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Epilog 

Am încercat prin rândurile ce precedă să 
creionăm desfăşurarea integrală a procesului civil 
din prisma metodei listelor de verificare. Reiterăm 
faptul că metoda propusă poate fi adaptată 
oricăror situaţii generale sau particulare cu care 
se confruntă profesioniştii dreptului. Trebuie doar 
ca respectivele structuri să fie abordate din 
perspectivă practică, descompunându-le treptat. 
De altfel, „des-compunerea” este esenţială pentru 
înţelegerea aprofundată a oricărui sistem. Procesul 
civil şi veşmântul ce îl îmbracă, procedura civilă, 
nu fac excepţie. Suntem obişnuiţi să primim 
noţiunile şi mecanismele procesuale în forma lor 
„compusă”, livrată de legiuitor şi finisată de prac-
tica şi doctrina judiciară. Mai departe, pendulăm 
între procese şi avem iluzia acumulării experienţei 
fără a conştientiza factorii care ne propulsează 
sau cei care ne coboară. „Des-compunerea” urmă-
reşte rezervarea unei clipe de răgaz pentru a 
înţelege fiecare element al sistemului. De ce unii 
clienţi ne înţeleg mai bine decât alţii? Cum se 
explică succesul în cauze interpretabile şi eşecul 
în pricini pe care le consideram din start câşti-
gătoare? De ce avocatul advers obţine toată 
atenţia judecătorului, iar eu sunt ignorat? 

Întrebările şi analiza „des-compun”, relevând 
părţile importante. Vedem astfel umbrele ce ne 
însoţeau şi care, adunate, întunecau conturul. 
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Identificăm astfel paşii ce deschid calea către 
succes şi dobândim posibilitatea să îi repetăm 
constant. Perfecţionăm metode şi desăvârşim 
personalităţi.  

Astfel cum se precizează în diferite contexte, 
călătoria este cel puţin la fel de importantă ca 
destinaţia. Metoda listelor de verificare este 
traseul pe care fiecare dintre noi îl poate urma în 
gestionarea litigiilor. Însoţită de atenţia sporită 
îndreptată către sine, client şi judecător, este una 
dintre căile prin care se poate asigura succesul în 
procesul judiciar şi în cel al desăvârşirii personale. 


