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Rezumat: Accesul liber la justiție, rezultând din necesitatea ocrotirii persoanei și a condiției sale juridice, 

reprezintă un drept fundamental consfințit de Constituție și numeroase alte acte normative, care se materializează prin 

posibilitatea celui interesat de a adresa cereri organelor abilitate pentru obținerea unor hotărâri cu scopul realizării 

finalității reparatorii cuvenite. Din această perspectivă, accesul liber la justiție se constituie ca o garanție cu rang de 

principiu fundamental a ocrotirii și valorificării drepturilor civile subiective ale persoanei, fără de care nu se poate 

concepe existența unei societăți moderne și democratice. În studiul nostru am analizat o serie de instituții, concepte și 

noțiuni juridice, care se fundamentează pe accesul liber la justiție - ca principiu și drept fundamental - , urmărind să 

surprindem condițiile și limitele în care pot fi exercitate prerogativele conferite de acesta, demersul nostru fiind 

susținut și de argumente din jurisprudența instanțelor naționale și europene. 
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procedurale; legalitate. 

 

 

Preliminarii 

 

Având în vedere faptul că accesul liber la justiție este nu numai un drept ci și un principiu 

fundamental, considerăm că este necesar a face referire, pentru început, la principiile fundamentale care stau 

la baza înfăptuirii justiției, aceasta reprezentând garantul protecției persoanei și a condiției juridice a acesteia. 

Principiile fundamentale ale dreptului reprezintă, în accepțiunea generală a noțiunii,  regulile care 

guvernează înfăptuirea justiției şi în temeiul cărora este organizată desfăşurarea activității jurisdicționale, 

inclusiv în materie civilă, domeniu care este vizat de cercetarea noastră. Cunoaşterea acestor principii 

contribuie la înţelegerea conţinutului dreptului, atât în ansamblul său cât şi al diferitelor sale instituţii în 

parte. Totodată,  analiza acestor principii contribuie şi la stabilirea direcțiilor orientative care trebuie urmate 

în activitatea de elaborare a normelor juridice şi înlesnește, în practica judiciară, activitatea de interpretare şi 

de aplicare a acestor norme. 

În conformitate cu sfera de aplicare în organizarea şi desfăşurarea activităţii judiciare, principiile 

fundamentale ale dreptului procesual pot fi reunite şi prezentate în cadrul următoarelor trei grupe: grupa 

principiilor care stau la baza organizării şi funcţionării instanţelor judecătoreşti; grupa principiilor care 

caracterizează întreaga activitate procesuală şi impun,  respectarea tuturor celorlalte principii; grupa 

principiilor care ilustrează modul concret de desfăşurare a activităţii judiciare în diferite materii (penală, 

civilă, administrativă etc.). 

Activitatea jurisdicțională, inclusiv în materie civilă, se desfășoară în scopul ocrotirii și valorificării 

drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, pe baza și cu respectarea principiilor fundamentale, dintre 

care menționăm: acesul liber la justiție, principiul independenței judecătorilor, principiul legalității, 

principiul aflării adevărului, principiul dreptului la apărare, principiul rilului activ al judecătorului, principiul 

egalității în fața justiției etc. Dintre acestea ne vom concentra atenția în special pe accesul liber la justiție. 

 

1. Acțiunea în justiție - modalitate de ocrotire a drepturilor civile subiective 

 

În domeniul ocrotirii drepturilor civile subiective, potrivit legislaţiei române în vigoare, se poate 

afirma că este consacrat un adevărat principiu fundamental al dreptului civil. Acest principiu este enunţat în 

art. 26 din Codul civil astfel: „Drepturile şi libertăţile civile ale persoanelor fizice, precum şi drepturile şi 

libertăţile civile ale persoanelor juridice sunt ocrotite şi garantate de lege”. 

În acelaşi sens art. 26 din Pactul Internaţional privind drepturile civile şi politice ale omului dispune: 

„Toate persoanele sunt egale în faţa legii şi au, fără discriminare, dreptul la o ocrotire egală din partea legii.” 

