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Procedura specială prevăzută de art.281/2 C.p.civ este o cale procedurală
utilizată de părĠi, pentru completarea unei hotărâri, în termenul pentru exercitarea
căii de atac sau după casarea cu reĠinere în 15 zile de la pronunĠare, pentru
remedierea omisiunii instanĠei care nu s-a pronunĠat asupra unui capăt de cerere
principal sau accesoriu sau asupra unei cereri conexe sau incidentale.
În practică această procedură specială este cel mai des folosită pentru
revolvarea cererilor de acordare a cheltuielilor de judecată, care potrivit art. 274
alin.1 C.p.civ, sunt suportate de partea care a pierdut procesul, temeiul pentru
acordarea lor fiind culpa procesuală. In general, cheltuielile de judecată se cer în
procesul în care s-au efectuat, dar se pot solicita úi pe cale separată, în termenul de
prescripĠie.
În ipoteza în care aceste cheltuieli de judecată se cer într-un proces în curs,
însă instanĠa omite să se pronunĠe asupra lor, partea care a câútigat litigiul poate
opta între a declara calea de atac pentru modificarea (schimbarea) sentinĠei în
sensul acordării cheltuielilor de judecată solicitate, a promova revizuire pentru
minus petita, a declanúa un proces separat1 pentru solicitarea lor sau să utilizeze
procedura specială prevăzută de art.282/1 C.p.civ.
Aceasta procedură specială prezintă avantaje incontestabile faĠă de
celelalte căi procedurale, deoarece nu duce la o complicare inutilă a cauzei, nu
necesită cheltuieli cu un alt proces, separat, iar timpul alocat pentru remedierea
acestei omisiuni este mai mic, deoarece se pronunĠă aceeaúi instanĠă úi în aceeaúi
compunere, fară să mai necesite trimiterea dosarului către o altă instanĠă úi
acordarea mai multor termene de judecată.
Conform alin. 2 al art. 281/2 C.p.civ, cererea se soluĠionează de urgenĠă, cu
citarea părĠilor, prin hotărâre separată2.
Astfel, în cauză vor exista două hotărâri separate, una pronunĠată iniĠial úi a
doua în completarea primeia. Ambele hotărâri se pot ataca separat úi beneficiază de
termene diferite de intentare a căilor de atac. Din cauza acestei situaĠii, pot apărea
probleme în executarea dispoziĠiilor instanĠei.
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În ipoteza în care împotriva hotărârii iniĠiale, în care s-a omis pronunĠarea
asupra cheltuielilor de judecată, dar care dezleagă capătul principal de cerere s-a
promovat o cale de atac, iar în calea de atac soluĠia nu mai este menĠinută, trebuie
observat care rămân efectele juridice ale hotărârii pronunĠate în procedura
prevăzută de art.281/2 C.p.civ úi împotriva căreia nu s-a promovat propria cale de
atac. Este situaĠia în care prin hotărârea pronunĠată în completarea hotărârii s-a
stabilit acordarea cheltuielilor de judecată în favoarea părĠii care a câútigat iniĠial
procesul.
Cum între momentul pronunĠării hotărârii în completare pe aspectul
cheltuielilor de judecată úi momentul pronunĠării prin schimbarea soluĠiei pe
cererea principală, în faza căii de atac poate trece o perioadă de timp, partea care a
câútigat cheltuielile de judecată constată prin hotărâre în completare împotriva
căreia nu s-a promovat apel sau recurs are dreptul să pună în executare silită
această hotărâre.
Mai mult, persoana care a câútigat cheltuielile de judecată avea de partea
sa până la pronunĠarea în calea de atac a soluĠiei contrare pe care nu o putea
prevedea, inclusiv beneficiul câútigării în tot sau în parte a acĠiunii principale.
Punerea în executare a unei hotărâri judecătoreúti se realizează de către
partea care a câútigat litigiul, iar hotărârea judecătorească pronunĠată în procedura
prevăzută de art. 281/2 C.p.civ. pentru acordarea cheltuielilor de judecată constată
un drept de creanĠă susceptibil de executare silită, iar împotriva acestei hotărâri
judecătoreúti nu s-a promovat nici o cale atac.
