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Rezumat: Justiția este calea de a ne face dreptate atunci când considerăm că drepturile ori interesele noastre 
sunt lezate de către cei cu care interacționăm. Modul de a ne face dreptate diferă de la persoană la persoană, de la 
comunitate la comunitate, de la stat la stat. Diferențele de percepție ale fiecărei persoane, comunități ori fiecarui stat, 
fac ca justiția să fie abordată, ințeleasă și aplicată diferit.  Justiția statală concepe litigiul ca pe o încălcare a legii și a 
ordinii de drept, ordine care trebuie restabilită și incălcarea pedepsită. Justiția privată concepe litigiul ca pe un 
conflict al relației dintre părțile implicate, conflict ce este compus din interesele și drepturile persoanelor din acea 
dispută, drepturi și interese care interferează și compun o relație între părțile din conflict și sunt 
negociabile/discutabile. Viziunea justiției private diferă de viziunea justiției statale. Modul acesta diferit face ca, atât 
metodele de soluționare, cât si țintele finale, să difere radical. Apar astfel o multitudine de moduri de abordare a 
conflictului, în ceea ce privește soluționarea lui, moduri ce fac parte din justițiile aplicabile ori aplicate conflictului 
respectiv. În cel mai larg sens al său, justiția este sinonimul dreptății, echității, justeței. Unii merg până la a defini 
justiția printr-un principiu moral având ca esență conformitatea cu adevarul [1]. Latinescul Justus - drept ne face să 
înțelegem că justiția urmărește tot ceea ce este drept pentru persoanele aflate în varii litigii/conflicte. Așadar justiția se 
focusează pe adevăr, pe dreptate, pe echitate, pe restaurarea și menținerea acestor valori active. 
 

Cuvinte cheie: justiție; stat; privat; comparativ. 
 
 

Introducere 
 

Justiția statală reprezintă aparatul judecătoresc al fiecărui stat, în statele democratice fiind legiferată 
la nivel constituțional ca a 3-a putere în stat. Acest tip de justiție a succedat justiției private, fiind o 
consecință nu a lipsei de eficiență a acesteia din urmă, ci a intensificării vieții și raporturilor sociale, care 
deveneau necontrolabile de către stat. Justiția statală este reprezentată de sistemul judiciar al unui stat, sistem 
format din totalitatea instituțiilor de drept material și procesual civil, administrativ ori penal. Justiția statală 
este pusă în aplicare de către magistrați special instruiți în aplicarea legii, în fiecare domeniu în care aceștia 
activează. Justiția statală se declanșează la cererea unei persoane care se simte lezată în drepturile/interesele 
sale, ori din oficiu, când drepturile ori interesele sunt generale și țin de un segment al societății pentru care 
statul și-a asumat responsabilitatea protejării. Principial, în justiția statală este faptul că decizia la un 
conflict/litigiu este luată de o terță persoană, în baza unor legi și raționamente stricte.  

Justiția privată, reprezintă dreptatea făcută în mod individual de către părțile unui conflict, unui 
litigiu. Este primul tip de justiție prin care oamenii își soluționau disputele. Practic este un mod personal de a 
rezolva un conflict în care o persoană este parte. “În epoca prestatală conflictele dintre persoane erau 
soluționate conform obiceiului nejuridic, prin sistemul răzbunării sângelui, prin aplicarea legii talionului, 
sau prin invocarea divinității pe calea anumitor procedee ritual” [2]. Dacă în epoca prestatală justiția privată 
avea regulile ei dobândite/moștenite de la antecedenți, evoluția raporturilor interumane și a conștiinței 
sociale a făcut ca aceste reguli să se schimbe și să evolueze odată cu schimbările la nivelul comunităților din 
diferite regiuni. Un rol important în perceperea, abordarea și aplicarea justiției private, de către o persoană 
parte într-un conflict îl are religia sa, cultura sa, societatea din care face parte, nivelul său intelectual, și alți 
factori de caz. Justiția privată ne apare astfel ca fiind calea privată, personală de a soluționa o dispută, fără 
intervenția statului, fără intervenția vreunui magistrat, fără intervenția decizională a altor persoane terțe în 
conflict. Justiția privată are ca element principial decizia voluntară a fiecărei părți în dispută si a tuturor celor 
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din conflict privind o soluție privată la situația lor. Justiția privată este justiția părților dintr-un conflict la 
acel conflict; modul lor de a schița și aplica soluțiile pașnice, amiabile, voluntare, considerate optime și 
oportune de ei, uneori cu costul unui oarecare compromis, alteori doar cu schimbul unor prestații. Factorul 
decizional voluntar al persoanelor din conflict este un principiu fundamental al justiției private. 

 
1. Considerente istorice 
 
Este de la sine ințeles că justiția privată este cea mai veche justiție și precede cu mult justiția statală. 

În fapt, putem vorbi de justiție statală doar odată cu apariția unor comunități mai mari de oameni grupate  și 
organizate juridic. Cu alte cuvinte, organizarea politică și administrativă a societății a făcut  posibilă apariția 
justiției statale. Orice stat are ca principiu funcțional ordinea si dreptatea, iar acestea se înfăptuiesc prin 
organe special instruite și abilitate. Justiția privată nu a dispărut in totalitate odată cu apariția sistemului de 
judecată statal, dar  a fost mereu condiționată. Puterea unui stat avea și are ca indicator esențial  factorul 
judiciar. Dreptatea în mâna statului îi conferă putere si siguranță, dar și viabilitate si constanță.  