Dispoziţii asemănătoare există şi în art. 2 pct. 1 din Convenţia internaţională privind drepturile copilului.  
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În situaţia în care un drept civil subiectiv este încălcat sau nerecunoscut, titularul său poate chema în 

judecată persoana vinovată de lezarea dreptului, care astfel poate fi trasă la răspundere şi, în consecinţă, 

dreptul atins va putea fi readus în stare de exercitare normală. În urma sesizării, instanţa competentă, 

învestită cu soluţionarea cauzei civile respective, se va pronunţa printr-o hotărâre judecătorească, aceasta, în 

urma rămânerii definitive, putând fi pusă în executare silită, ajungându-se astfel la restabilirea dreptului 

subiectiv civil încălcat. 

Aşadar, mijlocul juridic de ocrotire a drepturilor civile subiective îl constituie procesul civil, care, în 

principiu, se desfăşoară după regulile de procedură consfinţite în legea cadru în acest domeniu, Codul de 

procedură civilă. 

Pentru ocrotirea drepturilor civile subiective trebuie să avem în vedere şi alte acte normative care 

completează cadrul legal în această materie, ca de exemplu, Legea nr. 554/2004, privind contenciosul 

administrativ, Legea nr. 304/2004, pentru organizarea judiciară şi altele. 

Ocrotirea drepturilor personale nepatrimoniale se realizează în baza unei proceduri specifice, 

prevăzută în Codul civil (art. 1391), prin care se urmăreşte restabilirea, pe cât posibil, a dreptului încălcat sau 

nerecunoscut [1]. 

În scopul ocrotirii unui drept personal nepatrimonial, persoana lezată, titulară a dreptului respectiv 

încălcat, poate cere instanţei competente să-l oblige, prin hotărârea pe care o va pronunţa, pe autorul faptei 

ilicite să înceteze săvârşirea faptei prin care se aduce atingere prerogativelor titularului şi totodată să 

îndeplinească orice acţiuni apreciate ca fiind necesare pentru restabilirea, valorificarea dreptului atins. De 

asemenea, dacă autorul faptei ilicite nu  îndeplineşte, în termenul stabilit de către instanţă, măsurile care să 

ducă la restabilirea dreptului încălcat, va fi obligat la plata unei amenzi, pe fiecare zi de întârziere [2].  

Dreptul civil subiectiv, care este o posibilitate juridică, nu trebuie confundat cu exercitarea lui, care 

înseamnă posibilitatea materializată. 

În dreptul nostru civil operează un principiu potrivit căruia exercitarea  unui drept subiectiv nu este 

obligatorie, această prerogativă fiind lăsată la latitudinea titularului. 

Dreptul civil subiectiv înseamnă nu numai posibilitatea adoptării/impunerii unei conduite, ci şi 

„măsura” acelei conduite, „măsură” care ne determină să precizăm şi principiile care trebuie observate şi 

respectate de către titularul unui drept subiectiv cu prilejul exercitării prerogativelor conferite de acesta. 

Drept urmare, dreptul subiectiv civil trebuie exercitat numai potrivit cu scopul lui economic şi social, cu 

respectarea legii şi moralei și în limitele sale. La acestea trebuie să mai adăugam şi principiul conform căruia 

drepturile civile trebuie exercitate cu bună-credinţă (art. 12 C.proc.civ). De altfel, se poate vorbi chiar de un 

principiu fundamental al dreptului civil legat de exercitarea drepturilor civile formulat principiul „liberei 

exercitări a drepturilor subiective civile” [3]. 

Atâta timp cât un drept subiectiv este exercitat respectându-se aceste principii, deci cât timp 

exerciţiul unui drept al unei persoane nu se face prin lezarea dreptului altui titular, relaţiile sociale se 

desfăşoară normal, fără să se nască un conflict care să facă necesară intervenţia unei autorități, a unei instanţe 

competente.  

