțul prin acordul soților nu poate fi admis dacă unul dintre soți este 

pus sub interdicție. Instanța este obligată să verifice existența consimțământului liber și neviciat al fiecărui 

soț.  

Instanţa, primind cererea verifică existenţa consimţământului soţilor, iar la termenul fixat, dacă soţii 

stăruie în cererea lor, se va trece la judecarea cauzei, fără a se administra probe cu privire la motivele de 

divorţ. 

De reţinut este faptul că înţelegerea părţilor (soţilor) nu se limitează la intenţia de a se desface 

căsătoria de către instanţă; soţii pot să convină şi cu privire la modalităţile de soluţionare a cererilor accesorii 

divorţului. Se poate observa că instituţia divorţului prin acordul soţilor, ca orice contract judiciar, cuprinde şi 

un element convenţional (înţelegerea soţilor de a divorţa) şi un element judiciar (confirmarea convenţiei 

intervenită între părţi de către judecător prin darea unei hotărâri care va avea caracter definitiv în ceea ce 

priveşte divorţul). Hotărârea prin care se pronunţă divorţul prin acordul soților pe cale judiciară este 

considerată a avea, fie un caracter graţios, fie un caracter de natură contencioasă [12].  
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b) Contractele judiciare de executare. Această categorie de contracte judiciare ia naştere în faza 

executării silite a procesului civil şi are ca fundament juridic dreptul de gaj general al creditorilor 

chirografari, dreptul de urmărire şi de valorificare a bunurilor debitorului etc., desăvârşindu-se cu ajutorul 

instanţei de judecată. 

Poprirea poate fi considerată ca fiind un exemplu de contract judiciar de executare. Poprirea ia fiinţă 

pe baza principiului conform căruia creditorii pot să exercite toate drepturile şi acţiunile debitorilor lor, cu 

excepţia celor strict personale, şi se manifestă ca o acţiune subrogatorie [8].    

Ca modalitate de executare silită indirectă, poprirea poate fi definită ca fiind „forma de executare 

care dă dreptul creditorului să urmărească sumele sau efectele pe care o terţă persoană le datorează 

debitorului urmărit şi constă în indisponibilizarea sumelor sau efectelor în mâinile terţului debitor al 

datornicului urmărit şi în obligarea lui de a plăti direct creditorului urmăritor ceea ce datorează creditorului 

său, adică debitorului urmărit” [12]. 

Poprirea este considerată un contract judiciar (de executare) deoarece constituie atât o operaţiune de 

indisponibilizare a sumelor sau efectelor debitorului, aflate la terţul poprit, cât şi o  cesiune de creanţă  care  

se realizează  pe cale  judiciară, ambele fiind, într-o măsură mai mare sau mai mică, operaţiuni de natură 

contractuală care se desfăşoară sub controlul, supravegherea şi cu participarea judecătorului. Se poate susţine 

aceasta chiar dacă acordul părţilor cu privire la mijloacele de valorificare a unei creanţe este mai mult 

prezumat decât exprimat explicit [2]. 

Actul de adjudecare, reglementat de art. 854 C.proc.civ., care deși nu este întocmit de judecător ci 

de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de vânzare la licitație publică în faza executării silite a 

procesului civil, poate fi inclus, în opinia noastră, în categoria contractelor judiciare de executare, fiind un 

act prin care se finalizează operațiunea de urmărire silită a unui bun imobil al debitorului rău platnic, în urmă 

căreia se valorifică bunul respectiv (dobândit de o terță persoană – adjudecatar) în favoarea creditorului 

urmăritor. 

Nici în acest caz acordul de voință al părților nu se manifestă, el este cel mult prezumat. Debitorul, 

când și-a asumat obligația, a fost de acord ca în cazul în care nu va plăti la scadență, să fie supus căilor de 

executare prevăzute de lege. Însă, intervenția autorității, a executorului, care  întocmește și predă actul de 

adjudecare prin care se finalizează licitația, face ca această procedură să aibă caracterele unui contract 

judiciar (de executare). 