Aúadar, titlul pus în executare a fost o hotărâre definitivă úi irevocabilă
conform art. 377 C.p.civ úi avea învestirea cu formulă executorie în condiĠiile art.
374 si 376 C.p.civ3. Partea care câútigase la fond nu are obligaĠia legală de a
aútepta soluĠia din calea de atac pe cererea principală, iar din punct de vedere
formal, o astfel de hotarâre judecătorească îndeplinea condiĠiile pentru a fi pusă in
executare silită, ceea ce s-a úi realizat în fapt.
Mijlocul procedural prin care debitorul cheltuielilor de judecată din
hotărârea în completare a invocat impedimente la executarea silită a fost
contestaĠia la executare. Argumentele principale ale debitorului au fost desfiinĠarea
soluĠiei pronunĠată la fond în acĠiunea principală úi legătura juridică între acĠiunea
principală úi celelalte capete de cerere, în funcĠie de caracterul principal, accesoriu
sau incidental. În apărare, creditorul a susĠinut autoritatea de lucru judecat a
hotărârii definitive úi irevocabile pronunĠată în procedura prevăzută de art. 281/2
C.p.civ, iar în acĠiunea principală nu s-a dispus desfiinĠarea soluĠiei de la fond,
cauza fiind în curs de judecată.
Solicitarea úi implicit acordarea cheltuielilor de judecată, în condiĠiile art.
274 úi următoarele C.p.civ se realizează în cazul reclamantului, în funcĠie de
admiterea în tot sau în parte a cererii principale, iar în cazul pârâtului de
respingerea cererilor părĠii adverse. Temeiul juridic al acordării acestor cheltuieli
3
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este culpa procesuală, în sensul că partea care a pus în miúcare sistemul judiciar
fără să aibă temei legal, este vinovată că a determinat partea adversă care nu
datorează nimic, să realizeze cheltuieli cu apărarea sa procesuală úi, în consecinĠă,
este Ġinută să i le acopere. In aceeaúi culpă procesuală se poate afla úi pârâtul care
nu a recunoscut fără judecată pretenĠiile reclamantului úi l-a determinat pe acesta să
promoveze o procedură judiciară costisitoare. Astfel, se poate observa că decizia
instanĠei asupra cererii de acordare a cheltuielilor de judecată, depinde de soluĠia
pronunĠată pe cererea principală. Prin urmare, cererea pentru acordare a
cheltuielilor de judecată are caracter accesoriu4, rezolvarea sa depinzând de cea a
acĠiunii principale.
Modalitatea în care se judecă această cerere accesorie, respectiv calea
aleasă de parte pentru valorificarea acestui drept, dintre cele arătate mai sus, nu
duce la schimbarea caracterului accesoriu al cererii, căci úi în situaĠia în care s-ar
judeca pe cale separată úi ar fi singurul petit al acĠiunii, soluĠia în această acĠiune în
pretenĠii este determinată de soluĠia din litigiul iniĠial.
Astfel, nici utilizarea procedurii prevăzute de art.281/2 C.p.civ, în
considerarea avantajelor incontestabile pe care aceasta le prezintă pentru partea
care a câútigat procesul, nu poate duce la schimbarea caracterului accesoriu al
cererii de faĠă, rezolvate pe această cale.
În plus, aúa cum este úi demunirea, procedura prevăzută de art. 281/2
C.p.civ se realizează în completarea hotărârii iniĠiale úi nu se finalizează cu o
hotărare independentă de prima, ci doar cu o hotărâre separată, dar care sub
aspectul legăturii juridice nu este de sine stătătoare, cu atât mai mult dacă cererea
soluĠionată pe această cale este una accesorie, iar acest caracter juridic rămâne
neschimbat.
