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Partea I
Căile de atac
Capitolul I
CONSIDERAŢII GENERALE ASUPRA CĂILOR LEGALE
DE ATAC
§1. Noţiunea şi importanţa căilor legale de atac
Căile de atac sunt definite de doctrină ca mijloace sau remedii procesuale
prin intermediul cărora se poate solicita verificarea legalităţii şi temeiniciei hotărârilor judecătoreşti şi, în final, remedierea erorilor săvârşite1. Instituţia căilor de
atac este indispensabilă în orice sistem procesual, ea fiind organizată pentru
remedierea eventualelor greşeli de judecată, de fond sau/şi de ordin strict
procedural.
Normativizarea actuală a căilor de atac este rezultatul unei îndelungate
evoluţii istorice. În momentele iniţiale ale evoluţiei dreptului, existenţa unor
remedii procesuale pentru desfiinţarea hotărârilor judecătoreşti nici nu putea fi
concepută. Aşa s-a întâmplat în perioadele istorice în care justiţia avea un
caracter accentuat religios. Aceasta deoarece în acele vremuri justiţia era
considerată o expresie a divinităţii, iar hotărârile adoptate de judecători erau
apreciate ca fiind infailibile. Odată ce justiţia a devenit laică, au fost create şi
mijloacele procedurale necesare pentru remedierea hotărârilor greşite.
În procedura romană, la început, căile de atac se înfăţişau, mai degrabă, ca
veritabile acţiuni în anulare, întrucât în acea epocă nu exista o ierarhizare a
instanţelor judecătoreşti. Doar în epoca procedurii extraordinare se realizează o
veritabilă ierarhizare a organelor de justiţie cu consecinţe pozitive şi asupra
modului de reglementare a căilor de atac2.
1
A se vedea: V.M. Ciobanu, Tr.C. Briciu, C.C. Dinu, Drept procesual civil. Drept execuţional
civil. Arbitraj. Drept notarial, Ed. Naţional, Bucureşti, 2013, p. 364; V. Negru, D. Radu, Drept
procesual civil, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 296. A se vedea, pentru o definiţie
asemănătoare: E.T. Liebman, Manual de Derecho Procesal Civil, Ediciones Juridicas
Europa-America, Buenos Aires, 1980, pp. 439-440; L. Cadiet, E. Jeuland, Droit judiciaire privé,
Litec, Paris, 2006, p. 498.
2
A se vedea, pentru amănunte în legătură cu evoluţia căilor legale de atac: I. Deleanu, Tratat
de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, vol. II, pp. 137-141; S. Spinei,
Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil. Drept român şi drept comparat,
Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 7; V. Daghie, Căile de atac de reformare în procesul civil,
Ed. Naţional, 1997, pp. 11-14.
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Dreptul contemporan se caracterizează, în general, printr-o mare diversitate
de organizare a căilor legale de atac. O atare diversitate se regăseşte chiar şi în
legislaţiile care se întemeiază pe acelaşi sistem de drept. Tocmai de aceea o
privire comparativă este adeseori dificil de realizat în domeniul atât de important
al căilor legale de atac. Această împrejurare l-a îndemnat pe marele procedurist
uruguayan Eduardo J. Couture să aprecieze că „recursurile sunt de o atât de
mare vastitate şi varietate în dreptul hispano-american, încât face dificilă orice
sistematizare”1. O atare constatare se potriveşte în mare măsură şi dreptului
european.
O trăsătură comună a căilor legale de atac rezidă în aceea că ele se adresează, de regulă, instanţelor ierarhic superioare. În acest fel se realizează un
control judiciar eficient asupra hotărârilor judecătoreşti pronunţate de judecătorii
de la instanţele inferioare. Doar în anumite circumstanţe excepţionale i se permite judecătorului să revină asupra propriei sale soluţii şi să pronunţe o hotărâre
nouă. Acesta este cazul căilor legale de atac de retractare. De aceea, se spune
în doctrină că în dreptul modern controlul judiciar se întemeiază pe principiul
organizării ierarhice a instanţelor judecătoreşti, el neavând fizionomia unui
„recurs circular”2.
Reglementarea căilor legale de atac constituie pentru părţi o garanţie a
respectării drepturilor lor fundamentale şi le conferă posibilitatea de a solicita
remedierea eventualelor erori judiciare. Existenţa căilor legale de atac este de
natură să garanteze şi calitatea actului de justiţie, judecătorii fiind obligaţi să-şi
respecte îndatoririle lor, îndeosebi acelea privitoare la imparţialitate.