 

c) Contractele judiciare propriu-zise. În cadrul acestui tip de contracte judiciare voinţa părţilor se 

manifestă mult mai pregnant, un astfel de contract ia fiinţă numai dacă părţile, dorind acest lucru, solicită 

instanţei să ia act de cererea lor. Contractele judiciare propriu-zise nu pot exista în afara procedurii judiciare, 

a procesului civil. 

Categoria aceasta de contracte judiciare poate fi împărţită în două grupe: contacte judiciare cu privire 

la formele judecăţii şi contracte judiciare care privesc fondul litigiului. 

Contractele judiciare care vizează formele judecăţii includ în grupa lor: prorogarea voluntară 

(convenţională) de competenţă (art. 126 C.proc.civ.); litisconsorţiul voluntar (art. 59 C. proc. civ.), 

renunţarea (expresă) la excepţii sau la invocarea altor neregularităţi procedurale; intervenţia voluntară 

principală direct în apel (art. 62 alin. 3 C. proc. civ.); judecarea cererii reconvenţionale sau a cererii de 

introducere a altei persoane în proces, împreună cu cererea principală, deşi au fost făcute peste termenul 

prevăzut de lege; formularea unei cereri de asigurare a dovezilor, chiar dacă nu există urgenţă (art. 359 alin. 

2 C. proc. civ.). 

Contracte judiciare cu privire la fondul litigiului sunt printre altele: renunţarea la judecată la primul 

termen de judecată la care părțile sunt legal citate sau ulterior acestui moment (art. 406 alin. 4 C. proc. civ.) 

şi tranzacţia judiciară finalizată printr-o hotărâre de expedient (art. 438 – 441 C. proc. civ.). 

Nu putem fi de acord, ca alţi autori, [8] cu includerea în această categorie a achiesării, care este un 

act procesual esenţialmente de formaţiune unilaterală. 

În încheierea acestei secţiuni putem spune în general despre contractul judiciar că, la fel ca orice 

contract, produce efecte numai între părţile procesului, care au participat la încheierea convenţiei, efecte care 
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sunt atât de natură contractuală cât şi de natură judiciară, hotărârea dată în instanţă pentru consfinţirea 

învoielii părţilor având, de regulă, autoritate de lucru judecat [12]. 

  

  Concluzii 

 

În cursul derulării activității jurisdicționale, în mod firesc și necesar se manifestă deopotrivă două 

dintre principiile fundamentale ale procesului civil, și anume: principiul disponibilității și principiul rolului 

activ al judecătorului. Este de necontestat că pe temeiul disponibilității părțile litigante pot dispune de soarta 

procesului potrivit propriei lor voințe, dar disponibilitatea, ca prerogativă legală, nu se poate manifesta altfel 

decât în limitele legii și sub controlul autorității competente. 

Libertatea de voință a subiectelor de drept este restricționată în ipoteza în care interesele de ordine 

publică primează, fiind reglementate prin norme cu caracter imperativ. Persoanele, ca subiecte ale 

raporturilor juridice, nu dispun de o libertate suverană, dar limitele rezonabile pe care legea le impune nu 

numai că nu stânjenesc manifestarea principiului disponibilității, ci chiar îl ocrotesc, contribuind la evitarea 

producerii unor consecințe potrivnice intereselor legitime ale participanților la activitatea jurisdicțională. 

În concluzie, fie că le numim contracte judiciare, fie că le identificăm cu denumirea de convenții 

judiciare, toate manifestările de voință ale părților prin care ele cad de acord cu privire la aspecte referitoare 

la procedura de judecată sau la rezolvarea în fond a litigiului sunt expresia disponibilității procesuale, 

principiu care nu operează însă în mod absolut, instanța manifestându-și rolul său activ în sensul că va 

verifica oportunitatea, legalitatea și legitimitatea actului de voință al părților după care va constata și va 

consfinți actul respectiv.  
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