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Rezumat: Într-o societate democraticǎ şi cu o economie stabilǎ, raporturile juridice de drept substanţial se 

realizeazǎ, de regulǎ, fǎrǎ sǎ fie necesarǎ intervenţia vreunui organ de stat. Întrucât în viaţa socialǎ pot sǎ aparǎ situaţii 

de nesocotire sau de încǎlcare a drepturilor subiective, pentru restabilirea acestor situaţii, alǎturi de procedurile 

necontencioase care au luat, în ultima perioadǎ, o mare amploare, este necesarǎ, de multe ori, intervenţia instanţelor 

judecatoreşti. În mǎsura în care încercarea de a rezolva diferendele de naturǎ civilǎ, prin intermediul procedurilor 

nejurisdicţionale, nu a dus la rezultatul scontat de pǎrţi, conflictul juridic urmeazǎ sǎ-şi gǎseascǎ rezolvarea prin 

parcurgerea procesului civil ce va fi declanşat de cǎtre cel interesat. Sunt însǎ situaţii în care calea acţiunii este 

obligatorie, deşi nu ne aflǎm în prezenţa încǎlcǎrii sau contestǎrii unui drept subiectiv civil, cum ar fi cazul acţiunii 

posesorii, partajul în timpul cǎsǎtoriei a bunurilor comune ori al acţiunii de divorţ. Dreptul de a accede la justiţie 

reprezintǎ un aspect al dreptului fundamental recunoscut şi garantat persoanei. Atunci când acest drept este exercitat în 

faţa instanţelor civile, el îmbracǎ forma acţiunii civile. Acţiunea civilǎ reprezintǎ manifestarea în plan concret a 

prerogativei procesuale, recunoscutǎ de lege tuturor persoanelor fizice şi juridice care se bucurǎ de capacitate de 

folosinţǎ. Natura juridicǎ a acţiunii civile trebuie analizatǎ în strânsǎ legǎturǎ cu dreptul la acţiune în sens material, 

aceste douǎ noţiuni aflându-se într-o indisolubilǎ legǎturǎ care a format obiectul analizei şi a disputelor doctrinare din 

ultimele decenii. Dacǎ dreptul la acţiune reprezintǎ un drept complex, care cuprinde o serie de posibilitaţi abstracte, 

reglementate de normele procesuale, acestea pot fi transpuse în concret, în spaţiul de acţiune al procesului civil, prin 

intermediul acţiunii civile. Fǎrǎ a reprezenta singura garanţie a drepturilor subiective, acţiunea civilǎ constituie, fǎrǎ 

îndoialǎ, principalul mijloc de protecţie şi garantare a acestora şi, pe cale de consecinţǎ, a ordinii juridice. 
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Introducere 

 

În societatea romanǎ, orice drept care se recunoştea, potrivit cu regulile dintr-un sistem juridic 

aplicabile unei persoane, putea sǎ aibǎ valoare practicǎ numai în mǎsura în care era sancţionat, pentru cǎ 

valorificarea lui se fǎcea şi prin recursul la sancţiune. Calea urmatǎ pentru sancţionarea dreptului subiectiv 

civil o constituia procedura [1]. 

Procedura civilǎ romanǎ cuprindea totalitatea normelor care reglementau desfǎşurarea proceselor cu 

privire la libertate, la proprietate, la moştenire şi la valorificarea drepturilor de creanţǎ [2]. 

Plecând de la aceste considerente, acţiunea civilǎ a fost definitǎ în literaturǎ de specialitate ca fiind, 

mijlocul legal prin care o persoanǎ cere instanţei judecǎtoreşti, fie recunoaşterea dreptului sǎu, fie realizarea 

acestui drept, prin încetarea piedicilor puse în exercitarea sa de o altǎ persoanǎ sau printr-o despǎgubire 

corespunzǎtoare sau, într-o exprimare sinteticǎ, preluatǎ de cǎtre aceiaşi autori din dreptul roman, dreptul de a 

urmǎri în justiţie ceea ce ţi se datoreazǎ (ius persequendi in iudicio quod sibi debetur) [3]. 

Într-o altǎ accepţiune, acţiunea civilǎ a fost definitǎ ca fiind ansamblul mjloacelor procesuale prin 

care, în cadrul procesului civil, se asigurǎ protecţia dreptului subiectiv civil - prin recunoaşterea sau realizarea 

lui, în cazul în care este încǎlcat sau contestat - ori a unor situaţii juridice ocrotite de lege [4]. 

Întrucât în reglementarea anterioarǎ nu a fost delimitatǎ noţiunea de acţiune civilǎ, actualul Cod de 

procedurǎ civilǎ, în scopul de a înlǎtura controversele doctrinare cu privire la natura juridicǎ a acestei 

instituţii, nu a evitat riscul definirii ei. Astfel, art. 29 din Codul de  procedurǎ civilǎ, în mod asemǎnǎtor cu cea 

din urmǎ definiţie redatǎ mai sus, sub denumirea marginalǎ de “Noţiune”, prevede cǎ, acţiunea civilǎ 

reprezintǎ ansamblul mijloacelor procesuale prevǎzute de lege pentru protecţia dreptului subiectiv pretins de 

cǎtre una dintre pǎrţi sau a unei alte situaţii juridice, precum şi pentru asigurarea apǎrǎrii pǎrţilor în proces. 
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Prin definirea legalǎ a acestei instituţii s-a pus capǎt unei probleme controversate, generatǎ de 

concepţia conform cǎreia dreptul subiectiv civil şi acţiunea civilǎ erau considerate ca un tot unitar, operând o 

distincţie clarǎ între cele douǎ noţiuni. 

 

1. Exercitarea acţiunii civile - drept fundamental de liber acces la justiţie 

 

Reglementarea acestei instituţii prin articolul 29 al Codului de procedurǎ civilǎ, reprezintǎ un progres 

legislativ, realizat prin încorporarea elementelor esenţiale ce se circumscriu sui generis dreptului fundamental 

de liber acces în justiţie, consacrat în art. 21 din Constituţie, art. 5 Cod proc.civ. şi de art. 6 al Convenţiei 

europene pentru protecţia drepturilor omului şi a libertǎţilor fundamentale [5], [6]. 

Cadrul juridic european este obligatoriu pentru toate ţǎrile membre ale Uniunii Europene. De aceea, 

principiile înscrise în Convenţia europeanǎ trebuie sǎ orienteze, atât activitatea de legiferare în materie 

procesualǎ, cât şi pe practicieni. 