Dacă prerogativele conferite unei persoane de un drept subiectiv sunt exercitate cu încălcarea 

principiilor ce trebuie observate şi respectate, pe care le-am enunţat mai sus, atunci suntem în prezenţa unui 

abuz de drept. Altfel spus, abuzul de drept apare atunci când exercitarea dreptului subiectiv civil se face prin 

nesocotirea scopului economic şi social pentru care a fost recunoscut, cu rea-credinţă şi cu depăşirea 

limitelor sale. 

Prin nerespectarea acestor principii în exercitarea unui drept subiectiv este lezat titularul unui alt 

drept, mai exact se aduce atingere dreptului aparţinând altei persoane. De fapt, abuzul de drept este un 

conflict apărut între două drepturi aparţinând unor titulari diferiţi. Practic, prin abuzul de drept nu se înţelege 

o depăşire în modul de exercitare a dreptului propriu, ci o încălcare, o lezare adusă prin aceasta dreptului 

aparţinând altei persoane [4]. 

De regulă, ca modalitate de sancţionare a abuzului de drept, apare refuzul, lipsirea de posibilitatea de 

a se apela la forţa de constrângere a statului. Deci, organul de jurisdicţie, constatând că este în prezenţa 

exercitării abuzive a unui drept subiectiv civil, nu va admite cererea reclamantului, aşa cum a fost formulată, 

iar dacă exerciţiul abuziv provine de la pârât, prin apărarea pe care acesta şi-o face, va înlătura o astfel de 

apărare. 

Evident, când abuzul de drept se concretizează într-o faptă ilicită şi, de regulă se întâmplă aşa, 

cauzându-se un prejudiciu, va interveni răspunderea faţă de cel vătămat într-un drept al său. 

Deci, reprimarea abuzului de drept în domeniul dreptului civil se realizează fie pe calea pasivă, a 

refuzului ocrotirii unui drept exercitat abuziv, peste limitele normale, permise de lege, fie pe calea ofensivă, 
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a unei acţiuni în răspundere civilă, formulată de persoana vătămată, reclamând o faptă ce constituie 

exercitarea abuzivă a unui drept de către o altă persoană. 

În planul dreptului procesual civil s-au semnalat cazuri de folosire abuzivă a drepturilor procesuale 

în ceea ce priveşte efectuarea de către părţi a unor acte de dispoziţie, precum și în privința exercitării căilor 

de atac. 

Aşa cum s-a statuat şi în practica judiciară, dreptul nostru procesual civil recunoaşte, ca un principiu 

fundamental, dreptul de dispoziţie al părţilor, care se poate exercita atât cu privire la drepturile materialele 

deduse judecăţii, cât şi în legătură cu exerciţiul prerogativelor procesuale pe care legea le pune la îndemâna 

părţilor. Însă, folosirea acestor drepturi nu se poate face în mod abuziv, în scopul eludării legii, pentru a 

obţine foloase nelegitime sau pentru a prejudicia interesele unor terţe persoane. 

Instanţele judecătoreşti române au aplicat sancţiuni diferite, de la caz la caz, în situaţiile în care au 

fost depăşite limitele de exercitare normală a drepturilor civile şi procesual civile. 

Astfel, a intervenit sancţiunea lipsirii de ocrotire a dreptului invocat, când acest drept a fost folosit în 

alt scop decât pentru cel care a fost recunoscut. Sau, poate opera sancţiunea interzicerii unui anumit mod de 

exercitare a dreptului; poate fi respins un anumit mijloc de apărare; titularul dreptului poate fi obligat la 

încetarea săvârşirii faptelor în care se încadrează exerciţiul abuziv sau poate fi solicitată repararea pagubei 

materiale cauzate, ş.a.m.d. 

În mod normal, drepturile subiective civile se exercită, potrivit legii, de către titularii lor şi sunt 

respectate de celelalte persoane, care au obligaţia de a nu face nimic de natură a stânjeni exerciţiul normal al 

acestora. Există însă şi situaţii în care drepturile civile subiective sunt încălcate ori nerecunoscute şi, de 

aceea, este necesar ca legea să organizeze modul de apărare şi valorificare al acestor drepturi, în folosul 

titularilor lor, care au sesizat despre aceasta organele abilitate. 