§2. Controlul judiciar şi controlul judecătoresc
În dreptul modern instanţele judecătoreşti sunt organizate într-un sistem
piramidal, iar acţiunea civilă se exercită adeseori şi în faţa unor instanţe
superioare. Cu alte cuvinte, procesul civil poate accede şi într-o fază a judecăţii
în faţa instanţelor de control judiciar. La aceasta se ajunge ori de câte ori părţile
sau procurorul consideră că o hotărâre judecătorească este nelegală sau
netemeinică. Căile de atac reprezintă tocmai acele mijloace sau remedii procedurale care fac posibilă exercitarea controlului judiciar.
Sintagma „control judiciar” era folosită, în trecut, într-o accepţiune nejustificat extensivă, respectiv în sensul de a include în conţinutul ei şi acel control ce
poate fi exercitat de instanţele judecătoreşti asupra hotărârilor sau actelor
pronunţate de organele administrative. De aceea, în contextul reglementărilor
din ultimele decenii, doctrina a căutat să particularizeze în mod neechivoc
controlul judiciar de controlul judecătoresc.
Controlul judiciar a fost definit de profesorii I. Stoenescu şi S. Zilberstein
ca fiind „dreptul şi obligaţia pe care le au în cadrul unui sistem judiciar instanţele
1

E.J. Couture, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, ed. a 3-a, Ed. Depalma, Buenos
Aires, 1981, p. 340.
2
W.J. Habscheid, Droit judiciaire privée suisse, 2e éd., entièrement revue et corigée, Librairie
de l’Université de Genève, 1981, p. 467.
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judecătoreşti superioare de a verifica, în condiţiile şi cu procedura stabilită de
lege, legalitatea şi temeinicia hotărârilor pronunţate de instanţele judecătoreşti
inferioare lor şi de a casa sau modifica acele hotărâri ce sunt greşite sau de a le
confirma pe cele ce sunt legale şi temeinice”1. Într-o formulă semnificativă,
conchid aceiaşi autori, controlul judiciar este „controlul exercitat de instanţele
superioare asupra actelor de jurisdicţie ale instanţelor inferioare”2.
Din definiţia evocată se poate desprinde o concluzie importantă: controlul
judiciar are ca obiect hotărâri pronunţate de organe care fac parte din acelaşi
sistem de autorităţi publice. Ne aflăm, cu alte cuvinte, în prezenţa unui control
omogen, iar nu eterogen, cum se întâmplă în cazul controlului judecătoresc.
Acesta din urmă este definit ca acel control ce se exercită de instanţele judecătoreşti asupra hotărârilor organelor de jurisdicţie administrativă ori asupra unor
acte administrative emise de organe care nu fac parte din sistemul instanţelor
judecătoreşti3.
Concluzia care se desprinde din precizările făcute de doctrină este aceea a
necesităţii unei departajări categorice între controlul judiciar şi controlul judecătoresc. Aceasta nu înseamnă că între cele două forme de control nu există şi
o strânsă legătură. Ea se concretizează în realizarea controlului judecătoresc de
către instanţele competente după o procedură prestabilită de lege. O atare
procedură se întemeiază pe reguli asemănătoare. În acelaşi timp, trebuie să
subliniem că în toate cazurile se exercită un control asupra legalităţii hotărârilor
sau actelor emise de organele respective, iar uneori şi asupra temeiniciei
acestora. Cu toate acestea, deosebirile sunt mult mai puternice şi ele au fost
evidenţiate în doctrina noastră în mod detaliat4.
O primă deosebire esenţială a fost deja subliniată şi vizează caracterul
omogen al controlului judiciar faţă de controlul judecătoresc, acesta din urmă
având un caracter eterogen.
A doua notă distinctivă se referă la mijloacele procedurale diferite prin care
se declanşează controlul judiciar şi controlul judecătoresc. Controlul judiciar se
declanşează prin intermediul căilor legale de atac prevăzute în Codul de procedură civilă: apelul şi recursul. În schimb, controlul judecătoresc se declanşează prin mijloace procedurale specifice, cum sunt contestaţia şi plângerea, iar
în unele cazuri acţiunea. De asemenea, este de notat faptul că mijlocul
1