În art. 6 al Convenţiei europene sunt sintetizate cele mai importante principii ale activitǎţii judiciare, 

cum sunt  accesul la justiţie, independenţa şi imparţialitatea judecǎtorilor, publicitatea dezbaterilor, dreptul la 

un proces echitabil şi dreptul la apǎrare. 

Sub denumirea de “Îndatoriri privind primirea şi soluţionarea cererilor”, art. 5 al Codului de procedurǎ 

civilǎ prevede cǎ, judecǎtorii au îndatorirea sǎ primeascǎ şi sǎ soluţionaze orice cerere de competenţa 

instanţelor judecǎtoreşti, potrivit legii. Conform aceluiaşi articol, niciun judecǎtor nu poate refuza sǎ judece pe 

motiv cǎ legea nu prevede, că este neclarǎ sau incompletǎ, iar în cazul în care o pricinǎ nu poate fi soluţionatǎ 

nici în baza legii, nici în baza dispoziţiilor legale privind situaţii asemǎnǎtoare, ea va trebui judecatǎ în baza 

principiilor generale ale dreptului, având în vedere toate circumstanţele acesteia şi ţinând seama de cerinţele 

echitǎţii. 

Prin conturarea, pe de o parte, a obligaţilor judecǎtorului de a primi spre soluţionare cererile de 

competenţa instanţelor judecǎtoreşti şi, pe de altǎ parte, prin limitarea acestuia de a stabili dispoziţii cu putere 

general obligatorie, prin hotǎrârile pe care le pronunţǎ, textul reglementeazǎ principiul fundamental al 

liberului acces la justiţie. 

Conform art. 21 din Constituţie, orice persoanǎ se poate adresa justiţiei pentru apǎrarea drepturilor, a 

libertǎţilor şi a intereselor sale legitime, nicio lege neputând îngrǎdi exercitarea acestui drept. 

În consonanaţǎ cu prevederile Convenţiei europene, art. 6 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea 

judiciarǎ [7], conferǎ oricǎrei persoane dreptul de a se adresa liber justiţiei pentru apǎrarea drepturilor, a 

libertǎţilor şi a intereselor sale legitime, în exercitarea dreptului sǎu la un proces echitabil, accesul la justiţie 

neputând fi îngrǎdit. 

Nu în ultimul rând, prin art. 30 al Legii nr.189/2003 privind asistenţa judiciarǎ internaţionalǎ în 

materie civilǎ şi comercialǎ [8], legiuitorul român a instituit egalitatea de tratament pentru persoanele fizice şi 

juridice strǎine,  în ceea ce priveşte sesizarea instanţelor române, acestea având dreptul sǎ se adreseze liber şi 

nestânjenit autoritǎţilor judiciare române, sǎ formuleze cereri, sǎ introducǎ acţiuni şi sǎ-şi susţinǎ interesele în 

aceleaşi condiţii ca şi persoanele fizice sau juridice române. 

Pentru ca o pretenţie sǎ poatǎ fi valorificatǎ pe calea acţiunii civile, este necesar sǎ facǎ obiectul unei 

cereri, a cǎrei competentǎ soluţionare sǎ revinǎ instanţelor judecǎtoreşti. 

Această precizare nu poate conduce la concluzia cǎ, judecǎtorul sau persoana însǎrcinatǎ cu primirea 

cererilor, sǎ nu permitǎ depunerea unei altfel de cereri. Astfel cum, în mod judicios s-a apreciat în doctrinǎ, 

toate cererile trebuie primite şi, ulterior, dacǎ instanţa, în complet legal constituit, constatǎ cǎ cererea supusǎ 

judecǎţii nu este de competenţa instanţelor de judecatǎ, o va respinge în consecinţǎ. Prin urmare, judecǎtorul 

este obligat sǎ primescǎ şi sǎ soluţioneze inclusiv cererile ce nu cad în competenţa instanţelor de judecatǎ, 

soluţia, în acest caz, urmând a fi cea de respingere a acţiunii. Aceastǎ concluzie se desprinde şi din prevederile 

art. 130 Cod proc.civ., care permit invocarea excepţiei de necompetenţǎ generalǎ a înstanţelor de judecatǎ în 

orice stare a pricinii. Or, pentru a exista o pricinǎ în cadrul cǎreia sǎ se soluţioneze necompetenţa generalǎ a 

instantelor de judecatǎ, este necesarǎ primirea cererii [9]. 

Dacǎ instanţa civilǎ a fost legal investitǎ, nu poate fi refuzatǎ judecarea acţiunii pe motiv cǎ legea nu 

prevede, este neclarǎ sau incompletǎ, normele legale în materie interzicând denegarea de dreptate. Fǎcând 

aplicarea art.1 alin. 2 din Codul civil, judecǎtorul, pentru cazurile neprevǎzute de lege, va aplica uzanţele, iar, 

în lipsa acestora, dispoziţiile legale privitoare la situaţii asemǎnǎtoare, umând ca, în cazul în care nici 
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asemenea dispoziţii nu existǎ, sǎ  aplice principiile generale ale dreptului, dar ţinând seama şi de cerinţele 

echitǎţii. 

Aceastǎ obligaţie îşi gǎseşte corespondent în art. 3 din Codul civil din 1864. Pǎstrarea acestei 

reglementǎri era extrem de necesarǎ, deoarece dreptul de acces la justiţie nu poate depinde de pasivitatea, 

incompetenţa sau superficialitatea legiuitorului [10]. 

Nu în ultimul rând, pentru garantarea realizǎrii drepturilor subiective pe calea acţiunii civile, 

legiuitorul interzice ca, prin hotǎrârea pronunţatǎ într-un litigiu, sǎ se stabileascǎ reguli general obligatorii, de 

care sǎ se ţinǎ cont în toate cauzele în care, eventual, ar apǎrea chestiunea de drept respectivǎ. 

Textul nu intrǎ în contradicţie cu faptul cǎ dezlegarea datǎ problemelor de drept de cǎtre instanţa de 

apel, precum şi necesitatea administrǎrii unor probe, sunt obligatorii pentru judecǎtorii fondului şi nici cu 

obligaţia, în cazul rejudecǎrii cu trimitere dupǎ casare, de a respecta soluţia datǎ problemelor de drept de cǎtre 

instanţa de recurs. 