Dreptul material civil ar fi ineficace dacă, pe calea procesului civil, nu s-ar asigura realizarea lui şi, 

tot astfel, procesul civil ar fi de neconceput fără existenţa unui drept material, pe care să-l apere şi să-l 

valorifice. 

Analizând definiţia noţiunii de drept civil subiectiv, observăm că unul dintre elementele acestuia îl 

constituie posibilitatea de a recurge, în caz de nevoie, la forţa de constrângere a statului. 

Aşadar, în situaţia în care un drept civil subiectiv este încălcat sau nerecunoscut, titularul acestuia are 

facultatea de a recurge la forţa coercitivă a statului, respectiv la activitatea special reglementată, pe care o 

desfăşoară organele de stat competente - organele de jurisdicţie - în vederea realizării scopului pentru care 

dreptul respectiv a fost recunoscut titularului său [5]. 

Tragem concluzia că dreptul civil subiectiv încălcat sau nerecunoscut nu-şi găseşte protecţia în caz 

de conflict, în cadrul sau prin intermediul dreptului material, ci este necesar a se recurge la normele dreptului 

procesual civil, mijlocul practic fiind acţiunea civilă. 

Titularii drepturilor civile nesocotite au prerogativa de a se adresa, în calitate de reclamanţi, 

instanţelor de judecată competente. Acestea cercetează acţiunea reclamantului, pe baza dovezilor 

administrate la propunerea părţilor şi a probelor ordonate de către instanţă prin exercitarea rolului său activ, 

spre a constata dacă pretenţiile formulate prin cererea de chemare în judecată corespund adevărului obiectiv 

sau nu. 

Aşa cum am menţionat deja, mijlocul practic pus la îndemâna titularului unui drept subiectiv pentru 

realizarea sau valorificarea acestuia este acţiunea, aceasta reprezentând sancţiunea dreptului pentru că, în 

măsura în care legea recunoaşte persoanelor drepturi subiective, ea trebuie să le pună la îndemână şi mijlocul 

legal pentru apărarea lor. 

Dreptului reclamantului de a introduce şi susţine acţiunea îi corespunde dreptul pârâtului de a 

răspunde la acţiune, de a se apăra, pentru că un drept poate fi realizat fie pe calea ofensivă a acţiunii, fie pe 

cale defensivă, calea invocării excepţiei. 

Deci, în cazul în care dreptul subiectiv este nesocotit, contestat sau încălcat, titularul său are 

posibilitatea de a recurge la forţa de constrângere a statului - jus persequendi judicio quod sibi debetur, adică 

la activitatea special reglementată, desfăşurată de organele de jurisdicţie competente, în vederea realizării 

scopului pentru care drepturile încălcate sau nesocotite au fost recunoscute titularilor lor sau, mai concret, de 

a declanşa procesul civil, care facilitează valorificarea dreptului subiectiv lezat [6]. 

Fiind o cale de apărare a drepturilor subiective civile, acţiunea civilă poate fi definită ca fiind 

„ansamblu al mijloacelor procesuale prin care poate fi solicitat și asigurat concursul unui organ jurisdicțional 

în vederea recunoașterii sau realizării unui drept ori interes – nesocotit, contestat sau încălcat – fie prin 

afirmarea dreptului subiectiv preexistent sau constituirea unei situații juridice noi, fie prin plata unei 

despăgubiri sau fie și prin plata unei asemenea despăgubiri” [7]. 
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Dorim să facem precizarea că pe calea acţiunii în justiţie pot fi invocate şi încălcările aduse unor 

simple interese care nu se afirmă în cadrul unor raporturi juridice civile recunoscute şi garantate ca atare de 

lege. Concret este vorba de acele situaţii de fapt avantajoase, existente pentru anumite persoane într-un 

moment dat şi curmate, vătămate prin săvârşirea de fapte ilicite de către alte persoane. De exemplu, s-a 

recunoscut dreptul unui copil minor aflat în întreţinerea unei rude, fără să fi fost adoptat de către aceasta, de a 

obţine despăgubiri de la autorul faptei ilicite în cazul în care ruda respectivă a fost victima unui accident. Au 

fost acordate, de asemenea, despăgubiri concubinei şi copilului acesteia, care fuseseră întreţinuţi de victima 

unui accident [8]. 