Trecerea de la justiția privată la justiția statală a fost concomitentă ori ulterioară formării noilor state, 
state ce își pregăteau prin cât mai multe legiferări modul de a face dreptate, de a menține ordinea socială între 
membrii statului. Stilul justițiar propriu era dat de sistemul de drept în formare ori adoptat de la alt stat. “În 
dorința de a impune cât mai grabnic și cât mai eficient noul sistem de soluționare a litigiilor dintre persoane, 
dreptul roman a introdus o procedură de judecată caracterizată printr-un formalism excesiv; rolul statului în 
infăptuirea justiției a crescut necontenit” [3]. O formă tranzitorie de la justiția privată la justiția statală o 
putem pune în seama tribunalelor ad-hoc ori tribunalelor tradiționale. Aceste forme de justiție nici privată, 
dar nici statală, au dăinuit mult timp pe teritorii întinse ale vechilor Imperii, chiar și pe teritoriul actual al 
României, până la formarea statului. Aici, în condițiile feudalismului “se mențin normele tradiționale privind 
instanța oamenilor buni și bătrâni și probele cu juratori, jurământ și mărturii. Elementul nou este competența 
de judecată a cnezilor si voievozilor, a juzilor” [4]. Este, din punctul nostru de vedere, forma precedentă a 
arbitrajului.  

Observăm că rolul de judecător este împropriat în prima fază de către conducătorii ori liderii 
diverselor grupări formațiuni politice, uneori liderilor religioși, uneori unei adunări a bătrânilor și 
înțelepților, iar când statul este bine organizat în teritoriu și are o structură juridică recunoscută, aparatul 
judiciar este pus deodată în funcțiune. Din punctul nostru de vedere dreptul acestor persoane de a judeca este 
mai aproape de instituția arbitrajului, ei având mai mult un rol de arbitru decât de judecător, mai ales prin 
prisma faptului că nu judecau strict în baza unor legi ori raționamente logico-juridice, ci soluționau disputele 
după obiceiul locului, după dreptate, după echitate după principiile pe care le considerau echitabile și putea fi 
aplicate în soluționarea respectivei probleme. Libertatea de a raționa și analiza situația, cât si libertatea de a 
decide, apropie aceste persoane de rolul de arbitru și nu de cel de judecător, în înțelesul de astăzi al acestor 
termeni.  

Coexistența justiției statale și justiției private nu poate fi pusă la îndoială. Predominanța uneia în fața 
celeilalte este dată de contextul istoric și de organizarea politică și administrativă a teritoriului unde acestea 
se aplică. În toate cazurile justiția privată este una legală, este infăptuită in mod legal, legitim, persoanele din 
conflicte având dreptul - conferit de legislația ori obiceiul în vigoare pe acel teritoriu în acel timp - de a apela 
la soluționarea conflictului lor în mod individual, privat.  

Atitudinea statului față de modurile tradiționale de soluționare a litigiilor/disputelor a oscilat între 
permisiune și monopol statal. În epocile totalitare în general, ingerința statală în “afacerile private” fiind 
foarte accentuată,  justiția privată a fost amputată. În perioada comunistă din România, statul avea drept 
exclusiv de soluționare a litigiilor civile și penale dintre cetățeni, chiar dacă pentru micile conflicte se făcea o 
judecată ad-hoc [5]. Importanța obiectului disputei  în civil și gradul de pericol social în domeniul penal erau 
strict delimitate și reglementate de stat, deseori la praguri minime. Pe bună dreptate este incetățenită între 
români vorba că în acele timpuri furtul unei găini  îți putea aduce închisoarea cu executare. In sistemele 
totalitare, monopolul pe sistemul de soluționare a litigiilor dintre cetățeni face parte din monopolul statului 
asupra tuturor aspectelor vieții sociale. Justiția privată nu este permisă decât  în condiții foarte restrictive. 
Deasemeni nu se pun la dispoziție instituții și instrumente pentru ca aceasta să poată fi funcțională. Justiția 
statală este singura și cea mai bună opțiune din punctul de vedere al statului. 
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2. Condițiile funcționării celor două tipuri de justiție 
 
Justiția statală și justiția privată necesită, fiecare, anumite condiții pentru a fi funcționale și a-și 

atinge scopul. 
Justiția statală trebuie să aibă la dispoziție un aparat bine pus la punct, în ceea ce privește distribuția 

și organizarea teritorială, reglementări procedurale clare, în ceea ce privește competența materială și 
teritorială, un nivel ridicat de pregătire al magistraților și a personalului auxiliar necesar înfăptuirii actului de 
justiție, ajutorul aparatului coercitiv pentru ca deciziile să poată fi puse în executare, fonduri permanente 
pentru susținerea activității judiciare. Acestea ar fi printre principalele condiții pentru ca justiția statală să 
poată fi funcțională. Garantarea funcționării și eficienței justiției statale este un pilon de bază al unui stat 
democratic.  Deși în mod particular justiția statală soluționează conflictele și disputele private dintre cetățeni, 
în mod general rolul justiției constă în disciplinarea socială în spriritul respectării legilor și a drepturilor 
celorlalți. Disciplinarea membrilor unui stat, prin pedepsirea lor, în cazul încălcării legilor, face parte din 
rolul statului în a menține ordinea socială și a garanta astfel progresul societății.  

Justiția privată nu are nevoie decât de o condiție pentru a exista - reglementarea unui cadru general 
de funcționare, permisiunea de a exista ca metodă amiabilă de management al conflictelor/disputelor. Așadar 
simpla permisiune a cetățenilor de a-și soluționa conflictele în mod direct, privat, este minima condiție ca 
justiția privată să poată exista și funcționa. Așa cum aminteam mai sus, sistemele totalitare tindeau să 
monopolizeze soluționarea conflictelor prin aparatul lor judiciar. Sistemele democratice oferă posibilitatea 
alegerii modalității de soluționare a diverselor dispute. Această posibilitate este singura condiție ca justiția 
privată să poată funcționa. Cu alte cuvinte libertatea de a analiza și găsi o soluție amiabilă la un conflict 
anume, face parte din viziunea democratică a raporturilor sociale, “ democrația fiind exact acel tip de politică 
care pretinde ca toate conflictele să fie resorbite parlamentar, iar diferendele să fie rezolvate prin negociere” 
[6]. Statul veghează (sau așa ar trebui) nu neaparat la respectarea legilor, cât la înțelegerea lor și la 
menținerea bunelor relații și raporturi între cetățeni. Legile care permit o libertate cetățenilor, sunt legile care 
permit implicit justiția privată, deoarece ele nu pot fi încălcate propriu-zis, atât timp cât permit celor cărora li 
se adresează varii modalități de abordare a problemelor și situațiilor în care sunt. 