În literature de specialitate de data recentǎ se aratǎ cǎ, în ambele cazuri, judecǎtorii instanţei 

superioare vor arǎta de ce, în concret, problema de drept dedusǎ judecǎţii a primit o interpretare sau aplicare 

greşitǎ. Instanţa de control judiciar nu impune judecǎtorilor fondului dispoziţii de aplicare generalǎ, 

configurate de ea [11].  

Judecatorul nu stabileşte norme de drept - aceastǎ atribuţie aparţinând legislativului - ci aplicǎ doar 

norme de drept la cazuri concrete. Pentru respectarea principiului separaţiei puterilor în stat, judecǎtorul se 

pronunţǎ întotdeauna în cauza în care judecǎ, şi nu are dreptul sǎ stabileascǎ dispoziţii generale în afara speţei 

particulare ce se deduce în faţa sa [12]. 

Normele de procedurǎ civilă reglementeazǎ însǎ douǎ excepţii de la regula de mai sus: procedura 

recursului în interesul legii şi sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, în vederea pronunţǎrii unei chestiuni 

prealabile pentru dezlegarea unor probleme de drept, ambele urmǎrind pronunţarea unor hotǎrâri care, dupǎ 

publicarea în Monitorul Oficial al României, sunt general obligatorii. 

 

2. Dreptul la acţiune - element al dreptului subiectiv civil 

 

Dreptul subiectiv civil a fost definit, în literatura de specialitate, ca fiind posibilitatea subiectului activ, 

în limitele  normelor juridice civile, de a avea o anumitǎ conduitǎ, de a pretinde subiectului pasiv o conduitǎ 

corespunzǎtoare, iar, în caz de nevoie, de a solicita concursul forţei coercitive a statului [13]. 

În virtutea acestei facultǎţi recunoscute de lege, titularul dreptului subiectiv poate, în primul rând, sǎ 

adopte o anumitǎ conduitǎ stabilitǎ de el, dar care sǎ respecte limitele impuse de lege. Totodatǎ, acesta are 

posibilitatea de a pretinde subiectului pasiv - titular al obligaţiei corelative sau tuturor celorlate subiecte de 

drept, în cazul drepturilor opozabile erga omnes - sǎ aibǎ o conduitǎ corespunzǎtoare: sǎ dea, sǎ facǎ sau sǎ nu 

facǎ ceva. Nu în ultimul rând, dreptul subiectiv civil conferǎ titularului şi posibilitatea de a recurge la 

concursul forţei de coerciţie a statului, dacǎ dreptul este nesocotit sau încǎlcat. 

Dreptul la acţiune reprezintǎ, aşadar, acea componentǎ a dreptului subiectiv civil, care permite 

persoanelor fizice şi juridice cǎrora legea le recunoaşte legitimare procesualǎ activǎ, de a recurge, în caz de 

nevoie, la constrângerea statalǎ în vederea relizǎrii drepturilor lor. 

Mijlocul practic prin care este valorificat dreptul la acţiune - care poate sǎ cuprindǎ, dupǎ caz, dreptul 

de a sesiza instanţa, dreptul de a solicita probe, dreptul de a exercita cǎile de atac, dreptul de a cere executarea 

silitǎ a hotărârii judecǎtoreşti pronunţatǎ în cauzǎ - este acţiunea. 

Doctrina aratǎ cǎ dreptul subiectiv civil, în conţinutul cǎruia intrǎ numai dreptul la acţiune, nu şi 

acţiunea, nu se identificǎ cu acţiunea, dupǎ cum acţiunea şi dreptul la acţiune nu sunt noţiuni similare. 

Elementul de legǎturǎ dintre dreptul subiectiv civil şi acţiune este dreptul la acţiune [14]. 

În continuarea celor de mai sus, se impune totodatǎ şi precizarea cǎ, acţiunea civilǎ nu se limiteazǎ la 

sfera de cuprindere a cererii de chemare în judecatǎ. Deşi în limbajul comun cele douǎ noţiuni se confundǎ 

deseori, cererea de chemare în judecatǎ nu reprezintǎ decât una dintre formele de manifestare a acţiunii civile, 

precum cererea reconvenţionalǎ, cererile de intervenţie voluntarǎ sau forţatǎ, ori constituirea ca parte civilǎ în 

cadrul procesului penal. 

În situaţia în care sǎvârşirea unei infracţiuni a produs, pe lângǎ urmǎrile socialmente periculoase şi o 

atingere drepturilor subiective civile, materializatǎ într-un prejudiciu material sau moral, fapta sǎvârşitǎ 

genereazǎ şi obligaţii civile, ale cǎror realizare poate fi cerutǎ în cadrul procesului penal. În mod întemeiat, în 

doctrina pertinentǎ se aratǎ cǎ săvârşirea unei infracţiuni aduce atingere, în primul rând, ordinii de drept, iar 
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aceasta din urmă nu poate fi restabilită decât prin sancţionarea penală a infractorului. Aceeaşi infracţiune 

poate provoca şi o pagubă unei persoane, în această situaţie instrumentul juridic cu ajutorul căruia se poate 

obţine repararea pagubei fiind acţiunea civilă [15]. 

Acţiunea civilǎ existǎ mai înainte de cererea de chemare în judecatǎ, aceasta reprezentând ansamblul 

mijloacelor preocesuale prin care se poate realiza protecţia judiciarǎ a drepturilor subiective şi a situaţiilor 

ocrotite de lege. În momentul în care se apeleazǎ la acţiune, ea se individualizeazǎ, devine proces [16]. 

Aceasta cuprinde aceleaşi mijloace procesuale - este uniformǎ - indiferent de dreptul care se 

valorificǎ, însǎ, în momentul exercitǎrii, acţiunea este influenţatǎ de dreptul subiectiv civil sau de situaţia 

juridicǎ protejatǎ de lege, astfel încât natura dreptului pretins va determina o anumitǎ calificare a acţiunii: 

realǎ sau personalǎ, mobiliarǎ sau imobiliarǎ, prescriptibilǎ sau imprescriptibilǎ extinctiv. 

Legǎtura indisolubilǎ dintre dreptul subiectiv şi acţiunea civilǎ a fost surprinsǎ, încǎ de timpuriu, în 

docrina anterioarǎ actualului Cod de procedurǎ civiǎ: “nu e drept fǎrǎ acţiune. Legea care a creat drepturi nu a 

avut nevoie a spune cǎ, cutare sau cutare drept are cutare acţiune. Prin aceia cǎ a prescris un oarecare drept, în 

mod virual a înţeles sǎ dea acestui drept o sancţiune” [17]. 