Fie că acţiunea civilă este privită în sens obiectiv, ca mijloc de apărare a dreptului subiectiv civil, fie 

în sens subiectiv, ca drept subiectiv procesual al titularului dreptului subiectiv material de a urmări în justiţie 

realizarea acestuia din urmă, în literatura de specialitate se fac unele sublinieri ce se impun a fi reţinute. 

Astfel, acţiunea civilă nu poate fi concepută decât în legătură cu drepturile procesuale organizate de 

legea de procedură pentru protecţia dreptului subiectiv sau a altor interese, care nu se pot realiza decât pe 

calea justiţiei. Avem în vedere în principal dreptul de a te adresa instanţei competente cu cerere de chemare 

în judecată, dreptul de a propune administrarea de probe, de a folosi mijloacele legale de apărare, de a 

solicita luarea de măsuri asiguratorii, de a recurge la căile de atac, de a cere executarea silită etc. 

În momentul în care titularul dreptului subiectiv civil sau cel ce îşi valorifică un interes, ori alte 

persoane sau organe de stat, cărora legea le recunoaşte legitimitate procesuală activă, apelează la acţiune, ea 

se individualizează, devine proces civil. Deşi se află într-o strânsă legătură, dreptul subiectiv şi acţiunea 

civilă sunt noţiuni independente, aparţinând unor ramuri de drept distincte: dreptul civil, respectiv dreptul 

procesual civil. 

Între dreptul subiectiv civil şi acţiunea civilă există o serie de deosebiri, pe mai multe planuri: sub 

aspectul condiţiilor de existenţă, în legătură cu condiţiile de exercitare şi, de asemenea, referitor la obiectul 

lor [9]. 

Astfel, în privinţa condiţiilor de existenţă, cele două noţiuni pot să se deosebească sub mai multe 

aspecte: sunt anumite drepturi, de pildă cazul obligaţiilor naturale care nu sunt apărate pe cale de acţiune; 

există drepturi care, nefiind actuale, fiind supuse unui termen sau unei condiţii suspensive, nu pot fi 

sancţionate de o acţiune în realizare; titularul unui drept subiectiv ce nu a fost exercitat înăuntrul termenului 

de prescripţie nu şi-l poate apăra pe cale de acţiune, ci numai  pe cale de excepţie. 

În legătură cu condiţiile de exercitare, lipsa capacităţii de exerciţiu şi neîndeplinirea cerinţelor 

privitoare la reprezentarea legală determină ca acţiunea să fie anulată, fără ca totuşi titularul să piardă 

facultatea de a-şi exercita dreptul său. 

Referitor la obiect, oricare ar fi obiectul dreptului subiectiv - o prestaţie, o abstenţiune - acţiunea are 

întotdeauna ca obiect protecţia acestui drept, care se poate înfăţişa sub forme variate: executarea obligaţiei 

sau obţinerea unei despăgubiri, recunoaşterea dreptului litigios, măsuri asiguratorii etc. 

Deşi există şi puncte de vedere diferite, se poate spune că puntea de legătură dintre dreptul subiectiv 

civil şi acţiunea civilă este dreptul la acţiune. 

Unul dintre elementele dreptului subiectiv civil îl constituie posibilitatea de a recurge la nevoie, la 

forţa de constrângere a statului. Constrângerea, în ipoteza care ne interesează, este reglementată prin legea 

procesuală sub forma acţiunii civile. 

