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L’analyse de la nature juridique de l’action civile a déterminé de 
nombreuses disputes doctrinaires. Il n’existe pas de point unitaire, mais on accepte 
que l’action civile a une nature juridique complexe, qui doit être regardée en 
liaison étroite avec le droit à l’action. Le principe de la protection des droits 
subjectifs civils, consacré par des normes constitutionnelles et européennes, 
implique l’existence d’un moyen spécifique de reconnaissance et de réalisation de 
ces droits. On admet que le principal moyen de protection du droit subjectif civil 
est représenté par l’action civile, qui ouvre au titulaire du droit la possibilité de 
l’obtention du concours de l’État dans sa réalisation, par l’intermédiaire du procès 
civil.

1. No iune. Consacrat pe plan intern, prin legea fundamental , dar i la 
nivel european, principiul ocrotirii drepturilor subiective civile implic  existen a
unui mijloc specific de recunoa tere sau de realizare a acestor drepturi. În general, 
este acceptat c , f r  a fi singurul, principalul mijloc de protec ie a dreptului 
subiectiv civil îl reprezint  ac iunea civil , care deschide titularului unui asemenea 
drept posibilitatea ob inerii concursului statului în realizarea dreptului, prin 
intermediul procesului civil, privit în sens larg1. Altfel spus, atunci când dreptul 
subiectiv sau un interes legitim au fost înc lcate, dat fiind faptul c  dreptul 
substan ial nu poate asigura protec ie, este necesar  recurgerea la un mijloc 
institu ionalizat pentru realizarea respectivului drept sau interes. Singurul mijloc 
practic care intermediaz  acest concurs este ac iunea civil , prin care se 
declan eaz  procesul civil2.

Pornind de la etimologia termenului3, în limbajul comun prin ac iune se 
desemneaz  faptul de a face ceva sau de a desf ura o activitate4. În terminologia 
juridic  termenului de ac iune i se atribuie mai multe accep iuni, pornind de la 
identificarea, în practic , cu cererea de chemare în judecat i terminând cu 
asimilarea cu dreptul subiectiv pe care îl ocrote te. Evident, sfera ac iunii civile nu 
poate fi redus  la actul de sesizare a instan ei judec tore ti, acesta din urm
reprezentând doar un prim aspect al exercit rii ac iunii, dup  cum nu poate fi 
confundat de plano cu dreptul subiectiv civil, a a cum vom verea în cele ce 
urmeaz .

În literarura juridic  ac iunea civil  a fost definit  ca fiind mijlocul legal 
prin care o persoan  cere instan ei recunoa terea sau realizarea unui drept prin 
încetarea piedicilor puse în exercitarea sa de o alt  persoan  sau printr-o 
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desp gubire corespunz toare5. Înc  din dreptul roman, ac iunea era v zut  ca fiind 
dreptul de a urm ri în justi ie ceea ce i se datoreaz  (ius per se quendi in iudicio 
quod sibi debetur).

Majoritatea defini iilor din doctrin  sunt în acela i sens tinzând s
determine în general scopul i obiectul ac iunii civile6. De asemenea, defini iile 
formulate în doctrina str in  tind s  sublinieze natura juridic  a ac iunii civile, 
aceea de mijloc procedural menit s  apere drepturile subiective civile. În legisla ia
francez  exist i o defini ie legal  a ac iunii civile. Astfel, potrivit art. 30 din Noul 
Cod de procedur  civil  "ac iunea civil  este dreptul, pentru autorul unei preten ii, 
de a fi ascultat asupra fondului acesteia, pentru ca judec torul s  se pronun e asupra 
temeiniciei sau netemeiniciei ei; pentru adversar, ac iunea este dreptul de a discuta 
temeinicia acestei preten ii". Îns , chiar doctrina francez  critic  utilizarea 
termenului drept în defini ia legal  a ac iunii civile, considerându-se c  nu poate 
exista un drept subiectiv când de fapt ac iunea reprezint  o facultate sau o 
posibilitate.