 

3. Elementele acţiunii civile 
 

Acţiunea civilǎ presupune existenţa cumulativǎ a trei elemente: pǎrţi, obiect şi cauzǎ. 

a. Pǎrţile acţiunii sunt persoanele între care existǎ raportul juridic dedus judecǎţii: titularul dreptului 

subiectiv încǎlcat sau contestat ori care urmǎreşte valorificarea unei situaţii juridice şi cel despre care se 

pretinde cǎ l-a împiedicat sau stânjenit în exercitarea normalǎ a prerogativelor acestuia. Odatǎ declanşatǎ 

acţiunea civilǎ, ei dobândesc calitatea de parte în proces şi vor avea o denumire specificǎ: reclamant şi pârât, 

apelant şi intimat, recurent şi intimat, revizuent şi intimat, în funcţie de mijlocul procesual din cadrul acţiunii 

care a fost folosit. 

Aceştia pot participa în procesul civil personal sau prin reprezentanţi legali sau convenţionali, cu 

excepţiile prevǎzute de lege pentru anumite proceduri speciale (cum ar fi divorţul). În situaţia în care pǎrţile au 

participat la proces prin reprezentare, efectele hotǎrârii pronunţate în cauzǎ se vor produce faţǎ de ele, iar nu 

faţǎ de reprezentanţii lor, întrucât ceea ce intereseazǎ este calitatea juridicǎ a acestora şi nu prezenţa fizicǎ în 

cursul judecǎţii.Totodatǎ, normele procedurale conferǎ posibilitatea pǎrţii care nu poate participa la şedinţele 

de judecatǎ de a solicita judecarea cauzei în lipsǎ. 

De asemenea, au calitatea de parte în procesul civil şi persoanele sau organele cǎrora le-a fost 

recunoscutǎ legitimarea procesualǎ activǎ sau pasivǎ, deşi nu nu sunt pǎrţi ale raportului juridic care face 

obiectul cauzei, precum procurorul, cǎruia îi este recunoscutǎ facultatea de a porni orice acţiune civilǎ, ori de 

câte ori este necesar pentru apǎrarea drepturilor şi intereselor legitime ale minorilor, ale persoanelor puse sub 

interdicţie şi ale dispǎruţilor, autoritǎţile publice cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului, care pot solicita 

instanţei de tutelǎ decǎderea pǎrinţilor din exerciţiul drepturilor pǎrinteşti, în cazul în care aceştia, prin 

comportamentul lor, pun în pericol viaţa, sǎnǎtatea şi dezvoltarea copilului, sau autoritǎţile publice ale 

comunei, oraşului ori municipiului în al cǎrui razǎ teritorialǎ se aflau bunurile la data deschideri succesiunii, 

care pot solicita declararea nedemnitǎţii de a moşteni, în cazul în care nu mai existǎ alţi succesibili. 

b. Obiectul acţiunii cumuleazǎ, pe de o parte, protecţia dreptului sau realizarea interesului ori situaţiei 

juridice dedusǎ judecǎţii iar, pe de altǎ parte, asigurarea apǎrǎrii pǎrţilor în proces, materializatǎ prin dreptul 

de a discuta temeinicia pretenţiei adversarului şi dreptul de a se apǎra. 

Pot constitui elemente procesuale care sǎ se regǎseascǎ în conţinutul obiectului acţiunii: pretenţia 

reclamantului materializatǎ prin solicitarea rezilierii unui contract sau predarea unui bun, invocarea excepţiilor 

de procedurǎ sau a excepţiilor de fond, solicitarea instituirii de mǎsuri asigurǎtorii, exercitarea unei cǎi legale 

de atac, executarea silitǎ directă sau indirectǎ. 

c. Cauza acţiunii exprimǎ scopul urmǎrit de de persoana care, prin acest mijloc procedural, pretinde 

sau se apǎrǎ în cadrul procesului civil. 

Aceasta nu se confundǎ cu scopul sau cauza urmǎritǎ prin cererea de chemare în judecatǎ. Disticţia 

prezintǎ o importanţǎ majorǎ pentru invocarea autoritǎţii de lucru judecat care presupune, conform art. 431 

Cod proc.civ., identitatea în privinţa cauzei cererii de chemare în judecatǎ, iar nu în privinţa cauzei acţiunii, 

care este aceeaşi în cadrul unui anumit tip de acţiuni.  

Spre exemplu, în cadrul acţiunii în revendicare, scopul urmǎrit de titularul acţiunii este acela de a 

redobândi posesia bunului aflat în deţinerea fǎrǎ drept a altei persoane. Cauza sau temeiul juridic al unei astfel 
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de cereri de chemare în judecatǎ este titlul de proprietate al reclamantului, care poate fi un contract, o 

succesiune, o uzucapiune sau un alt mod de dobândire a proprietǎţii prevǎzut de lege. Dacǎ o primǎ cerere, 

care umǎreşte revendicarea bunului, întemeiatǎ pe contract, este respinsǎ, reclamantul nu mai poate introduce 

împotrivǎ aceluiaşi pârât o nouǎ cerere de chemare în judecatǎ, întemeiatǎ pe acelaşi contract, întrucât existǎ 

triplǎ identitate - de parţi, obiect şi cauzǎ, aceasta urmând a fi respinsǎ în temeiul autoritǎţii de lucru judecat. 

El va putea însǎ solicita revendicarea aceluiaşi bun, de la aceeaşi persoanǎ, invocând drept cauzǎ a noii cereri 

de chemare în judecatǎ o uzucapiune, o succesiune ori un alt contract. 

 

4. Condiţiile de exercitare a acţiunii civile 
 

Orice cerere de chemare în judecatǎ poate fi formulatǎ şi susţinutǎ în faţa instanţei, numai dacǎ autorul 

acesteia are capacitate procesualǎ recunoscutǎ de lege, are calitate procesualǎ, formuleazǎ o pretenţie şi 

justificǎ un interes. Aceste condiţii trebuie sǎ fie îndeplinite şi în cazul formulǎrii unei pretenţii prin 

intermediul cererii reconvenţionale, a cererii de intervenţie principalǎ, a cererii de chemare în judecatǎ a altor 

persoane sau de chemare în garanţie. Art. 32 alin. 2 Cod proc.civ. prevede respectarea acestora, în mod 

corespunzǎtor, şi în cazul apǎrǎrilor. 

Cele patru cerinţe de mai sus, trebuie îndeplinite pe tot parcursul procesului civil, pânǎ la soluţionarea 

definitivǎ a litigiului, ele fiind necesare atât pentru formularea cât şi pentru susţinerea oricǎror cereri. 