I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Căile de atac şi procedurile speciale,
Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1981, p. 9. A se vedea, pentru definiţii asemănătoare:
V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, Ed. Naţional, Bucureşti, 1997, vol. II,
p. 323; S. Zilberstein, V.M. Ciobanu, Recursul şi recursul extraordinar în procesul civil,
Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1987, p. 7. A se vedea, de asemenea: I. Deleanu, Tratat
de procedură civilă, 2013, vol. II, pp. 135-136; I. Leş, Tratat de drept procesual civil, ed. a 5-a,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, pp. 682-683.
2
I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Căile de atac şi procedurile speciale,
op. cit., p. 9.
3
I. Stoenescu, S. Zilberstein, Drept procesual civil. Căile de atac şi procedurile speciale,
op. cit., p. 13; V.M. Ciobanu, op. cit., vol. II, p. 325.
4
A se vedea, pentru amănunte: V.M. Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă,
vol. II, pp. 324-325; I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, vol. II,
p. 116; V. Daghie, op. cit., pp. 26-28.
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procedural al acţiunii poate fi folosit nu numai în materia contenciosului administrativ, ci şi în alte cazuri determinate de lege. Cu titlu de exemplu, menţionăm
acţiunea în anularea actelor notariale [art. 157 alin. (1) din Legea nr. 36/1995],
text care reglementează distinct, în alineatele următoare, şi calea procedurală a
plângerii, şi acţiunea în anularea hotărârii arbitrale (art. 608 NCPC).

§3. Clasificarea căilor legale de atac
3.1. Precizări prealabile
Am arătat că există o mare diversitate de soluţii, în dreptul comparat, în
legătură cu numărul şi natura căilor de atac. O atare aserţiune este valabilă şi în
dreptul nostru. Şi aceasta cu atât mai mult cu cât, în urma reformei întreprinse
prin Legea nr. 59/1993, a fost reintrodus în legislaţia noastră apelul. Această
diversitate impune şi necesitatea unei sistematizări şi clasificări a căilor legale
de atac.
Tendinţa modernă este însă aceea a restrângerii căilor legale de atac. În
acest sens, unul dintre proceduriştii latinoamericani, la care am mai avut prilejul
să ne referim, preciza că: „Tendinţa timpurilor noastre este aceea de a spori
puterile judecătorului şi de a reduce numărul recursurilor: este triumful unei
justiţii prompte şi ferme asupra necesităţii de a avea o justiţie bună, dar lentă”1.
Evident, acesta constituie un punct de reflecţie permanentă şi pentru legiuitorul
român. Un atare imperativ trebuie să vizeze echilibrul dintre necesitatea unei
justiţii prompte şi indispensabilitatea căilor legale de atac, căci, în dreptul modern,
fără existenţa acestora ideea de justiţie nici nu poate fi concepută.
În doctrină au fost folosite mai multe criterii pentru clasificarea căilor de atac.
Le vom prezenta în continuare pe cele mai semnificative2.
3.2. Căi ordinare şi căi extraordinare de atac
Criteriul distinctiv al acestei clasificări vizează condiţiile de exercitare a
căilor legale de atac. Această distincţie este considerată de către unii autori ca
fiind fundamentală3; unii doctrinari nici nu se referă la alte clasificări4. Căile
ordinare de atac sunt acelea care pot fi exercitate de oricare dintre părţi şi
pentru orice motiv. Drept urmare, conceptul de „cale ordinară de atac” evocă
ideea unei libertăţi depline de exercitare a acesteia, fără niciun fel de condiţii
restrictive.
În această privinţă, este de observat că noul Cod de procedură civilă consacră o singură cale ordinară de atac, şi anume apelul, în Capitolul II al Titlului II
din Cartea a II-a. Căile extraordinare de atac sunt acelea care pot fi exercitate
numai în condiţiile şi pentru motivele strict determinate de lege. Noul Cod de
1

E.J. Couture, op. cit., p. 349.
A se vedea şi S. Spinei, Reglementarea căilor de atac în dreptul procesual civil, op. cit.,
pp. 47-72.
3
W.J. Habscheid, op. cit., p. 470.
4
Ibidem.
2
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