În ceea ce priveúte litigiul iniĠial, dacă acesta ar fi fost tranúat definitiv prin
desfiinĠarea sentinĠei sau irevocabil prin casarea hotărârii, având drept consecinĠă
rejudecarea acĠiunii principale, implicit se repune în discuĠie acĠiunea la fond cu
toate capetele de cerere, inclusiv cele accesorii, iar soluĠia ce va fi pronunĠată
trebuie să rezolve toate aspectele puse în discuĠie. Această ipoteză reprezintă un
impediment la punerea în executare a hotarârii date în completarea unei hotărâri
care nu există prin desfiinĠare sau casare într-o cerere accesorie.
Dacă litigiul iniĠial ar fi fost rezolvat definitiv si irevocabil prin schimbarea
(modificarea) soluĠiei de la prima instanĠă, în sensul respingerii acĠiunii principale,
dispare retroactiv culpa procesuală avută în vedere de prima instanĠă la acordarea
cheltuielilor prin hotarârea de completare. Astfel, hotărârea de completare, pe
lângă legătura sa de dependenĠă faĠă de hotărârea pe care o completează ramâne úi
fără temei juridic.
Deoarece absenĠa acestui temei juridic se referă la o hotarare definitivă úi
irevocabilă, s-ar putea aprecia că situaĠie are impact asupra autorităĠii de lucru
judecat. In considerarea puterii de lucru judecat în calea contestaĠiei la executare
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unde se execută o hotărâre judecătorească nu sunt admisibile apărări de fond care
să repună în discuĠie împrejurări de fapt úi de drept intrate în puterea de lucru
judecat5. Totuúi, în situaĠia de faĠă, nu se încalcă autoritatea de lucru judecat,
pentru că impedimentele la executare sunt ulterioare judecăĠii pe procedura
prevazută de art.281/2 C.p.civ úi lipsesc de temei juridic titlul executoriu, care deúi
formal îndeplineúte condiĠiile legale, este golit de conĠinut juridic.
Astfel, în literatura de specialitate úi în jurisprudenĠă s-au dat relevanĠă în
vederea dispunerii încetării executării unui titlu, unor cauze survenite ulterior
începerii procedurii silite fără ca în acest sens să se aducă atingere puterii de lucru
judecat6. Este adevărat că a fost identificată drept cauză de încetare a executării
silite, plata voluntară de către debitorul urmărit. Nu aceasta este situaĠia de faĠă,
însă ceea ce este esential pentru a se dispune de către instanĠă încetarea este că
temeiul pentru obligaĠia de plată nu mai există ulterior obĠinerii titlului excutoriu,
nefiind important motivul dispariĠiei acestui temei, prin acĠiunea debitorului sau
prin intervenĠia altor împrejurări care duc la acest rezultat.
Aúadar, putem arăta că hotarărea pronunĠată în procedura prevăzută de
art.281/2 C.p.civ, nu are putere executorie prin ea însăúi, independent de soarta
pretenĠiei principale, iar temeiul de drept procesual pentru acordarea cheltuielilor
de judecată, respectiv art.274 C.p.civ, nu poate exista independent de temeiul de
drept substanĠial care reglementează relaĠiile între părĠi. Cauza acĠiunii nu se
confundă cu cauza raportului juridic sau a obligaĠiei dedusă judecăĠii7, care, în
ipoteza dezbătută, este culpa procesuală. Prin urmare, în absenĠa efectului
substanĠial nu poate fi păstrat decât artificial efectul executoriu, mai ales după ce
legătura de interdependenĠă care există între acestea nu mai subzistă, căci o
obligaĠie statuată de instanĠă devine executorie tocmai pentru că instanĠa a
condamnat o stare de fapt în aplicarea normelor de drept substanĠial.
Interpretând în acest sens normele incidente în cauză nu se deturnează
procedura prevăzută de art. 281/2 C.p.civ de la sensul dorit de legiuitor, căci
raĠiunea acestei proceduri speciale este de a remedia, în termen scurt lipsurile
decurgând din omisiunea instanĠei de a se pronunĠa de un capăt de cerere cu care a
fost legal investită úi nu se poate găsi o justificare pentru ca o hotărâre în
completare care rezolvă un capăt de cerere accesoriu să aibă o soartă juridică cu
totul independentă de hotărârea iniĠială care soluĠionează cererea principală.
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