 

4.1. Capacitatea procesualǎ 

 

Capacitatea procesualǎ  reprezintǎ aplicarea în plan procesual a capacitǎţii civile, îmbrǎcând douǎ 

forme: capacitatea procesualǎ de folosinţǎ şi capacitatea procesualǎ de exerciţiu. 

a. Capacitatea procesualǎ de folosinţǎ exprimǎ starea potenţialǎ a unei persoane de a avea drepturi 

şi obligaţii pe plan procesual. Cu referire la acest aspect, în doctrinǎ s-a apreciat cǎ acestea (n.a.: drepturile 

potenţiale) nu se confundǎ cu drepturile, ci exprimǎ numai aptitudinea generalǎ şi abstractǎ de a le dobândi 

[18]. 

Conform art. 56 Cod proc.civ., poate fi parte în judecatǎ orice persoanǎ care are folosinţa drepturilor 

civile. Cu titlu de excepţie, pot sta în judecatǎ şi asociaţiile, societǎţile sau alte entitǎţi fǎrǎ personalitate 

juridicǎ, dacǎ sunt constituite potrivit legii. 

Capacitatea de folosinţǎ a persoanelor fizice începe în momentul naşterii acestora şi înceteteazǎ odatǎ 

cu moartea. Legea recunoaşte însǎ o excepţie de la aceastǎ regulǎ, drepturile copilului fiind recunoscute încǎ 

din momentul concepţiei acestuia, cu condiţia ca el sǎ se nascǎ viu - infans conceptus pro nato habetur 

quotiens de commodis eius agitur - ori de câte ori aceasta este în interesul sǎu. 

Persoanele juridice care sunt supuse înregistrǎrii dobândesc capacitate de folosinţǎ de la data 

înregistrǎrii lor. Persoanele juridice care nu sunt ţinute a îndeplini condiţia înregistrǎrii, pot avea drepturi şi 

obligaţii procesuale civile de la data îndeplinirii oricǎrei alte cerinţe, prevǎzutǎ de lege pentru fiinţarea lor în 

mod valabil. Şi în acest caz normele în materie, instituie excepţia capacitǎţii de folosinţǎ anticipate pentru 

persoanele juridice supuse înregistrǎrii, acestea putând avea drepturi şi asuma obligaţii încǎ de la data actului 

de înfiinţare, însǎ numai în mǎsura necesarǎ pentru ca acestea sǎ ia fiinţǎ în mod valabil.Totodatǎ, asociaţiile, 

societǎţile sau alte entitǎţi fǎrǎ personalitate juridicǎ pot sta în judecatǎ, dacǎ au fost constituite potrivit 

cerinţelor legii. 

Capacitatea de folosinţǎ procesualǎ a persoanei juridice, ia sfârşit odatǎ cu încetarea acesteia printr- 

unul dintre modurile prevǎzute de lege. 

Capacitatea de folosinţǎ este recunoscutǎ tuturor persoanelor. Acestea nu pot dispune de aceastǎ 

prerogativǎ legalǎ însǎ pot fi îngrǎdite, cu caracter de sancţiune sau de protecţie, în cazurile şi condiţiile expres 

prevǎzute de lege, cum ar fi, spre exemplu, situaţia pǎrintelui decǎzut din drepturile pǎrinteşti care nu poate 

reprezenta în proces pe copilul sǎu minor, a persoanei juridice care nu poate exercita în justiţie acţiuni în 

valorificarea unor drepturi ce pot sǎ aparţinǎ, potrivit naturii lor sau potrivit legii, doar persoanei fizice sau a 

persoanei juridice fǎrǎ scop lucrativ, cu privire la realizarea unor drepturi civile, care nu sunt necesare pentru 

realizarea scopului prevǎzut prin lege, act de constituire sau statut. 

Lipsa capacitǎţii procesuale de folosinţǎ poate fi invocatǎ în orice stare a procesului. Aceasta poate 

constitui, dupǎ caz, o excepţie dirimantǎ şi absolutǎ sau un motiv de apel ori de recurs. 



Acta Universitatis George Bacovia. Juridica  - Volume 3. Issue 1/2014 - http://juridica.ugb.ro/ - 

Avocat, masterand Maricica VĂLEANU 

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

Actele de procedurǎ îndeplinite de cel care nu are capacitate de folosinţǎ sunt lovite de nulitate 

absolutǎ. Aceasta nulitate nu este condiţionatǎ de vǎtǎmare însǎ, cel care a suferit un prejdiciu ca urmare a 

încǎlcǎrii condiţiilor de exercitare a acţiunii civile, poate solicita sǎ fie despǎgubit, potrivit dreptului comun. 

b. Capacitatea procesualǎ de exerciţiu reprezintǎ aptitudinea unei persoane de a-şi exercita şi 

îndeplini singurǎ drepturile şi obligaţiile procedurale, în vederea valorificǎrii dreptului litigios dedus 

judecǎţii. 

Aceasta se aflǎ într-o strânsǎ legǎturǎ cu capacitatea de folosinţǎ întrucât, în lipsa unui drept, nu este 

de conceput nici exerciţiul lui în justiţie. 

Persoana fizicǎ dobândeşte capacitate deplinǎ de exerciţiu la vârsta de 18 ani, precum şi în cazul 

încheierii cǎsǎtoriei de cǎtre minor. Totodatǎ, legea conferǎ posibilitatea instanţei de tutelǎ, de a recunoaşte 

minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitatea deplinǎ de exerciţiu pentru motive temeinice. 

În cazul persoanei fizice, capacitatea procesualǎ de exerciţiu înceteazǎ prin deces, punere sub 

interdicţie ori anularea cǎsǎtoriei înainte ca minorul de rea-credinţǎ sǎ fi împlinit vârsta de 18 ani. 

Persoana juridicǎ dobândeşte capacitatea de exerciţiu procesualǎ din momentul înfiinţǎrii sale, urmând 

a-şi exercita  şi îndeplini drepturile  şi obligaţiile procesuale prin intermediul organelor sale de administrare, în 

baza regulilor aplicabile mandatului, dacǎ prin lege sau act constitutiv nu s-a prevǎzut altfel. 

Momentul încetǎrii capacitǎţii de exerciţiu a persoanei juridice coincide cu cel al încetǎrii capacitǎţii 

de folosinţǎ, respectiv momentul încetǎrii sale printr-unul din modurile prevǎzute de lege. 

