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1. Dispoziþii generale

1. Regulile comune în exercitarea cãilor de atac, înscrise în Codul de
procedurã civilã, au fost sintetizate în art. 456-465.

1.1. Enumerarea ºi clasificarea cãilor de atac

2. Cãile de atac constituie un element al acþiunii civile, care este
definitã, prin art. 29, ca fiind ansamblul mijloacelor procesuale prevãzute
de lege pentru protecþia dreptului subiectiv pretins de cãtre una dintre
pãrþi sau a unei alte situaþii juridice, precum ºi pentru asigurarea apãrãrii
pãrþilor în proces.

Întrucât se referã la „ansamblul mijloacelor procesuale prevãzute de
lege” pentru protecþia dreptului subiectiv sau a unei alte situaþii juridice,
precum ºi pentru asigurarea apãrãrii pãrþilor în proces, textul accentueazã
faptul cã dreptul de a acþiona în justiþie include ºi accesul la cãile de atac
prevãzute de lege, astfel încât cel nemulþumit de o hotãrâre judecãtoreascã
sã poatã sã declanºeze un nou examen al procesului.

3. Totuºi, întrucât accesul liber la justiþie nu înseamnã accesul, în
toate cazurile, la toate structurile judecãtoreºti ºi la toate cãile de atac,
deoarece competenþa ºi procedura sunt stabilite exclusiv de legiuitor,
care poate stabili reguli deosebite, în considerarea unor situaþii deosebite1,
sunt hotãrâri de primã instanþã care nu sunt supuse nici apelului, nici
recursului. De pildã:

– dacã instanþa se declarã necompetentã, hotãrârea nu este supusã
niciunei cãi de atac, dosarul fiind trimis de îndatã instanþei judecãtoreºti
competente sau, dupã caz, altui organ cu activitate jurisdicþionalã
competent [art. 132 alin. (3)];

– instanþa competentã sã judece conflictul va hotãrî, în camera de
consiliu, fãrã citarea pãrþilor, printr-o hotãrâre definitivã [art. 135
alin. (4)];

– hotãrârea asupra strãmutãrii se dã fãrã motivare ºi este definitivã
[art. 144 alin. (2)];

– hotãrârea pronunþatã în condiþiile alin. (1) este definitivã, iar
hotãrârea pronunþatã potrivit alin. (2) este definitivã numai în ceea ce
priveºte divorþul, dacã legea nu prevede altfel [art. 930 alin. (4)].
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1 Decizia Plenului Curþii Constituþionale nr. 1/1994, publicatã în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994.
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1. Dispoziþii generale

4. Titlul II „Cãile de atac” din Cartea a II-a a Codului de procedurã
civilã debuteazã cu art. 456 conform cu care, calea ordinarã de atac este
apelul, iar cãile extraordinare de atac sunt recursul, contestaþia în anulare
ºi revizuirea.

Aºadar, cãile de atac ce pot fi exercitate potrivit Codului de procedurã
civilã sunt apelul, recursul, contestaþia în anulare ºi revizuirea.

5. Prin aceastã enumerare s-a urmãrit sã se accentueze distincþia dintre
cãile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotãrârilor judecãtoreºti –
prin care se asigurã controlul judiciar al hotãrârii, realizat de o altã instanþã
judecãtoreascã, de grad superior sau, dupã caz, de acelaºi grad cu instanþa
care a pronunþat hotãrârea atacatã –, ºi cãile de atac împotriva hotãrârilor
autoritãþilor administraþiei publice cu activitate jurisdicþionalã ºi ale altor
organe cu astfel de activitate, în cazurile prevãzute de lege2 – prin
intermediul cãrora se realizeazã controlul judecãtoresc asupra hotãrârilor
atacate.

În egalã mãsurã, enumerarea cãilor de atac semnificã ºi faptul cã
hotãrârea judecãtoreascã este susceptibilã de control numai prin
intermediul acestor mijloace.

6. Cãile de atac pot fi clasificate în funcþie de mai multe criterii,
respectiv:

– condiþii de exercitare;

– instanþa competentã sã le soluþioneze;

– dacã provoacã sau nu o nouã judecatã în fond;

– dacã pãrþile au sau nu acces direct la exercitarea cãii de atac;

– dacã exercitarea cãii de atac suspendã sau nu de drept executarea
hotãrârii atacate.