Într-o alt  defini ie s-a considerat c  ac iunea civil  are în con inutul s u
totalitatea mijloacelor formale organizate de lege pentru ap rarea drepturilor 
subiective recunoscute de ordinea de drept7 sau c  procesul civil reprezint
organizarea practic  a ac iunii, materializarea i dezvoltarea ei, forma sa de via i
realizare a scopurilor pe care le urm re te8. Într-o defini ie mai complet , ac iunea
este v zut  ca fiind "ansamblul mijloacelor procesuale prin care poate fi solicitat i
asigurat concursul unui organ jurisdic ional în vederea recunoa terii sau realiz rii 
unui drept ori interes - nesocotit, contestat sau înc lcat - fie prin afirmarea dreptului 
subiectiv preexistent sau constituirea unei situa ii juridice noi, fie prin plata unei 
desp gubiri sau i prin plata unei asemenea desp gubiri"9. V zut  ca un concept-
sintez , în opinia aceluia i autor, ac iunea civil  reprezint  "ansamblul mijloacelor 
procesuale instituite pentru protec ia dreptului subiectiv, iar uneori chiar a unor 
interese". Aceste mijloacele procesuale care compun ac iunea civil i îi determin
natura juridic  - institu ie procesual  - se concretizeaz  în timpul procesului prin 
exercitarea unor "drepturi subiective procesuale", cum ar fi dreptul de a introduce 
cererea de chemare în judecat , dreptul de a exercita c ile de atac etc., iar "sinteza" 
acestor drepturi reprezint  dreptul la ac iune, ca drept subiectiv procesual10.

O serie de preciz ri completeaz  în mod necesar defini ia ac iunii civile: 
ac iunea civil  reprezint  totodat  o facultate legal , subsumat  principiului 
disponibilit ii, dar i o obliga ie, ulterioar  sesiz rii, a organului jurisdic ional, de 
a solu iona situa ia juridic  dedus  judec ii; ac iunea civil  nu se identific  cu 
dreptul subiectiv fiind imanent  acestuia; ac iunea civil  cuprinde un ansamblu de 
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elemente i de mijloace procesuale, f r  a se reduce doar la unul dintre acestea, 
cum ar fi cererea de chemare în judecat ; în principal ac iunea presupune dreptul 
de a ob ine o condamnare civil i executarea silit ; elementele ac iunii trebuie 
considerate nu numai prin prisma reclamantului ci i a pârâtului. 

Într-o defini ie mai succint  ac iunea civil  a fost v zut  ca fiind ansamblul 
de mijloace procesuale prin care se poate realiza protec ia judiciar  a drepturilor i
intereselor civile ocrotite de lege, iar, o serie de sublinieri din literatura de 
specialitate, o detaliaz : ac iunea civil  este în strâns  leg tur  cu protec ia
judiciar  a drepturilor subiective civile, precum i a unor interese pentru a c ror
realizare calea justi iei este obligatorie; ac iunea civil  cuprinde toate mijloacele 
procesuale pe care legea le pune la dispozi ie pentru protejarea drepturilor i
intereselor civile, fiecare din aceste mijloace procesuale reprezentând forme de 
manifestare a ac iunii civile; ac iunea este uniform , cuprinde acelea i mijloace 
procesuale, indiferent de dreptul ce se valorific , dar când se exercit , ac iunea este 
influen at  de dreptul subiectiv (sau de interesul proteguit de lege), dobândind din 
natura i caracteristicile acestuia; în momentul în care se apeleaz  la ac iune,
aceasta se individualizeaz , devine proces11.

Corela ia drept subiectiv civil, drept la ac iune, ac iune civil . Corecta 
configurare a naturii juridice a ac iunii civile a determinat numeroase dispute 
doctrinare. Nici în prezent nu exist  un punct de unitar, acceptându-se, îns , c
ac iunea civil  are o natur  juridic  complex i c  aceasta trebuie privit  în strâns
leg tur  cu dreptul la ac iune. Tocmai aceast  problem  a raportului dintre dreptul 
subiectiv civil i dreptul la ac iune a determinat pe plan doctrinar, diferite concep ii
privind no iunea i natura juridic  a ac iunii civile12, o prezentare general  a 
acestora fiind necesar  pentru corecta în elegere a institu iei.

În dreptul roman se considera c  ac iunea este preexistent  dreptului 
subiectiv civil i astfel, numai titularul dreptului poate ob ine protec ie legal .
Altfel spus, dreptul procedural este anterior celui substan ial, ac iunea având 
tocmai rolul de a crea drepturi subiective13. Aceast  concep ie a influen at ulterior 
teoriile cu privire la natura juridic  a ac iunii civile, determinând teoria clasic  sau 
civilist  cu privire la aceasta. 