Pentru persoanele lipsite de capacitate de exerciţiu - minorii cu vârsta sub 14 ani şi interzişii 

judecǎtoreşti - normele de procedurǎ civilǎ prevǎd ca acestea sǎ acţioneze în instanţǎ, prin intermediul 

reprezentanţilor lor legali - pǎrinţi sau, în lipsa acestora, tutore - cei care îl reprezintǎ pe copilul dat în 

plasament sau curator. 

În cazul minorilor cu vârsta cuprinsǎ între 14 şi 18 ani, care se bucurǎ de capacitate de exerciţiu 

restrânsǎ, se vor aplica normele privind asistarea legalǎ a acestora, astfel încât minorul va fi citat şi va sta 

personal în proces. Pǎrinţii sau, în lipsa acestora, tutorele îl vor asista pe toatǎ durata judecǎţii, fiind necesar sǎ 

semneze alǎturi de minor toate cererile adresate instanţei pentru a-i întregi capacitatea. 

Dacǎ pe parcursul procesului minorul împlineşte vârsta de 14 ani, reprezentarea se va transforma în 

asistare, cu obligaţia pentru instanţǎ de a cita minorul personal alǎturi de parinţi sau tutore. 

Cu titlu de excepţie, în litigiile privitoare la muncă, îndeletnicirile artistice sau sportive ori 

profesionale ale minorului care a împlinit vârsta de 15 ani, i se recunoaşte acestuia capacitate deplinǎ de 

exerciţiu, fiind citat personal şi putând îndeplini în mod exclusiv actele de procedurǎ.  

Lipsa capacitǎţii de exerciţiu a drepturilor procedurale poate fi invocatǎ în orice stare a procesului. 

Aceasta poate constitui o excepţie de fond, peremptorie şi absolutǎ sau, dupǎ caz, motiv de apel ori de recurs. 

Poate fi invocatǎ atât de cǎtre persoana ale carei interese sunt ocrotite prin stabilirea incapacitǎţii, cât şi de 

cealaltǎ parte, procuror sau instanţǎ din oficiu. 

Acele de procedurǎ îndeplinite de cel care nu are exerciţiul drepturilor procedurale, sunt anulabile, în 

mǎsura în care reprezentantul sau ocrotitorul legal al celui lipsit de capacitate de exerciţiu nu le va confirma, 

în tot sau în parte. 

În conformitate cu regula de drept material, conform cǎreia nulitatea relativă poate fi acoperitǎ, 

instanţa are obligaţia de a acorda un termen de judecatǎ, pentru ca reprezentantul legal sǎ confirme actele 

procedurale îndeplinite de cel care nu are exerciţiul acestor drepturi sau cu capacitate de exerciţiu restrânsǎ. 

 În cazul în care actul nu este confirmat, instanţa va dispune anularea lui.Totodatǎ, cel care a suferit un 

prejudiciu ca urmare a nerespectǎrii condiţiilor de exercitare a acţiunii civile privind capacitatea de exerciţiu 

poate, de asemenea, solicita despǎgubiri, potrivit dreptului comun. 

 

4.2. Calitatea procesualǎ 

 

Potrivit art. 36 Cod proc.civ., calitatea procesualǎ rezultǎ din identitatea dintre pǎrţi şi subiectele 

raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecǎţii. Fiind o chestiune de fond, este necesar sǎ se 

probeze faptul cǎ reclamantul este titularul dreptului, iar pârâtul este obligat în acelaşi raport juridic, aspecte 

care se vor stabili atât în cursul cercetǎrii judecǎtoreşti, cât şi dupǎ parcurgerea etapei dezbaterilor în fond. 

În cazul situaţiilor juridice pentru a cǎror realizare este obligatorie calea justiţiei, calitate procesualǎ 

activǎ are cel ce se poate prevala de interesul realizǎrii acestora, iar calitate procesualǎ pasivǎ are cel faţǎ de 

care se poate manifesta interesul respectiv [19]. 
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Existǎ însǎ situaţii în care, în scopul apǎrǎrii drepturilor sau intereselor legitime ale unor persoane 

aflate în situaţii speciale sau, dupǎ caz, a ocrotirii intereselor unui grup ori a unui interes general, legiuitorul a 

recunoscut legitimarea procesualǎ a unor persoane, grupuri sau organizaţii care nu justificǎ un interes 

personal. Aceastǎ formǎ de legitimare procesualǎ este reglementatǎ de norme imperative, devenind eficientǎ, 

atât din punct de vedere activ cât şi pasiv, în cazurile şi condiţiile strict reglementate de lege. 

În aceastǎ situaţie, se cer a fi îndeplinite toate cele patru condiţii necesare pentru exercitarea acţiunii 

civile, cu particularitatea cǎ cel care acţioneazǎ nu trebuie sǎ justifice un interes personal, folosul practic 

urmǎrit prin exercitarea acţiunii fiind apreciat în raport cu cel pentru care s-a acţionat. 

Se bucurǎ de legitimare procesualǎ activǎ, reprezentantul minorului sau interzisului, pentru acţiunile 

în anularea actului pentru incapacitatea rezultatǎ din minoritate, acţiunile privind stabilirea filiaţiei faţǎ de 

mamă, acţiunea în stabilirea paternitǎţii din afara cǎsǎtoriei sau acţiunea în tǎgada paternitǎţii. 

Diferit de cazul ocrotirii minorului, este recunoscutǎ legitimarea procesualǎ activǎ şi unor organizaţii, 

instituţii sau autoritǎţi, precum organizaţiile neguvernamentale care au ca scop protecţia drepturilor omului 

sau combaterea discriminǎrii, pentru cazurile în care discriminarea se circumscrie domeniului lor de activitate 

şi vizeazǎ o comunitate sau un grup de persoane. 

Totodatǎ, în considerarea aceloraşi situaţii deosebite, în lege este stabilitǎ şi calitatea procesualǎ 

pasivǎ, prin indicarea expresǎ a persoanelor care urmeazǎ a fi chemate în judecatǎ în cazul promovǎrii 

anumitor acţiuni, precum moştenitorii pretinsului tatǎ, împotriva cǎrora poate fi intentatǎ acţiunea în stabilirea 

paternitǎţii, sau a mamei ori a moştenitorilor copilului decedat, în cazul în care este tǎgǎduitǎ paternitatea de 

cǎtre soţul mamei ori statul, reprezentat prin Ministerul Finanţelor Publice, în cazul acţiunilor prin care se 

solicitǎ constatarea caracterului politic al condamnǎrii, în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989. 