 Acolo unde legea impune un anume comportament si justițiabilul a avut alt tip de comportament, 
este pasibil de pedeapsa stipulată în lege; nu poate fi vorba de justiție privată atunci când se încalcă o normă 
imperativă, o lege care stipulează expres o conduită civilă ori penală. Condiția ca justiția privată să 
funcționeze este dată de libertatea cetățeanului de a alege conduitele sociale, acolo unde acestea nu sunt 
prevăzute ori impuse in mod expres. Cetateanul are astfel puterea de a decide ce va face, cum va face, 
interesandu-l strict pe el de ce va face acel ceva, asumându-și consecințele faptelor sale. Când vorbim de 
conflictele soluționate în mod privat, ne referim la decizia cetățeanului în a decide ce soluție alege, cum o va 
pune în aplicare, asumându-și toate consecințele ce decurg din acest act benevol de acceptare a unei soluții 
amiabile, pașnice, private, la acel conflict.  

Justiția privată angrenează metode private de soluționare a disputelor. Aceste metode nu sunt condiții 
ale existenței justiției private într-un stat ci sunt motoare ale acesteia. Cu alte cuvinte, dacă justiția privată 
presupune soluționarea unui litigiu între două persoane fizice, aceste persoane au libertatea de a alege 
implicarea unui terț ajutător și facilitator în soluționarea amiabilă a disputelor. Aceste terțe persoane devin 
astfel participante la actul de justiție privată, fiind factori ai dezvoltării și propulsării acesteia, mai ales in 
contextul justiției statale de astăzi, din ce in ce mai sufocate de numărul mare de dosare pe rol. Institutii 
precum medierea, concilierea, facilitarea, negocierea sunt aripi ale justiției private, justiție care ar trebui să 
aibă un loc și un rol important, pe lângă justiția statală.  

Modul de funcționare a justiției private nu include aparate statale, sisteme de drept procesual, fonduri 
permanente, implicarea statului sub diferite forme. Justiția pivată nu costă statul cu nimic. Dimpotrivă, așa 
cum vom vedea mai jos, aduce statului beneficii sociale și financiare considerabile, pe termen scurt, mediu si 
lung. 

 
3. Componentele sau “motoarele” justiției private 
 
Justitia privată este modul persoanelor din conflict de a își face ele singure dreptate, legal și legitim, 

prin bună-înțelegere și bună-credință, în mod voluntar și amiabil. O societate cu o cultură dialogală și cu o 
istorie în soluționarea pașnică a diferendelor, ar fi o societate în care primează justiția privată, și nu cea 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 4. Issue 2/2015 - http://juridica.ugb.ro/ - 
Ion ȚUȚUIANU 

Ilie DORIN 

= ISSN 2285-0171                                   ISSN-L=2285-0171 

statală; aceasta e societatea deziderat. Soluționarea amiabilă a conflictelor - justiția privată - necesită o 
educație a cetățenilor în spiritul analizei situațiilor în care se află, a soluțiilor posibile la acea situație și a 
negocierii unor soluții care să le mulțumească pe cât posbil. 

În sistemele de drept unde justiția statală este principala cale de soluționare a conflictelor și educarea 
cetățenilor este în spiritul solutionării oricaror dispute de către un judecător,  justiția privată devine desuetă, 
nefolositoare, neuzitată, o metodă derizorie.  Acest lucru s-a întâmplat în ultimele secole. Mai mult, în 
sistemele de drept posttotalitare, obișnuința cu abordarea exclusiv judiciară a litigiilor este o moștenire a 
exclusivității soluționării diferendelor de către stat. Monopolul statului s-a transmis ca prin testament. În 
acest context justiția privată rămâne o “unealtă ruginită”, aproape toate litigiile merg în instanță spre 
judecare, de unde și numărul tot mai mare al dosarelor judiciare inregistrate de la an la an. Sufocarea 
judecătorilor cu un număr record de dosare soluționate anual, îngreunarea timpilor de judecare a unui dosar, 
înmulțirea etapelor și fazelor procesuale, fac ca aparatul judiciar de stat să devină neputincios. 

Necesitatea statului de a apela la justiția privată este inerentă. Justiția privată apare, în acest context, 
pentru stat, ca o vitală gură de oxigen [7]. In acest proces de reorientare a statului către justiția privată s-au 
edificat anumite “motoare” ale justiției private. Justiția privată are la dispoziție aceste procedee de a se face 
mai vizibilă, mai importantă și mai prolifică. Soluționarea cât mai multor litigii pe cale amiabilă, crește 
gradul de prolificitate a justiției private. Aceste motoare sunt metode de rezolvare amiabilă a disputelor: 
medierea, negocierea, facilitarea, concilierea, negocierea de pace [8]. Trebuie menționat că toate aceste 
metode însumează modalitatea de înfăptuire și aplicare a justiției private de către cetătenii aflați in conflict; 
deși unele dintre ele implică prezența unui terț, puterea decizională în ceea ce privește o soluție la conflict 
este în mâna părților, ceea ce dă nota caracteristică justiției private față de justiția statală ori arbitraj unde 
soluția este impusă de un judecător/arbitru.  

Medierea este un proces structurat în ședințe de mediere în care un terț neutru specializat, analizează 
impreună cu părtile intreaga situatie conflictuală, raporturile dintre părți, substanța conflictului, soluțiile 
acestora cu privire la conflict, ajutându-le să își prioritizeze nevoile si interesele incidente în cauză, și în 
funcție de toate acestea să își negocieze o soluție amiabilă la conflict. Medierea este cea mai răspândită 
formă de soluționare amiabilă a conflictelor, făcând progrese importante în ultimii ani în majoritatea statelor 
europene și nu numai [9]. Promovarea medierii și a mediatorilor este  o preocupare și a Uniunii Europene, 
care dorește să vină în ajutorul justițiabililor, prin simplificarea soluționării conflictelor, dar și al statelor, 
prin decongestionarea numărului mare de dosare din instanțe [10]. În această viziune europeană, problemele 
negociabile trebuiesc îndrumate spre negociere ori mediere. 