Deci, unul dintre elementele dreptului subiectiv civil este dreptul la acţiune, mai exact dreptul de a 

recurge la acţiune. Dreptul civil subiectiv cuprinde dreptul subiectului activ de a avea o anumită conduită în 

limitele determinate de lege, dreptul de a pretinde subiectului pasiv să aibă o conduită corespunzătoare şi 

respectiv posibilitatea de a recurge la acţiune. La rândul său, dreptul la acţiune cuprinde o serie de 

prerogative: posibilitatea de a sesiza instanţa competentă, de a solicita administrarea de probe, de a obţine 

condamnarea pârâtului, de a exercita căile legale de atac, de a obţine executarea silită a hotărârii pronunţate 

de către judecător, pe care titularul le exercită parţial sau în totalitate, după cum recurge la toate sau numai la 

o parte din mijloacele procesuale din care este alcătuită acţiunea şi în funcţie de faptul dacă exercită dreptul 

la acţiune în limitele impuse de lege. 

Apărarea drepturilor subiective prin intentarea acţiunii în justiţie prezintă unele caractere specifice în 

sensul că s-a lărgit sfera persoanelor îndrituite a porni acţiunea şi la alte persoane decât titularii drepturilor. 

Astfel, procurorul, în conformitate cu dispoziţiile art. 92 alin. 1 C. proc. civ., „poate porni orice 

acţiune civilă, ori de câte ori este necesar pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale 

persoanelor puse sub interdicţie şi ale dispăruţilor, precum şi în alte cazuri expres prevăzute de lege”; 

serviciul de stare civilă, instanţele judecătoreşti, organele administraţiei publice locale, instituţiile de 

ocrotire, precum şi orice altă persoană au obligaţia de a înştiinţa instanţa de tutelă în vederea instituirii tutelei 
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unui minor lipsit de îngrijire părintească; aceleaşi categorii de persoane şi organe ale statului pot cere 

punerea sub interdicţie - în baza art. 111 şi 165 din Codul civil.  

Persoanele ale căror drepturi civile subiective au fost lezate, pot, pentru apărarea sau valorificarea 

lor, să-şi îndrepte pretenţiile nu numai împotriva persoanelor fizice care le încalcă sau nu le recunosc, ci şi 

împotriva persoanelor juridice. Astfel, potrivit prevederilor Legii nr. 554/2004, a contenciosului 

administrativ, există posibilitatea ca persoanele, care au fost vătămate în drepturile lor prin acte 

administrative, să le poată ataca, adresându-se instanţei judecătoreşti competente, care se poate pronunţa şi 

asupra legalităţii acestor acte. 

Putem spune că apărarea drepturilor subiective civile se prezintă sub două aspecte: un aspect este 

reprezentat de garanţiile pe care le oferă prevederile din Constituţia României şi din alte legi, iar alt aspect 

vizează obligaţiile impuse în acest sens prin dispoziţiile legale organelor statului cu atribuţii în acest 

domeniu. De altfel, întreaga legislaţie este pusă în slujba persoanei şi prin apărarea drepturilor subiective ale 

acesteia, care constituie un adevărat principiu [10]. 

 

2. Accesul liber la justiție - principiu fundamental al activității jurisdicționale 

 

Acest principiu fundamental este consacrat în Constituția României, în Codul de procedură civilă, în 

Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor și, nu în ultimul rând, în Declarația 

Universală a Drepturilor Omului (art.8), precum și, la nivelul dreptului european, în  Convenția pentru 

apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale (art. 6). 

Constituția României consacră principiul accesului liber la justiție în art. 21, dispunând: „(1) Orice 

persoană se poate adresa justiţiei pentru apărarea drepturilor, a libertăţilor şi a intereselor sale legitime. 

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept. 

(3) Părţile au dreptul la un proces echitabil şi la soluţionarea cauzelor într-un termen rezonabil. 

(4) Jurisdicţiile speciale administrative sunt facultative şi gratuite”. 