7. Conform criteriului condiþiilor de exercitare, folosit în art. 456
C. pr. civ., cãile de atac se împart în ordinare ºi extraordinare. Astfel:

7-1. cãile de atac ordinare sunt acelea care:

– pot sã fie exercitate de orice parte din proces sau de orice alt
participant cãruia i s-a recunoscut dreptul la calea de atac;

– pentru a fi exercitate, nu este necesar ca un text de lege sã prevadã
posibilitatea folosirii lor. În schimb, dacã se doreºte suprimarea cãii de
atac ordinare, se impune o menþiune expresã în acest sens3;

�
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cãilor de atac

2 De competenþa judecãtoriei, în condiþiile art. 94 pct. 3 C. pr. civ.
3 De pildã, legiuitorul a extras o hotãrâre controlului judiciar prin intermediul apelului,

stabilind cã poate fi exercitat numai recursul, prin art. 431 alin. (1) conform cu care,

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Semnificaþia
enumerãrii cãilor

de atac

Criterii de
clasificare a cãilor

de atac

1. Cãi de atac
ordinare

Cãi de atac
ordinare ºi

extraordinare:



8

MIHAELA TÃBÂRCÃ. Drept procesual civil. Vol. III – Cãile de atac

– pot sã fie declanºate pentru orice motiv de nelegalitate sau
netemeinicie, partea nefiind þinutã sã formuleze doar anumite critici,
care sã se încadreze în motive limitativ stabilite prin lege, ci este suficient
cã este nemulþumitã de hotãrârea judecãtoreascã împotriva cãreia exercitã
calea de atac.

Potrivit Codului de procedurã civilã, singura cale ordinarã de atac
este apelul;

7-2. cãile de atac extraordinare sunt acelea care pot sã fie exercitate
numai în condiþiile ºi pentru motivele expres ºi limitativ prevãzute de
lege.

Sunt cãi extraordinare de atac recursul, contestaþia în anulare ºi
revizuirea.

8. În funcþie de instanþa competentã sã judece calea de atac, existã
cãi de atac de reformare ºi cãi de atac de retractare. Astfel:

8-1. cãile de atac de reformare sunt acelea care se soluþioneazã de o
instanþã superioarã celei care a pronunþat hotãrârea atacatã4.

Au acest caracter apelul ºi recursul;

8-2. cãile de atac de retractare sunt de competenþa instanþei care a
pronunþat hotãrârea atacatã.

Se încadreazã în aceastã categorie contestaþia în anulare ºi revizuirea.

 9. În funcþie de faptul dacã provoacã sau nu o nouã judecatã în fond,
cãile de atac sunt devolutive ºi nedevolutive. Astfel:

9-1. cãile de atac devolutive sunt acelea care, în limitele a ceea ce s-a
invocat în primã instanþã ºi a ceea ce s-a atacat, provoacã o nouã judecatã
în fond, fãrã restricþii în privinþa administrãrii probelor.
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2. Cãi de atac
extraordinare

Cãi de atac de
reformare ºi de

retractare:

1. Cãi de atac
de reformare

2. Cãi de atac
de retractare

hotãrârea prevãzutã la art. 436 poate fi atacatã numai cu recurs (subl. ns.) la instanþa
ierarhic superioarã; prin art. 440 care aratã cã, hotãrârea care consfinþeºte tranzacþia
intervenitã între pãrþi poate fi atacatã, pentru motive procedurale, numai cu recurs
(subl. ns.) la instanþa ierarhic superioarã; prin art. 1.063 alin. (3) teza I conform cu care,
instanþa se pronunþã asupra cererii de restituire a cauþiunii cu citarea pãrþilor, printr-o
încheiere supusã numai recursului (subl. ns.), la instanþa ierarhic superioarã.

4 Prin excepþie, apelul ar putea fi exercitat ºi împotriva unei hotãrâri care nu este
pronunþatã de o instanþã judecãtoreascã. Conform art. 1312 alin. (9) teza I din Legea nr. 8/1996
privind dreptul de autor ºi drepturile conexe, în termen de 30 de zile de la data publicãrii
în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotãrârii arbitrale, pãrþile pot face apel împotriva
acesteia la instanþa Curþii de Apel Bucureºti, care se va pronunþa asupra cauzei în complet
civil.
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1. Dispoziþii generale

Singura cale de atac devolutivã este apelul;

9-2. cãile de atac nedevolutive nu determinã o nouã judecatã în fond,
iar posibilitãþile probatorii ale pãrþilor sunt limitate, în principiu, la
înscrisuri.

Sunt nedevolutive recursul, contestaþia în anulare ºi revizuirea.

Totuºi, distincþia privitoare la mijloacele de probã ce pot fi
administrate în cãile de atac este valabilã numai pentru calea de atac
propriu-zisã, ea nemaifuncþionând atunci când se pune problema
rejudecãrii procesului ca efect al admiterii cãii de atac. Astfel, dupã
casarea hotãrârii de cãtre instanþa de recurs are loc rejudecarea fondului,
art. 501 alin. (4) arãtând cã, în cazul rejudecãrii dupã casare, cu reþinere
sau cu trimitere, sunt admisibile orice probe prevãzute de lege.

Situaþia este aceeaºi dacã se admite contestaþia în anulare sau
revizuirea.

10. În funcþie de faptul dacã termenul de exercitare a cãii de atac ºi
exercitarea cãii de atac suspendã sau nu executarea hotãrârii atacate,
cãile de atac sunt suspensive ºi nesuspensive de executare.

