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ARTICOLUL SAPTAMANII
Cum se pregateste judecatorul pentru concluziile orale
Articol publicat in revista Monitorul Jurisprudentei nr. 24/2014. Autor: Adrian Toni Neacsu
Momentul culminant si cel mai important pentru judecator in orice dosar este scrierea solutiei. Atunci
judecatorul ramane singur cu dosarul si isi asuma intreaga responsabilitate. Acela este momentul in care face
evaluarea finala a intregului dosar, in care analizeaza toate sustinerile partilor si intreg probatoriul. Un judecator
nu poate trece insa la scrierea minutei atata vreme cat nu are certitudinea ca are in dosar toate probele de care
avea nevoie. El scoate dosarul in pronuntare atunci cand stie ca evolutia partilor este incheiata si mai ales cand
stie ca solutia pe care o va da are toate elementele de sprijin in dosar. Repunerea dosarului pe rol pentru
completarea cercetarii judecatoresti este un esec profesional al judecatorului si motiv de jena colegiala. Repui
un dosar pe rol doar pentru ca l-ai scos fara sa-l cunosti bine. Tocmai de aceea momentul declararii ca terminata a cercetarii judecatoresti
este unul important pentru judecator si nu va interveni decat atunci cand este pregatit pentru asta. Intai va face o analiza minutioasa a
ceea ce se afla in dosar si doar atunci va fi pregatit sa declare incheiata cercetarea judecatoreasca, daca desigur nici partile nu mai au
cereri sau exceptii de invocat.
Tocmai de aceea, desi poate nu pare asa la prima vedere, judecatorul se pregateste activ pentru termenul de punere a concluziilor.
...citeste articolul integral

...si comenteaza pe

NOUTATI

AGENDA JURIDICA
Agenda juridica foloseste informatiile disponibile la data de
6.05.2014.
...citeste articolul integral

BREVIAR LEGISLATIV
Informatiile prezentate se refera la actele normative aparute
in perioada 29 - 30 aprilie 2014
...citeste articolul integral

Revista Monitorul Jurisprudentei nr.
24 / 2014
Din cuprins:
- Legea nr. 10/2001. Principiul
subsidiaritatii. „Bun actual” in sensul
Conventiei
- Divort. Competenta internationala in
cazul casatoriei incheiate intr-un stat
membru al Uniunii Europene intre cetateni
romani. Competenta teritoriala a
instantelor romane
- Prescriptia extinctiva a dreptului la
actiune cu privire la plata drepturilor
salariale restante. Aplicarea legii in timp
...mai multe detalii si comenzi
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