Pornind de la dispozițiile legii fundamentale, Codul de procedură civilă dezvoltă acest principiu în 

două articole, 5 și 6, în care sunt reglementate îndatoririle instanțelor judecătorești privind primirea şi 

soluţionarea cererilor și dreptul justițiabililor la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil. 

Potrivit art. 5 C. proc. civ., judecătorii sunt obligați să primească şi să soluţioneze orice cerere care, 

potrivit prevederilor legale, este de competenţa instanţelor judecătoreşti. Niciun judecător nu poate refuza să 

judece și să soluționeze o cerere pe motiv că legea nu prevede, este neclară sau incompletă. Denegarea de 

dreptate nu este admisă de legislația noastră, mai mult, ea fiind sancționabilă, putându-se aplica celor care se 

fac vinovați pedepse disciplinare sau chiar penale. 

 Chiar în ipoteza în care o pricină nu poate fi soluţionată nici în baza legii, nici a uzanţelor, iar în 

lipsa acestora din urmă, nici în baza dispoziţiilor legale privitoare la situaţii asemănătoare, ea va trebui 

judecată în baza principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanţele acesteia şi ţinând 

seama de cerinţele echităţii.  

Într-o astfel de situație, se poate observa că legiuitorul impune soluționarea cererii, făcându-se apel, 

în lipsa unor dispoziții legale, fie la uzanțe, fie la principiile generale ale dreptului ori recomandă a se 

recurge la judecata prin metoda analogiei sau la judecata în echitate. Este criticabilă însă ordinea în care sunt 

menționate opțiunile la care se poate recurge, uzanțele fiind plasate înaintea principiilor generale ale 

dreptului [5]. 

De asemenea, este interzis judecătorului să stabilească dispoziţii general obligatorii prin hotărârile pe 

care le pronunţă în cauzele ce îi sunt supuse judecăţii. 

Tot pentru consacrarea principiului accesului liber la justiție, art. 6 C. proc. civ. reglementează 

dreptul persoanei la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil. Există și opinia potrivit căreia dreptul  

la un proces echitabil, în termen optim şi previzibil este un principiu distinct în raport cu principiul accesului 

liber la justiție [11]. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în termen optim şi 

previzibil, de către o instanţă independentă, imparţială şi stabilită de lege. În acest scop, instanţa este datoare 

să dispună toate măsurile permise de lege şi să asigure desfăşurarea cu celeritate a judecăţii.  

În același sens, există prevederi și în art. 91 alin. 1 din Legea nr. 303/2004, potrivit căruia 

„judecătorii și procurorii sunt obligați să rezolve lucrările în termenele stabilite și să soluționeze cauzele în 

termen rezonabil…”. 

În legătură cu acest principiu se impune să precizăm că accesul la justiție nu presupune, în mod 

obligatoriu, acordarea posibilității de a parcurge dublul grad de jurisdicție, în acest sens pronunțându-se și 

Curtea Constituțională [14]. În aceeași ordine de idei, nici Convenția europeană a drepturilor omului (art.6) 

nu impune dreptul la un al doilea grad de jurisdicție [12]. Accesul liber la justiție presupune doar 
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posibilitatea neîngrădită pentru orice persoană de a se adresa organelor jurisdicționale competente, prevăzute 

de lege, solicitând apărarea și valorificarea drepturilor și intereselor sale legitime. Accesul la justiție este o 

posibilitate pusă la îndemâna justițiabilului, dar nu este o obligație pentru acesta de a uzita de această 

prerogativă. Totodată, legiuitorul poate sau nu să prevadă, pentru anumite cauze, parcurgerea a două grade 

de jurisdicție, fără ca prin aceasta să fie îngrădit accesul liber la justiție. 

De asemenea, aplicarea principiilor constituţionale privind accesul liber la justiţie (ca şi folosirea 

căilor de atac) impune ca toate cererile greşit îndreptate să fie transmise jurisdicţiei competente să le 

soluţioneze, asigurându-se, totodată, și realizarea dreptului la apărare [15]. 