Este o clasificare ce vizeazã numai hotãrârile susceptibile de executare
silitã. Astfel:

10-1. în condiþiile art. 468 alin. (5), termenul de apel suspendã
executarea hotãrârii de primã instanþã, cu excepþia cazurilor anume
prevãzute de lege. În aceleaºi condiþii, executarea se suspendã dacã apelul
a fost exercitat în termen.

Ca atare, termenul de apel suspendã de drept executarea silitã a
sentinþei, iar acest efect se prelungeºte, odatã ce apelul a fost exercitat în
termen, pânã la soluþionarea cãii de atac.

Totuºi, în cazurile în care sentinþa este executorie provizoriu – de
drept, conform art. 448 C. pr. civ., sau acordatã de instanþã, în condiþiile
art. 449 C. pr. civ. – apelul nu mai este suspensiv, dar instanþa de apel
poate sã încuviinþeze suspendarea execuþiei vremelnice5.
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Cãi de atac
suspensive ºi

nesuspensive de
executare:

1. Cãi de atac
suspensive de

executare

5 Sub marginala „Suspendarea executãrii provizorii”, art. 450 prevede cã, suspendarea
executãrii provizorii va putea fi solicitatã fie prin cererea de apel, fie distinct în tot cursul
judecãþii în apel [alin. (1)]. Cererea se va depune la prima instanþã sau, dupã caz, la instanþa
de apel. În aceastã din urmã situaþie, la cerere se va alãtura o copie legalizatã a dispozitivului
hotãrârii [alin. (2)]. Cererea de suspendare se va judeca de cãtre instanþa de apel. Dispoziþiile
art. 718 alin. (6) sunt aplicabile [alin. (3)]. Suspendarea va putea fi încuviinþatã numai cu
plata unei cauþiuni al cãrei cuantum va fi stabilit de instanþã în condiþiile art. 718 alin. (2)

2. Cãi de atac
nedevolutive
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Cât priveºte recursul, faþã de art. 484 alin. (1), recursul suspendã de
drept executarea hotãrârii în cauzele privitoare la strãmutarea de hotare,
desfiinþarea de construcþii, plantaþii sau a oricãror lucrãri având o aºezare
fixã, precum ºi în cazurile anume prevãzute de lege.

Aceastã enumerare semnificã faptul cã recursul nu este suspensiv de
executare decât atunci când hotãrârea recuratã a fost pronunþatã într-o
cauzã privitoare la strãmutarea de hotare, desfiinþare de construcþii,
plantaþii sau orice lucrãri având o aºezare fixã, precum ºi în cazurile în
care legea prevede în mod expres faptul cã recursul suspendã executarea;

10-2. dacã hotãrârea nu a fost pronunþatã în materiile prevãzute
limitativ în art. 484 alin. (1) C. pr. civ., recursul nu este suspensiv de
drept de executare. În acest caz, art. 484 alin. (2) teza I aratã cã, la cererea
recurentului formulatã în condiþiile art. 83 alin. (2) ºi (3), instanþa sesizatã
cu judecarea recursului poate dispune, motivat, suspendarea hotãrârii
atacate cu recurs în alte cazuri decât cele la care se referã alin. (1).

Contestaþia în anulare ºi revizuirea nu sunt suspensive de drept de
executare. Însã, instanþa sesizatã cu o astfel de cale de atac va putea
dispune suspendarea executãrii hotãrârii. În condiþiile art. 507, instanþa
poate suspenda executarea hotãrârii a cãrei anulare se cere, sub condiþia
dãrii unei cauþiuni. Dispoziþiile art. 484 se aplicã în mod corespunzãtor.
La rândul sãu, art. 512 dispune cã, instanþa poate suspenda executarea
hotãrârii a cãrei revizuire se cere, sub condiþia dãrii unei cauþiuni.
Dispoziþiile art. 484 se aplicã în mod corespunzãtor.

11. În funcþie de faptul dacã pãrþile au sau nu acces direct la exercitarea
cãilor de atac, cãile de atac sunt comune ºi speciale.

Sunt comune, putând fi exercitate de cãtre pãrþi apelul, recursul,
contestaþia în anulare ºi revizuirea.

Drept urmare, Codul de procedurã civilã nu reglementeazã nicio cale
de atac specialã.

1.2. Reguli comune pentru folosirea cãilor de atac

1.2.1. Legalitatea cãii de atac

12. În respectarea principiului fundamental al legalitãþii, consacrat prin
art. 7 C. pr. civ., art. 457 alin. (1) prevede cã, hotãrârea judecãtoreascã
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2. Cãi de atac
nesuspensive de

executare

Cãi de atac
comune sau

speciale

�
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�

Hotãrârea este
supusã cãilor de

atac legale
ºi (3) [alin. (4)]. Pânã la soluþionarea cererii de suspendare, aceasta va putea fi încuviinþatã
provizoriu, prin ordonanþã preºedinþialã, chiar înainte de sosirea dosarului, cu respectarea
cerinþei prevãzute la alin. (4) [alin. (5)].