Negocierea presupune discutarea în mod direct a părților din conflict a unei soluții amiabile. Este 
folosită în general în domeniul comercial, unde tehnicile de negociere și pozițiile sunt binecunoscute de către 
fiecare parte din conflict. “Negocierea poate fi abordată de către părtile din conflict în mod competitiv, de 
colaborare sau edificator” [11]. Poate fi folosită cu succes în conflictele de orice tip, atât cât părțile sunt 
deschise și își permit dialogul, au un grad mare de acceptare a situației și sunt decise spre discutarea 
problemelor, pe larg și fără constrângeri. Negocierea este metoda care nu implică nici un cost pentru părțile 
din conflict.  

Facilitarea și Concilierea presupun mai mult îmbunătățirea cadrului relațional dintre părti, prin 
intervenția unui terț neutru cu rol conciliant. În general conciliatorii și facilitatorii invederează părților din 
conflicte schimbul de percepție asupra situației conflictuale, schimbarea percepției asupra poziției părților, 
determinarea în a schimba modul de abordare a problemei. Facilitarea și Concilierea nu sunt atât de 
răspândite și uzitate, deoarece nu sunt cunoscute. Rolul și locul lor în justiția privată este foarte important. În 
acest moment,  medierea a preluat din funcțiile concilierii si facilitării, mediatorii având si rol de conciliatori 
si facilitatori, în scopul determinării și generării de soluții amiabile la conflict. 

Negocierea edificatoare este un concept relativ nou, dar face parte din justiția privată. Este o 
negociere principială, așa cum este și negocierea directă ori negocierea mediată, însă plusul adus de către 
negocierea de pace este un plus pentru comunitatea unde a avut loc conflictul. Soluționarea conflictului va 
trebui să țină cont și de incidența și efectele conflictului în mediul social unde raportul conflictual a avut loc. 
“Pe lângă definirea intereselor comune părțile vor defini și interesul comunității iar atunci când caută 
împreună soluțiile teoretice  stabilesc și măsurile necesare pentru punerea lor in practică fără a leza interesul 
comunitar” [12]. Astfel soluționarea problemei a dus și la rezolvarea efectelor negative pe care le-a avut 
asupra comunității.  

Toate aceste metode pot fi propulsoare ale justiției private. Educarea justițiabililor în spiritul 
soluționării amiabile a disputelor, trebuie să fie efortul constant al statului. De asemenea, justițiabilii trebuie 
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să cântărească dacă soluționarea amiabilă este oportună în conflictul lor, care sunt costurile unei justiții 
private și unei justiții statale; ne  referim la costuri finanicare, de timp și emoționale. Decizia de a apela la 
justiția statală ori privată, rămâne în puterea persoanelor aflate în conflict. Statul și practicienii dreptului 
trebuie să ofere justițiabilului cadrul corespunzator soluționării cât mai eficiente a litigiului.  

Metodele amiabile de soluționare a litigiilor pot face din justiția privată o piesă importantă în 
managementul disputelor/litigiilor, pe lângă justiția statală. Justiția privată trebuie încurajată, de asemenea, și 
de cei din aparatul judiciar. Avem în vedere existența unor litigii, ce sunt conflicte cu un grad ridicat de 
soluționare amiabilă, cum, pe de altă parte, există și litigii cu un grad scăzut de soluționare amiabilă, care 
trebuie deduse judecății. 

Metodele alternative de soluționare a conflictelor, sunt instrumente pe care statul le poate folosi cu 
suces pentru a echilibra sistemul judiciar și a eficientiza actul de justitie. Avantajele justiției private trebuie 
să aibă consistența necesară determinării justițiabilului să apeleze la metode amiabile.  

Justiția privată nu exclude justiția statală, ci o completează într-un mod excelent, atât cât toti 
participanții la actul de justiție statală - judecători, procurori, avocați, juriști, organe ale poliției judiciare, și 
toți participanții la justiția privată - mediatori, facilitatori, negociatatori, conciliatori, își cunosc rolul și locul 
lor în acest sistem de management al disputelor. 

 
4. Avatanje și dezavantaje pentru justiția statală și justiția privată în contextul actual 
 
Vom reliefa în continuare câteva avantaje și dezavantaje ale fiecărui tip de justiție, fără ca prin 

aceasta să evidențiem care justiție este mai bună. Acest lucru ar fi un nonsens, de vreme ce orice justiție este 
bună, altfel nu ar mai fi vorba despre o justiție. Dorim să scoatem în evidență doar aspectele care trebuiesc 
luate în considerare de cetățeni atunci când decid ce tip de justiție abordează pentru soluționarea conflictului. 

Cel mai mare avantaj al justiției statale ar fi acela al caracterului executiv al sentințelor judecătorești 
finale, irevocabile. O sentință judecătorească trebuie pusă de îndată în executare de bunăvoie, în caz contrar 
putându-se face apel la forța corecitivă a statului prin implicarea executorului judecătoresc care pune în 
aplicare cele decise de judecător. Nerespectarea hotărârilor judecătorești se încadrează în regim infracțional. 
O sentință judecătorească prezuma că s-a făcut dreptate și că drepturile ori interesele care au fost lezate au 
fost readuse, pe cât posibil, în starea anterioară declanșării conflictului. Din punct de vedere legal, justiția 
statală este singura în măsură să decidă legalitatea și legitimitatea unor acțiuni, drepturi, interese ale unor 
persoane/grupuri/comunități.  