Într-o prim  concep ie ac iunea civil  este asimilat  cu însu i dreptul 
subiectiv civil, f r  a reprezenta o categorie distinct  ci doar un aspect al acestuia, 
mai exact aspectul s u dinamic. O asemenea identificare determin  o serie de 
consecin e: nu poate exista ac iune f r  drept, dar nici drept subiectiv f r  ac iune;
fiecare drept presupune o singur  ac iune; dreptul subiectiv se stinge odat  cu 
ac iunea, având acela i obiect i aceea i natur  juridic .

În mod evident, chiar dac  o construc ie teoretic  ce asimileaz  dreptul 
subiectiv cu ac iunea ar putea fi acceptat , consecin ele practice sunt contrare 
teoriei clasice a dreptului subiectiv civil. Astfel, poate exista drept f r  ac iune, cel 
pu in în sens material, dreptul subiectiv poate supravie ui ac iunii civile, atunci 
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când, din diverse motive procesul nu se finalizeaz  cu admiterea ac iunii, un drept 
poate da na tere la mai multe ac iuni, iar, cum vom vedea, natura juridic  a ac iunii
este diferit  de cea a dreptului subiectiv civil. 

Într-o concep ie subiectiv , ac iunea nu se confund  cu dreptul 
reprezentând îns , sanc iunea acestuia. Consecin a ar fi recunoa terea oric rui
subiect a unui drept la protec ie judiciar , public, contra statului sau contra statului 
i pârâtului, în care cel dintâi ar ap rea ca subiect pasiv. Date fiind contradic iile de 

natur  teoretic i practic  pe care le-ar genera, aceast  teorie nu a fost primit  de 
doctrin 14. Într-o alt  concep ie ac iunea civil  este considerat  chiar un drept 
subiectiv de sine st t tor, al c rui scop ar fi ocrotirea altui drept subiectiv civil. 
Întrucât ar trebui s  implice întotdeauna un subiect pasiv i aceast  calificare a 
ac iunii civile este criticabil . Conform teoriei clasice a a cum dreptul procesual 
civil nu era distinct de dreptul civil, ac iunea nu era conturat  distinct de dreptul 
subiectiv pe care-l ocrotea. Ulterior, contrar teoriei civiliste, a fost formulat  teoria 
autonomiei ac iunii fa  de dreptul subiectiv civil, distingându-se între dreptul de 
fond i dreptul de procedur 15.

Autonomia dreptului la ac iune a fost argumentat  fie prin existen a unui 
drept de peti ionare, neprivatist, public, adic  un drept îndreptat împotriva statului 
prin mijlocirea organelor jurisdic ionale, fie prin considerarea ac iunii civile ca un 
drept abstract de a ac iona. Conform acestei ultime concep ii ac iunea era 
independent  de temeinicia dreptului, avându- i fundamentul în dreptul 
constitu ional la peti ionare care exercitat în fa a organelor jurisdic ionale devenea 
drept la ac iune.