Pe parcursul judecǎţii, drepturile, situaţiile juridice şi obligaţiile procesuale pot fi transmise, legal sau 

convenţional unei alte pǎrţi sau unei persoane terţe de proces. 

Transmiterea legalǎ a calitǎţii procesuale opereazǎ în cazul persoanelor fizice prin succesiune, 

moştenitorii preluând drepturile şi obligaţiile, inclusiv cele procesuale, ale autorului lor. Aceştia vor prelua 

poziţia procesualǎ a lui de cujus, cu excepţia drepturilor şi acţiunilor cu caracter strict personal sau cu privire 

la care legea prevede o altǎ soluţie în caz de deces. 

Cu toate acestea, existǎ situaţii în care, deşi acţiunea are caracter strict personal, dacǎ a fost pornitǎ de 

cǎtre titularul dreptului, poate fi continuatǎ de moştenitorii acestuia, cum ar fi cazul acţiunii de divorţ, prin 

care se solicitǎ desfacerea cǎsǎtoriei din culpa exclusivǎ a pârâtului şi reclamantul decedeazǎ în cursul 

procesului. Moştenitorii acestuia vor putea continua acţiunea, care va fi admisibilǎ în situaţia constatǎrii culpei 

exclusive a soţului pârât. 

Pentru persoanele juridice, transmiterea legalǎ a calitǎţii procesuale, are loc prin reorganizarea sau 

transformarea persoanei juridice parte în proces. 

Transmisiunea convenţionalǎ a calitǎţii procesuale, are loc prin intermediul mijloacelor juridice de 

schimbare a subiectului activ sau pasiv al raportului juridic substanţial dedus judecǎţii, precum cesiunea de 

creanţǎ, preluarea de datorie, vânzarea sau donarea bunului litigios. 

Dacǎ, în cursul procesului, dreptul litigios este transmis prin acte între vii, indiferent dacǎ acestea sunt 

cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, procesul va continua între pǎrţile iniţiale. Dacǎ însǎ transferul este fǎcut 

printr-un act cu titlu particular pentru cauzǎ de moarte, judecata va continua cu succesorul cu titlu particular 

ori cu titlu universal, sau universal al autorului.  

Indiferent dacǎ transmiterea dreptului litigios a avut loc prin acte inter vivos sau mortis causa, 

succesorul cu titlu particular este obligat sǎ intervinǎ în cauzǎ, dacǎ are cunoştinţǎ de existenţa procesului, sau 

poate fi introdus în cauzǎ, la cerere sau din oficiu, având aceeaşi calitate procesualǎ ca şi înstrǎinǎtorul.  

Poziţia sa procesualǎ nu poate fi asimilatǎ intervenţiei accesorii sau forţate, întrucât aceastǎ conduitǎ îi este 

impusǎ de lege. 

Dupǎ introducerea în cauzǎ a succesorului cu titlu particular, rǎmâne la latitudinea instanţei sǎ decidǎ 

dacǎ înstrǎinǎtorul sau succesorul universal ori cu titlu universal va rǎmâne sau, dupa caz, va fi scos din 

process [20]. 

 Indiferent de soluţia asupra cǎreia se opreşte instanţa, succesorul cu titlu particular preia procedura în 

starea în care se aflǎ în momentul în care devine parte în proces, iar hotǎrârea pronunţatǎ împotriva 

înstrǎinǎtorului sau succesorului universal ori cu titlu universal îi va fi opozabilǎ, cu excepţia cazului în care a 

dobândit dreptul cu bunǎ-credinţǎ şi nu mai poate fi evins, în condiţiile legii. 
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Lipsa calitǎţii procesuale poate fi invocatǎ pe durata întregului proces, constituind o excepţie de fond, 

dirimantǎ şi absolutǎ sau, dupǎ caz, un motiv al cererii de apel sau de recurs. 

Aceasta este sancţionatǎ cu respingerea acţiunii formulate, ca fiind fǎcutǎ de o persoanǎ fǎrǎ calitate 

sau îndreptatǎ împotriva unei persoane fǎrǎ calitate. Cel care a suferit un prejudiciu prin încǎlcarea acestei 

condiţii de exercitare a acţiunii civile, poate solicita despǎgubiri, potrivit dreptului comun. 

 

4.3. Formularea unei pretenţii 
 

Pentru exercitarea acţiunii civile este necesar ca o persoanǎ sǎ pretindǎ un drept subiectiv civil sau sǎ 

se prevaleze de o situaţie juridicǎ, pentru a cǎrei realizare este obligatorie calea judecǎţii.  

Pentru a putea fi dedus judecǎţii, dreptul litigios trebuie sǎ fie recunoscut de lege, sǎ fie exercitat în 

limitele materiale şi juridice stabilite de normele legale şi sǎ fie actual. 

Aceastǎ ultimǎ cerinţǎ nu este necesar a fi îndeplinitǎ, în cazul în care, prin intermediul acţiunii se 

solicitǎ constatarea existenţei dreptului şi nu realizarea lui. 

Pentru a fi actual, dreptul  trebuie sǎ fie corespunzǎtor unei obligaţii exigibile. Cu titlu de excepţie, 

legea permite însǎ exercitarea unor acţiuni în realizarea drepturilor afectate de termen suspensiv, înainte de 

împlinirea acestuia. Este cazul cererii prin care se poate solicita predarea unui bun la împlinirea termenului 

contractual, fǎcutǎ chiar înainte de împlinirea acestui termen sau a acţiunii prin care se solicitǎ, înainte de 

termen, executarea la termen a obligaţiei de întreţinere sau a altei prestaţii periodice. De asemenea, este 

permisǎ acţiunea prin care se solicitǎ, înainte de împlinirea termenului, executarea la termen a unor obligaţii, 

dacǎ instanţa va constata ca acestea pot preîntâmpina o pagubǎ însemnatǎ, pe care reclamantul ar încerca-o 

dacǎ ar aştepta ca obligaţia sǎ devinǎ exigibilǎ. 

Aceste acţiuni au caracter preventiv, pârâtul neaflându-se în niciuna dintre cele trei situaţii în culpǎ 

procesualǎ. 

O altǎ excepţie, de la regula potrivit cu care interesul trebuie sǎ fie nǎscut şi actual, o constituie 

cererea formulatǎ cu scopul de a preveni încǎlcarea unui drept subiectiv grav ameninţat sau pentru a 

preîntâmpina producerea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara.   