Dezavantajele justiției statale sunt în principal trei: timpul mare de desfășurare a unui proces judiciar, 
birocrația, creșterea gradului de neîncredere în probitatea și corectitudinea judecătorilor și costurile 
financiare foarte mari. Timpul de desfășurare a unui proces, cu tot cu căile de atac, este de câțiva ani, 
indiferent că este un litigiu complex ori unul simplu. Neprezentarea la termene ori dreptul părților de a cere 
amânarea unor termene, deși pot fi considerate tergiversări de partea oponentă, sunt indicatori care măresc 
uneori considersabil durata unui proces judiciar. Costurile financiare ale justiției statale sunt foarte mari. 
Începand cu onorariile avocaților, taxele de timbru judiciar, taxele cu materialul probator, onorariile 
experților, diverse cheltuieli judiciare, un proces ajunge să fie foarte scump. Deseori, la un litigiu cu o 
valoare redusă de câteva mii de lei, justiția statală - procesul judiciar ajunge să coste jumătate din valoarea 
obiectului litigiului. Costurile cresc cu cât obiectul litigiului este mai valoros, litigiul este mai complex prin 
numărul părților, drepturile acestora și/sau raporturile juridice dintre litiganți. Există litigii unde costurile 
procesului sunt mai mari decat valoarea obiectului litigiului. Un dezavantaj al justiției statale ar fi 
neîncrederea în neutralitatea, imparțialitatea, probitatea, moralitatea, corectitudinea judecătorilor, valori în 
scădere în ultimul timp. Conform unui sondaj IRES din august 2012, în profesia de judecător sau avocat se 
remarcă un nivel de încredere mai scăzut: în profesia de judecător, 39% din participanții la sondaj afirmă că 
au foarte multă (12%) sau multă (27%) încredere, iar în ceea ce privește profesia de avocat, 41% declară că 
au încredere [13]. Unele din sentințe nu mulțumesc parțile din litigiu. În dosarele în care părți sunt oameni 
din pătura superioară a societății (prin ranguri politice ori administrative), încrederea în nepărtinirea 
judecătorilor este scăzută, acest lucru pe fondul deselor acuzații, uneori fondate uneori nefondate, în ceea ce 
privește părtinirea judecătorilor de caz, luarea de mită, abuz în serviciu, traficul de influență - în special 
infracțiuni de corupție judiciară. Câteva cazuri de anvergură tind să sporească neîncrederea în corectitudinea 
actului de judecată al justiției statale. 

Avantajele justiției private s-ar putea raporta la dezavantajele justiției statale. Justiția privată, fie că 
vorbim de negociere, fie că vorbim de mediere, facilitare ori conciliere, presupune timpi extremi de reduși în 
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soluționarea litigiului. Dacă, de exemplu, un divorț cu partajul bunurilor comune în instanță ar dura 
aproximativ 3 ani de zile, prin oricare metodă a justiției private câteva întâlniri între părțile din litigiu ar 
soluționa problema. De asemenea, raportându-ne la costurile exorbitante deseori ale unui proces judiciar, 
putem spune că justiția privată are costuri foarte mici. Dacă luam în calcul metoda negocierii directe între 
părțile dintr-un conflict, nu există nici un cost. Dacă luam în calcul soluționarea litigiului prin mediere ori 
alte forme, onorariul mediatorului/facilitatorului/conciliatorului este derizorie, pe lângă totalul cheltuielilor 
cu un proces judiciar. Justiția privată este, din acest punct de vedere, o abordare înțeleaptă pentru cei care au 
posibilitatea și deschiderea spre dialog, spre soluții amiabile, voluntare. Alte avantaje importante al justitiei 
private ar fi: flexibilitatea procedurilor alese, a întâlnirilor dintre părțile din conflict, flexibilitatea discuțiilor, 
paleta largă de discuții și propuneri de soluții, modul informal de negociere a unei soluții avantajoase, 
permisivitatea mare de concesii ori shimburi reciproce între drepturile ori interesele litigioase. Menținerea 
bunelor relații este un factor foarte important în conflictele în care părțile sunt nevoite prin prisma 
raporturilor dintre ele, să conviețuiască ori să colaboreze și după soluționarea conflictelor (litigii între vecini, 
litigii între părinți privind custodia comună, litigii între profesioniști, litigii de muncă, etc.). Justiția privată 
este singura metodă care abordează litigiul și prin prismă emoțională, dând satisfacție emoțională 
participanților tocmai prin participarea lor directă și activă în generarea soluției optime. 

Dezavantajele justiției private ar fi neîncrederea în această metodă, dar și în partea adversă din 
conflict, lipsa unei culturi civice în solutionarea voluntară și amiabilă a  conflictelor/disputelor, lipsa de 
încredere în mediatori/facilitatori/conciliatori, lipsa de putere executorie a înțelegerii/acordului, ce pune 
capăt conflictului. Cu alte cuvinte, chiar și o înțelegere scrisă, nu are putere executorie cum are o hotărâre 
judecătorească, deși poate lua forma unei Hotărâri de expedient ori a unui act notarial autentificat, și astfel 
poate fi titlu executoriu. Acest lucru face ca justiția privată să fie în vizorul justiției statale, judecatorul ori 
notarul fiind singurii îndrituiți să legalizeze înțelegerea-tranzacția-acordul părților, ca acesta să poată avea 
putere executorie și să poată fi pus în executare silită la nevoie. Lipsa de cunoaștere a acestui tip de justiție și 
a metodelor din care este compusă - negocierea, medierea, facilitarea, concilierea - face ca justițiabilul să 
apeleze în virtutea obișnuinței la instanța de judecată. Un alt dezavantaj al acestei justiții ar fi nesiguranța 
unei soluții amiabile. Așa cum menționam la începutul eseului, în justiția privată decizia privind o soluție la 
conflict este luată de părțile din conflict, ori tocmai acest fapt creează nesiguranța pentru părțile din conflict, 
care oricum sunt suspicioase între ele, și pun la îndoială buna-credință și buna-voință a părții adverse. Mai 
mult, la unii justițiabili nici nu există obișnuință cu negocierea soluțiilor la probleme. In acest sens, ajutorul 
unui terț mediator ori facilitator este binevenit, și are ca scop tocmai acoperirea acestui gol de neîncredere și 
nesiguranță față de percepția reciprocă a părților din conflict. 