S-a mai considerat c  no iunea de ac iune civil  prezint  dou  accep iuni,
una general , obiectiv i alta special , subiectiv 16. Accep iunea obiectiv  este 
determinat  de caracterul obiectiv al normelor juridice care consfin esc drepturile 
subiective civile, ac iunea fiind un mijloc general i abstract. În privin a exercit rii
ac iunii civile, aceasta r mâne la latitudinea titularilor drepturilor subiective civile, 
astfel încât ac iunea implic i o accep iune subiectiv , constând în facultatea 
acestora de a urm ri prin mijloacele legale realizarea a ceea li se datoreaz . Al i
autori includ în defini ia ac iunii civile termenul de putere legal , ca expresie a unei 
libert i sau a unei facult i. Ac iunea este, în aceast  viziune, puterea impersonal ,
permanent i general  de a sesiza instan ele, distinct  de accesul la justi ie. Acesta 
din urm  reprezint  o libertate public  în virtutea c reia orice persoan  se poate 
adresa instan ei. Într-o alt  defini ie, ac iunea civil  este puterea sau facultatea ca 
preten ia s  fie supus  judec ii pentru a se ob ine o hot râre pe fondul acesteia. 
Aceast  facultate are un caracter impersonal, obiectiv, permanent i nu poate face 
obiectul unei renun ri generale i absolute din partea nim nui. Prin aceste 
considera ii se tinde la delimitarea ac iunii de dreptul subiectiv i de cererea de 
chemare în judecat .
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În prezent, concep ia potrivit c reia ac iunea reprezint  un drept autonom 
este majoritar , fiind sus inut  atât în doctrina român  cât i str in . Trebuie f cut
distinc ia dintre un "drept la ac iune" ca drept subiectiv autonom i dreptul 
substan ial, primul fiind exercitat tocmai pentru protejarea celui de-al doilea17. Cu 
toate acestea, permanent este subliniat  leg tura dintre ac iune i dreptul 
substan ial. Doctrina noastr  sus ine o concep ie obiectiv , ac iunea fiind 
prezentat  ca mijloc legal ori ca un ansamblu de mijloace procesuale, prin care se 
asigur  protec ia dreptului subiectiv civil sau a unor situa ii juridice ocrotite de 
lege. În dreptul nostru este, în general, promovat  distinc ia dintre dreptul la 
ac iune în sens material i dreptul la ac iune în sens procesual, nu f r  îns  a se 
sublinia autonomia ac iunii civile fa  de dreptul subiectiv. Astfel, s-a considerat c
oricare ar fi obiectul dreptului ac iunea are întotdeauna ca obiect protec ia acestui 
drept18, f r  îns  a se accentua independen a ac iunii fa  de drept. În consecin ,
dreptul la ac iune este prezentat ca unul din elementele dreptului subiectiv civil, 
cele dou  fiind totu i no iuni independente ce apar in unor ramuri de drept 
distincte19.

Criticându-se distinc ia dintre dreptul la ac iune în sens procesual i
material, s-a sus inut c  ac iunea reprezint  posibilitatea sau dreptul persoanei 
interesate de a sesiza, pretinde i ob ine din partea organului jurisdic ional
competent ap rarea unui drept subiectiv înc lcat sau nerecunoscut ori a unui interes 
recunoscut de lege i c  ac iunea civil  reprezint  un drept subiectiv de sine st t tor
a c rui existen i exerci iu nu este legat  de existen a dreptului subiectiv material 
sau a interesului ocrotit20. Mai mult, aceast  distinc ie a fost considerat  echivoc ,
ambigu , creat , inutil îns , doar pentru a explica mecanismul prescrip iei
extinctive. În realitate, prin prescrip ie se sting numai dreptul sau posibilitatea de a 
ob ine condamnarea pârâtului” i dreptul de a ob ine executarea silit , iar celelalte 
drepturi procesuale care compun dreptul la ac iune nu sunt afectate prin 
prescrip ie21.

Într-o alt  opinie, dreptul la ac iune este privit ca un drept complex de 
natur  procesual  al c rui con inut este format dintr-o pluralitate de prerogative, iar 
distinc ia dintre dreptul la ac iune în sens procesual i material este f cut  doar 
pentru a justifica mecanismul prescrip iei dreptului la ac iune22.

Majoritatea doctrinei consider  c  în con inutul ac iunii civile sunt incluse 
sesizarea instan ei, administrarea probelor, ap r rile de fond sau pe cale de 
execep ie i c ile de atac. Dintre acestea dou  atribute sunt esen iale pentru 
determinarea naturii juridice a ac iunii civile: dreptul de a sesiza instan a i dreptul 
la admitere a ac iunii.

Sesizarea instan ei reprezint  prerogativa procesual  recunoscut  de lege 
tuturor persoanelor cu capacitate de folosin . Dreptul de a sesiza instan a ne apare 
                                                          
17I. Deleanu, op. cit., p. 169. 
18 I. Stoenescu, S. Zilberstein, op. cit., p. 235. 
19 V. M. Ciobanu, op. cit., p. 252. 
20 D. Radu, Ac iunea în procesul civil, Editura Junimea, Ia i, 1974, p. 88. 
21 I. Deleanu, op. cit., p. 170; G. Boroi, op. cit., p. 127 
22 I. Le , op. cit., p. 163. 
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ca o manifestare a dreptului la peti ionare în sensul art. 21 din Constitu ie. Mai 
exact, dreptul de a accede la justi ie, este doar un aspect al dreptului general de 
peti ionare i atunci când este exercitat în fa a unui organ jurisdic ional se 
transform  în drept la ac iune, ca drept procesual autonom cu forme i reguli 
particulare23.