Spre deosebire de acţiunile preventive arǎtate în rândurile de mai sus, în acest caz pârâtul se aflǎ în 

culpǎ procesualǎ, putând fi obligat la plata cheltuielilor de judecatǎ. Hotǎrârea prin care se admite o astfel de 

cerere este de imediatǎ punere în executare, chiar dacǎ dreptul a cǎrui protecţie se urmǎreşte este afectat de un 

termen suspensiv neîmplinit. 

Dacǎ dreptul nu este actual, lipsa acestei condiţii poate constitui o excepţie de fond, peremptorie şi 

absolutǎ sau un motiv pentru cererea de apel sau recurs, dupǎ caz. Excepţia poate fi invocatǎ de oricare dintre 

pǎrţi, de procuror sau de instanţǎ, din oficiu, în orice stare a pricinii. Admiterea excepţiei conduce la 

respingerea acţiunii, ca fiind prematur introdusǎ. Cu toate acestea, dupǎ împlinirea termenului sau a condiţiei 

suspensive, se va putea formula o nouǎ cerere de chemare în judecatǎ, fǎrǎ sǎ i se poatǎ opune autoritatea de 

lucru judecat. 

Dacǎ în urma cercetǎrii judecǎtoreşti şi a parcurgerii etapei dezbaterilor în fond, instanţa constatǎ cǎ 

dreptul pretins nu existǎ ori nu îndeplineşte condiţiile cerute de lege pentru a putea fi exercitat (exceptând cele 

privitoare la caracterul actual), cererea va fi respinsǎ ca nefondatǎ sau neîntemeiatǎ. 

Şi în acest caz, persoana care a suferit un prejudiciu, prin exercitarea acţiunii civile cu încǎlcarea 

condiţiilor cerute de lege, are dreptul de a fi despǎgubitǎ, pe calea unei acţiuni separate, potrivit dreptului 

comun. 

 

4.4. Justificarea unui interes 

 

Cel care a pus în mişcare acţiunea civilǎ sau a exercitat oricare dintre formele procedurale care intrǎ în 

conţinutul acesteia, trebuie sǎ urmǎreascǎ un folos practic. 

Interesul urmǎrit poate fi atât material cât şi moral. Articolul 33 Cod de proc.civ. indicǎ în mod expres 

cerinţele interesului, ce trebuie îndeplinite în mod cumulativ pentru a fi sesizatǎ instanţa de judecatǎ: sǎ fie 

determinat, legitim, personal, nǎscut şi actual. 

Aflatǎ în corelaţie cu cerinţa indicǎrii obiectului prin cererea de chemare în judecatǎ, determinarea 

interesului presupune ca acela care porneşte o acţiune în justiţie sǎ obţinǎ un folos practic concret, nu abstract, 

ca urmare a pronunţǎrii unei eventuale hotǎrâri favorabile în cauzǎ. 
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Pentru a fi legitim, interesul trebuie sǎ respecte normele materiale şi procesuale, precum şi regulile de 

convieţuire socialǎ. Referitor la aceastǎ cerinţǎ, în doctrinǎ s-a arǎtat cǎ exercitarea unui drept subiectiv în 

lipsa unui interes legitim, deci împotriva scopului sǎu recunoscut de lege, constituie un abuz de drept care 

trebuie sancţionat [21]. Cu toate acestea, ca urmare a unei atente analize, instanţa urmeazǎ sǎ traseze, în 

funcţie de datele concrete ale fiecǎrui caz, limita dintre exercitarea abuzivǎ a unui drept şi eroare sau greşealǎ 

de gândire, asigurând totodatǎ accesul liber la justiţie al pǎrţilor. 

Interesul este personal, atunci când folosul practic urmǎrit îl vizeazǎ pe cel care recurge la acţiune sau 

se apǎrǎ în procesul civil. În cazurile în care este permisǎ legitimarea procesualǎ extraordinarǎ, în vederea 

protejǎrii drepturilor şi intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, dupǎ caz, în scopul 

ocrotirii unui interes de grup sau general, folosul trebuie apreciat în raport cu titularul dreptului şi nu cu 

organele sau persoanele cǎrora le este recunoscutǎ legitimarea procesualǎ excepţionalǎ. 

În vederea respectǎrii celei din urmǎ cerinţe, interesul trebuie sǎ existe în momentul în care se exercitǎ 

unul dintre mijloacele procedurale care întrǎ în conţinutul acţiunii. Dacǎ dreptul, pentru a cǎrui realizare se 

cere concursul justiţiei, este afectat de un termen sau de o condiţie suspensivǎ, care nu s-au împlinit, cererea 

va fi respinsǎ ca fiind lipsitǎ de interes, cu excepţia acţiunilor care urmǎresc prevenirea încǎlcǎrii unui drept 

subiectiv ameninţat şi a celor privind preîntâmpinarea producerii unei pagube iminente şi care nu s-ar putea 

repara. 

Lipsa interesului sau a îndeplinirii uneia dintre cerinţele acestei condiţii de exerciţiu a acţiunii civile, 

poate constitui o excepţie de fond, peremptorie şi absolutǎ, sau un motiv al cererii de apel sau de recurs, dupǎ 

caz. În cazul constatǎrii de cǎtre instanţǎ a acestui aspect, cererea sau apǎrǎrile formulate vor fi respinse ca 

fiind lipsite de interes, iar cel care a suferit un prejudiciu, ca urmare a încǎlcǎrii condiţiilor de exerciţiu a 

acţiunii civile, are dreptul de a solicita despǎgubiri, potrivit dreptului comun. 

 

Concluzii 
 

Acţiune civilǎ reprezintǎ, încǎ, principalul mijloc de realizare a intereselor private. Ca manifestare a 

dreptului de liber acces la justiţie, aceasta reprezintǎ o garanţie a dreptului subiectiv civil şi în general a ordinii 

juridice. 

 Parcursul acţiunii civile, între cererea de chemare în judecatǎ şi hotǎrâre ori executarea silitǎ,  

cuprinde o serie de operaţiuni juridice care recunosc participanţilor la activitatea judiciarǎ facultǎţi şi le impun 

obligaţii strict determinate, acestea fiind indispensabile pentru prevenirea exercitǎrii abuzive a drepturilor. 

 Importanţa deosebitǎ a cunoaşterii acestei instituţii, este data de poziţia centralǎ pe care o ocupǎ în 

cadrul activitǎţii jurisdicţionale civile, în jurul sǎu gravitând întrega activitate procesualǎ a instanţei de 

judecatǎ şi a pǎrţilor. 
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