După cum observăm, avantajele justiției private par a fi dezavantajele justiției statale, și 
dezavantajele justiției private par a fi avantajele justiției statale, ceea ce ne duce la ideea că cele două tipuri 
de justiție nu se exclud ci se completează reciproc. Nu putem vorbi de un stat fără justiție statală, dar nici de 
un stat fără justiție privată. Multitudinea de conflicte ale relațiilor interumane fac oportună discuția despre 
tipul de abordare a conflictului. Complexitatea unui conflict, intensitatea acestuia, dar și rezonanța sa socială, 
ar trebui luate în considerare atunci când statul pune la dispoziție celor implicați în conflicte tipul de justiție 
recomandat pentru soluționare. Un litigiu de custodie comună, ori un litigiu pentru o creanță de 10.000 de lei, 
denotă o posibilitate mare de a fi soluționate amiabil, pretabile deci justiției private. O dispută cu 10 
succesori și cu o masă succesorală ce implică diverse bunuri, drepturi, creanțe, testamente revocate, denotă o 
posibilitate mică de soluționare amiabilă, și sunt pretabile justiției statale. Nu orice conflict se pretează 
justiției private, cum nu orice conflict se pretează justiției statale.  

Avantajele folosirii ambelor tipuri de justiție sunt un câștig mare pentru stat. Funcționarea atât a 
justiției statale cât și a justiției private, și impulsionarea acesteia din urmă, pe cât posibil, ar aduce mari 
avantaje financiare statului. Decongestionarea instanțelor de judecată ar aduce economii considerabile la 
bugetul pentru organizare judiciară; calitatea actului de justiție ar fi mai bună, având în vedere un număr mai 
mic de dosare pe cap de judecător, ceea ce ar duce și la judecarea litigiilor în timpi mai rezonabili, așa cum 
prevede chiar și Constituția;  cultura dialogului promovată de justiția privată și componentele acesteia, ar 
face ca societatea să fie mai deschisă și mai pașnică; modul de abordare a situațiilor și raporturilor 
conflictuale dintre cetațeni ar fi mai diplomatice, mai conciliante, mai colaborative, mai pragmatice; crearea 
unei conștințe sociale privind abordarea piramidală a conflictelor litigiilor. Abordarea piramidală a 
conflictului s-ar referi la modul de soluționare adoptată de partea sau părțile în conflict. Astfel negocierea 
directă între părți ar fi primul nivel al piramidei, ulterior, și doar dacă părțile nu s-au înțeles în mod direct, 
acestea sunt îndrumate să apeleze la o terță persoană (mediator/facilitator/negociator), care să le ajute să 
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mențină cadrul amiabil de relaționare și solutionare a conflictului, și doar dacă nici cu ajutorul terțului, pe al 
doilea nivel al piramidei nu s-a ajuns la o soluție amiabilă, să se apeleze la justiția statală, ca ultimă fază și 
treaptă de soluționare a conflictului, ca vârf al piramidei. Din punctul nostru de vedere, statul ar trebui să se 
implice în sistemele de management privat al conflictelor/litigiilor, pentru a crea cadrele necesare 
desfașurării în bune condiții a ambelor tipuri de justiții, pe atât de mult pe cât se ocupă de politici sociale ori 
de mediu. 

 
5. Ce ar trebui să știe cetățeanul despre justiția statală și justiția privată ? 
 
În cele din urmă, justiția este pentru cetățean. El este justițiabilul, cel care trebuie să facă dreptate 

(dacă abordează justiția privată) ori cel căruia trebuie să i se facă dreptate (dacă abordează justiția statală).  
De cele mai multe ori cetățeanul nu știe ce are de ales. Nu știe decât calea ori metoda pe care a mai 

folosit-o el, ori vreun cunoscut. De cele mai multe ori inerția sistemului vechi dăinuie mult timp în conștiința 
și modul de abordare a conflictului de către părțile din conflict. Mai mult, această obișnuință este și a 
sistemului, nu numai a cetățeanului. Majoritatea practicienilor în drept lucrează în baza acestei inerții. 
Obișnuința cu instanța de judecată, neîncrederea în sine și nesiguranța cetățenilor de a negocia o soluție 
potrivită la conflict, sunt printre factorii de la baza deciziei de a apela la judecător, cu orice preț. Nici măcar 
un calcul al costurile financiare, nici măcar o evaluare pragmatică a situației, nici măcar o evaluare a 
posibilului rezultat judiciar, nu fac obiectul analizei cetățeanului, deși el este direct interesat de soluționarea 
disputei și el este cel care investește resurse importante financiare, emoționale, de timp. 

Pe aceste considerente cetățeanul ar trebui să știe ce înseamnă și ce presupune justiția statală și 
justiția privată. Ce costuri presupune fiecare. Ce rezultate poate avea fiecare tip de justiție. Câte șanse are să 
fie mulțumit în procedura judiciară, ori în procedura privată de negociere directă ori mediată, cu partea în 
conflict. O evaluare a posibilităților de soluționare voluntară și amiabilă a disputei i-ar aduce economii 
considerabile. De stres, de timp, de bani. Cetățeanul știe, doar dacă este educat să știe. Și ca să fie educat 
trebuie ca statul să vrea să îl educe, și să se implice în educarea lui în abordarea și managementul 
conflictului. Aici intervine cultura dialogală a unui popor, cultura disputelor, cultura modului de abordare 
pașnică ori împăciuitoare, atunci când cetățenii intră în conflict. Reforma în educație, în ceea ce privește 
relațiile cu oamenii, conflictele interumane, soluționarea oricăror dispute ori neînțelegeri între 
colegi/parteneri/rude, pare să fie încă în faza incipientă în statele foste comuniste. 