Dreptul la sesizarea instan ei este un drept de natur  public  prin 
intermediul c ruia o persoan  tinde s  ob in  concursul func iei publice pentru 
protec ia intereselor sale, astfel c  promovarea ac iunii civile nu este în sine 
condi ionat  de existen a dreptului material, dup  cum nici celelalte atribute ale 
ac iunii civile nu sunt condi ionate de existen a unui asemenea drept. Temeinicia 
unei cereri, adic  posibilitatea de a câ tiga procesul, rezult  tocmai în urma 
desf ur rii acestuia. Prin urmare, ac iunea civil  se exercit  independent de 
existen a unui drept subiectiv, chiar atunci cân preten ia dedus  judec ii este 
neîntemeiat .

Dreptul la admitere a ac iunii reprezint  o prerogativ  de sine st t toare
fa  de dreptul subiectiv civil, care se poate exercita i în cazul în care ac iunea are 
un alt obiect decât un drept substan ial. Exercitarea acestui drept nu conduce în 
toate cazurile la admiterea ac iunii sau., uneori, chiar reclamantul nu îl exercit  din 
proprie ini iativ , de exemplu, în cazul renun rii la judecat  sau la drept ori a 
desist rii care conduce la perimare. 

În aceste condi ii se consider  c  ac iunea ca mijloc procedural dar i ca 
drept fundamental exist i atunci când reclamantul nu i-a execitat dreptul la 
admirerea ac iunii sau aceasta a fost respins  ca neîntemeiat . Dreptul subiectiv 
condi ioneaz  doar solu ia de admitre a ac iunii i nu ac iunea în sine. 

În literatura juridic  s-a pus i întrebarea dac  existen a dreptului este o 
condi ie pentru exercitarea ac iunii. De i, în general, dreptul este enumerat printre 
condi iile de exercitare a ac iunii civile sau pentru a fi parte în proces, r spunsul a 
fost i negativ. Tocmai existen a sau inexisten a dreptului face obiectul verific rii 
în procesul rezolv rii ac iunii, neputând fi considerat  o condi ie aprioric  pentru 
exercitarea ei24. Toate aceste controverse din literatura juridic  ar putea fi înl turate
printr-o solu ie similar  dreptului francez, adic  prin formularea riguroas  în Codul 
de procedur  civil  a unei defini ii a ac iunii.

Natura juridic  a dreptului la ac iune a suscitat, de asemenea, o serie de 
discu ii. De regul , dreptul la ac iune este v zut ca elementul de leg tur  între 
dreptul subiectiv i ac iune. Într-o opinie, se consider  c  dreptul la ac iune este un 
drept subiectiv general i abstract, nediferen iat i nelegat de fiecare drept 
subiectiv, care intr  în con inutul capacit ii de folosin  a fiec rei persoane i care 
preexist  dreptului subiectiv25. Al i autori identific  ac iunea civil  cu dreptul la 
ac iune sau îl consider , pe acesta din urm , o parte component  a dreptului 
subiectiv i o garan ie a realiz rii acestuia. Astfel, dreptul la ac iune con ine, la 
rândul s u, mai multe drepturi, i anume, dreptul de a sesiza instan a, dreptul de a 

                                                          
23 Ibidem, p. 164- 165 
24I. Deleanu, op. cit., p. 167 
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administra probe, dreptul de a exercita c ile de atac, dreptul de a ob ine executarea 
silit  a hot rârilor etc26.

Într-o opinie contrar , dreptul la ac iune a fost definit ca posibilitatea de 
a pune în mi care mijloacele procesuale ce alc tuiesc ac iunea civil , în scopul 
realiz rii protec iei judiciare a unui drept sau interes civil pretins (afirmat). El duce 
la transformarea unei no iuni abstracte, aceea de ac iune civil , într-o no iune 
concret , aceea de proces civil27. Astfel, pentru stabilirea naturii juridice a dreptului 
la ac iune, s-a pornit de la defini ia ac iunii civile i de la caracteristica acesteia, 
aceea c  împrumut  din caracterele dreptului ocrotit.  

                                                          
26V. M. Ciobanu, op. cit., p. 252. 
27G. Boroi, op. cit., p. 126. 
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