Accesul liber la justiție presupune și necesitatea ca procedura jurisdicțională să se deruleze în termen 

optim și previzibil, în concordanță cu art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului, care consacră, la 

fel ca și Constituția României, termenul rezonabil. Ca o garanție a realizării accesului liber la justiție, 

derularea cu celeritate a procedurii judiciare, firește, în funcție de natura și complexitatea fiecărei cauze în 

parte, posibilitatea estimării duratei de soluționare a litigiului, obligația pentru instanță de a respecta întocmai 

durata optimă și previzibilă a procesului contribuie la apărarea, ocrotirea și valorificarea drepturilor și 

intereselor legitime ale persoanelor, Codul de procedură civilă prevăzând o serie de dispoziții menite să 

asigure respectarea duratei optime și previzibile a procesului [13]. 

Principiul accesului liber la justiție impune, de asemenea, și condiția ca înfăptuirea justiţiei să se 

realizeze numai de către organele abilitate în acest sens de lege, în special de către instanţele judecătoreşti. 

Constituţia României proclamă principiul separaţiei puterilor în stat, recunoscând autonomia puterii 

judecătoreşti care se realizează prin Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi prin celelalte instanţe judecătoreşti 

stabilite de lege.  

Din punct de vedere practic, principiul realizării justiţiei de către instanţele judecătoreşti este pus în 

evidenţă prin scopurile social-juridice urmărite în cadrul desfăşurării activităţii de judecată. 

În acest sens, se dispune în preambulul Legii nr. 304/2004 că „organizarea judiciară se instituie 

având ca finalitate asigurarea respectării drepturilor şi a libertăţilor fundamentale ale persoanei”. 

În afară de instanţele judecătoreşti, prin lege, au fost înfiinţate şi alte organe de stat cu atribuţii de 

jurisdicţie. Având în vedere activitatea pe care o desfăşoară, reţinem că unele dintre acestea sunt organizate 

într-un sistem de jurisdicţie propriu iar altele, cu atribuţii limitate, numai pentru efectuarea primului grad de 

jurisdicţie. 

Corelarea dintre activitatea jurisdicţională a organelor administrative şi activitatea jurisdicţională a 

instanţelor judecătoreşti este realizată prin reglementarea, în art. 94 pct. 2 C. proc. civ., a căilor de atac ce pot 

fi exercitate împotriva hotărârilor autorităților administrației publice cu activitate jurisdicțională și ale altor 

organe cu astfel de activitate, în cazurile prevăzute de lege.  

În general, specificul unei astfel de căi de atac se evidenţiază prin caracterul său devolutiv integral. 

Cu alte cuvinte, în urma exercitării ei, cauza este atribuită judecătoriei competente, în vederea unei reluări în 

fapt şi în drept a judecăţii. 

 

Concluzii 

 

Existența oricărei persoane în societate nu poate fi concepută fără un set de drepturi,  libertăți și 

obligații corelative, care definesc personalitatea juridică a acesteia. Totodată, drepturile și libertățile de care 

vorbim ar fi lipsite de conținut și eficiență dacă nu ar fi însoțite de modalități concrete de exercitare și 

ocrotire, concret de posibilitatea de a recurge la forța coercitivă a statului pentru apărarea și valorificarea lor, 

în caz de nevoie pe cale judiciară. Așa se justifică menirea justiției, a accesului liber la justiție, ca fiind 

garanția juridică a existenței și realizării drepturilor și libertăților fundamentale ale individului. 

Acest veritabil principiu fundamental de drept, trebuie materializat și garantat prin multiple norme 

juridice, inclusiv procedurale, prin care să se instituie măsuri și obligații în sarcina statului, a legiuitorului, a 

autorităților abilitate să înfăptuiască actul de justiție, impunându-se o atitudine menită să evite orice tendință 

de modificare legislativă care să instituie restricții de natură a afecta libertatea și eficiența accesului la 

justiție. 
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