Cunoașterea de către cetățean a tipurilor de justiție statală ori privată, îl va face să conștientizeze care 
dintre ele i se potrivește cel mai bine într-un anume conflict în care este parte. Îl va face să își proiecteze o 
strategie de abordare a conflictului. Pregătirea pentru soluționarea amiabilă-voluntară ori judiciară a 
conflictului, pleacă întodeauna de la calcularea avantajelor și riscurilor fiecărei opțiuni. Cetățeanul este 
îndrituit să aleagă, însă alegerea trebuie să fie în cunoștință de cauză. Avocatul, ca sfătuitor, apărător și 
garant al drepturilor și intereselor sale, ar trebui să îi pună la dispoziție toate metodele de soluționare a 
litigiului, pe fiecare cu avantajele și riscurile sale, ca clientul său să aleagă cunoscând ce îi poate oferi fiecare 
tip de justiție. Avocatul îl poate sfătui să își negocieze singur o soluție, să o negocieze el ca avocat, să 
apeleze la un terț specializat în soluționarea amiabilă a conflictelor, ori să apeleze la procedura judiciară. 
Amintim că în toate aceste metode ori căi de soluționare a litigiilor, atât în latura justiției private, cât și în 
latura justiției statale, avocatul are un rol foarte important. El este cel care supervizează alegerea clientului 
său și îl sfătuiește, cu bună-credință, în a alege metoda optimă. Avocații sunt garanții, atât al drepturilor și 
libertăților justițiabililor, cât și cei care oferă asistența necesară, atunci când un justițiabil are o dispută.  

După ce cetățeanul cunoaște toate opțiunile și este bineinformat privind opțiunile care le are și cum 
și le poate atinge,  poate aplica metoda aleasă. Fie că alege negocierea directă, fie că alege medierea, fie că 
alege facilitarea ori negocierea, fie că alege procedura judiciară, justițiabilul este singurul care trebuie să 
aleagă și să decidă soarta conflictului său. 

 
6. Studii de caz 
 
Voi descrie mai jos două cazuri clasice de conflicte, soluționate în cadrul biroului nostru de mediere. 

Aceste tipuri de cazuri sunt destul de frecvente în societate, și destul de numeroase pe rolul instanțelor, 
tocmai datorită culturii deficitare în ceea ce privește soluționarea amiabilă a conflictelor. 
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A. Conflict legat de o sumă de 2000 de lei. Unui fost angajat al unei companii i s-au virat în cont 

acești bani după ce contractul de muncă fusese desfăcut, și acesta nu mai prestase efectiv munca în 
respectiva companie. În justiția statală speța ia titlul de plată nedatorată. În justiția privată speța ia titlul de 
conflict legat de o sumă de bani. În justiția statală legea ar dispune remiterea plății. În justiția privată părțile 
din conflict - compania și fostul anagajat - pot inventa și discuta varii soluții. De exemplu, fostul angajat 
poate presta o munca de 1-2 luni, care ar echivala suma, poate returna suma integral deodată ori eșalonat, 
poate returna suma parțial și de restul să ofere companiei alte servicii pe care el le oferă (el fiind promoter 
web), ori firma poate cere ca suma să fie virată unui ONG, etc. Dacă acest conflict s-ar soluționa în instanțele 
de judecată, atunci ar lua forma unui proces judiciar clasic, cu dosar și probe, cu termene de judecată, cu 
necesitatea unei asistențe juridice eventual, cu taxe de timbru judiciar, etc. Dacă am estima că acest litigiu 
este soluționat de judecător în termen de 1-2 ani, putem ști de ce numărul litigiilor de pe rolul instanțelor este 
așa de mare. Astfel de cereri se înregistrează zilnic la judecătorii, și toate măresc numărul litigiilor și încarcă 
instanța de judecată. Bineînțeles nu toate litigiile sunt din sfera aceasta soft case, însă majoritatea sunt. Pe 
cealaltă parte, dacă acest conflict s-ar soluționa în cadrul metodelor justiției private (negociere directă ori 
mediată ) putem lesne observa că un dialog între reprezentantul companiei și fostul angajat este suficient 
pentru a analiza și agrea o soluție amiabilă. Medierea conflictului de mai sus a durat 30 de minute, a costat 
250 de lei, și soluția discutată și agreată de părți a fost restituirea eșalonată a banilor, soluție rezultată în urma 
ședinței de mediere. Diferența dintre soluționarea prin justiția calsică și prin metodele justiției private este 
netă. 

 
B. Conflict privat cu incidențe penale, tenativă de furt. Menționăm, de la început, că ne referim la 

furt nu doar ca la o infracțiune, ci mai ales ca la un conflict privat dintre două persoane. O persoană încearcă 
să fure  o bicicletă de la altă persoană, însă nu reușește fiind prins de organele de poliție. Făptuitorul are 
antecedente, deci riscă pedeapsă cu executare. Teoretic, partea vătămată nu are ce pretenții materiale să aibă, 
deoarece fapta a rămas în stadiul de tentativă, deci bicicleta nu s-a furat. Conform legislației penale, 
împăcarea părților înlătură răspunderea penală pentru acest tip de infracțiune. Împăcarea intervenită prin 
mediere - conflict soluționat printr-un Acord de Mediere, intervenit până la sentința definitivă, înlătură 
răspunderea penală. Dacă privim soluționarea conflictului prin justiția statală, putem lesne observa că 
făptuitorul riscă ani de închisoare. Are antecedente, deci mai mult ca sigur va primi o pedeapsă cu executare. 
Procesul penal va dura câteva luni ori ani, după care condamnatul va intra în detenție. La 20 de luni de 
detenție, statul ar cheltui cu acest deținut  48.000 lei, calculat la 2400 lei cheltuieli lunare cu un deținut [14]. 
Peste 10.000 de euro, sunt cheltuiți cu un singur deținut pentru o tentativă de furt. Pe cealaltă parte, dacă 
părțile din conflict s-ar împăca și ar ajunge la un acord/o înțelegere prin mediere (la infracțiuni negocierea 
directă făptuitor - parte vătămată este foarte rar întâlnită, preferându-se discuțiile purtate prin mediator), 
statul nu ar cheltui nimic cu acel conflict. Părțile și-ar solicita una alteia diverse pretenții, conflictul penal s-
ar încheia în maxim câteva zile printr-un mediator, care ar focusa persoanele spre interesele lor în cauză, cu 
un onorariu destul de modest. Statul câștigă astfel acel timp cu soluționarea procesului penal, ar economisi 
munca organelor judiciare și de executare, ar economisi peste 10.000 de euro. Doar la 100 de astfel de 
cazuri, statul ar economisi 1.000.000 (1 milion de euro), bani care i-ar putea investi în programe sociale 
diverse, privind integrarea socială, prevenția faptelor cu caracter antisocial, etc. Sunt sume imense care ar 
putea aduce în societate un suflu nou, un suflu modern, un aer de civilizație. Justiția privată fiind cea care 
promovează cultura dialogului și negocierea de soluții la situații, este cea care poate demonta sistemul penal 
vechi, retributiv, desocializant, care nu își mai poate atinge scopul său, în condițiile unei reprimări sociale a 
victimelor și făptuitorilor, deopotrivă.  

 
Vedem, din aceste două cazuri, diferențele majore între abordarea conflictului de către justiția statală 

și justiția privată. Abordarea diferită duce la diferite ținte, și atinge diferite obiective. Economia de bani și 
timp, atât pentru sistemul judiciar de stat, dar și pentru justițiabil, dar și o ordine și disciplină socială 
asumată/constientizată, par a fi principalii factori care ar trebui să atragă atenția deopotrivă legislativului și 
executivului, ca legiuitori, dar mai ales practicienilor judiciari - avocați, procurori, judecători, organe ale 
poliției judiciare, care au contact cu aceste conflicte.  

 
Avem mai sus exemplul unor conflicte mici, care crează mari dificultăți sistemului statal. Observăm 

că statul, prin monopolul și controlul tuturor conflictelor private, a ajuns să își creeze o sarcină aproape 
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imposibilă, care crește de la zi la zi. Într-o societate democratică, nu văd ce rol ar avea statul în soluționarea 
diferendului dintre două persoane private, decât în vegherea ori supravegherea lor, ca înțelegerea dintre ei să 
nu aducă atingere legilor ori ordinii sociale și morale, acest drept al statului fiind garanția unor înțelegeri care 
nu afectează pe alții ori chiar statul. 

 
7. Justiția privată și justiția statală în domeniul penal 
 
O situație mai delicată este incidența justiției private în domeniul penal. Vorbim de legile penale și 

de alte legi cu dispoziții penale, dacă privim prin ochiul justiției statale, și vorbim de conflicte private cu 
urmări penale, dacă privim cu ochiul justiției private.  

În domeniul penal, justiția statală a legiferat faptele pentru care cineva răspunde la un moment dat 
penal. Este vorba de fapte care au un caracter antisocial ridicat, care aduc atingere gravă drepturilor si 
libertăților altor persoane ori chiar statului, prin perturbarea ordinii sociale. Aceste fapte sunt fapte penale, și 
sunt incriminate în mod clar și explicit în legile penale. Deși, par în antiteză, cele două justiții se completează 
într-un mod aparte în domeniul penal. “Elementul cheie al poziționării antitetice, dintre justiția restaurativă 
(așa este numită justiția privată în domeniul penal) și cea tradițional retributivă, se referă la modul în care 
este privit conflictul” [15]. În ultimele decenii, justiția privată - restaurativă a început să se intensifice și să 
fie proliferată de organele judiciare, în special în Occident. Accentul în soluționarea conflictului penal se 
pune pe drepturile și interesele victimei, în special, și, în secundar, ale statului. Victima, aproape ignorată în 
procedurile retributive, cu toate că paradoxal este cea care are de suferit cel mai mult, este repusă în prim-
plan și i se dau instrumentele necesare alegerii soluției la conflict. “Rolul justiției reparatorii este de a da 
victimelor posibilitatea de exprimare, în cadrul sistemului procesual penal” [16]. Părțile vătămate au o putere 
procesuală mare în justiția restaurativă, putere dată de decizia lor și urmările acesteia în procesul penal. Poate 
alege împăcarea, poate alege și discuta condițiile împăcării, poate alege procesul penal și tragerea la 
răspundere penală, în acest caz statul intrând în rolul executiv penal. Medierea - ca parte a justiției 
restaurative - poate fi privită, atât ca parte a procedurilor penale, cât și ca alternativă ori soluție adiacentă 
acestor proceduri [17]. Cert este că scopul procesului penal nu mai este doar acela de a pedepsi cu 
detențiunea un făptuitor, cât acela de a repara răul produs părtii vatămate și integrarea socială a făptuitorului, 
de a restabili armonia cadrului social. Dacă răul produs părții vătămate poate fi uneori cu ușurință reparat, 
integrarea socială a făptuitorului este o procedură de durată și trebuie să fie parte din strategii statale de 
anvergură, în ceea ce privește educarea cetățenilor și prevenirea caracterului și faptelor antisociale. Cu alte 
cuvinte, o parte din fondurile sistemului judiciar trebuie să meargă și spre educare și sistemul educational. 
Astfel,  pentru că educația este baza și rădăcina faptelor oamenilor, trebuie analizată în detaliu situația de la 
baza faptelor. 

În studiul de caz amintit mai sus, am observat cum justiția restaurativă nu numai că face statul să 
economisească bani, dar îi dă și posibilitatea ca acești bani să îi investească în cetățeni, pentru a diminua 
numărul faptelor antisociale și numărul delicvenților prin programe sociale. Pentru acest lucru este nevoie de 
o strategie națională, de un proiect național, de politici susținute în domeniul penal și al procedurilor 
restaurative. 

 
Concluzii 
 
Cultura dialogului și a negocierii sunt cheia justiției private. În justiția statală, chiar și așezarea 

spațială a sălii de judecată arată că dialogul și negocierea unei soluții la un conflict nu se permit. Pentru a 
dialoga și a negocia soluții este nevoie de o cultură a dialogului, a negocierii, dar mai ales a diferendului. 

Despre cultura diferendului H. R. Patapievici spunea că “tipului de om războinic i se opune tipul de 
om care se străduiește să transforme orice conflict într-o negociere - adică acel om care nutrește convingerea 
că orice problemă (fie materială, fie spirituală) admite o negociere verbală” [18]. Dar, până la a dialoga și a 
negocia, cetățenii trebuie să știe că au acest drept, și, mai ales, să știe în ce constă acest drept, ce urmări 
poate avea dialogul și negocierea. 

 Suntem cu toții de acord că dialogul și negocierea nu pot avea decât urmări pozitive. Pozitive pentru 
cetățeni, pentru stat, pentru ordinea socială și relațională a persoanelor din comunitate.   
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