Cuprins
Abrevieri .................................................................................. VIII
Capitolul I. Executarea obligaţiilor ............................................. 1
Secţiunea 1. Conceptul de obligaţie........................................... 1
Secţiunea a 2-a. Obligaţiile în raport de obiect .......................... 5
§1. Obligaţiile de a da .......................................................... 6
§2. Obligaţiile de a face ....................................................... 8
§3. Obligaţia de a nu face..................................................... 8
Secţiunea a 3-a. Efectele obligaţiilor ......................................... 9
§1. Consideraţii generale ...................................................... 9
§2. Corelaţia dintre principiul executării în natură
a obligaţiilor şi principiul forţei obligatorii
a contractului ................................................................ 15
Secţiunea a 4-a. Principiul executării în natură
a obligaţiilor .......................................................................... 24
Secţiunea a 5-a. Principiul reparării în natură
a prejudiciului şi principiul executării în natură
a obligaţiilor .......................................................................... 27
Capitolul II. Executarea silită în natură a obligaţiilor ............ 41
Secţiunea 1. Justificare şi importanţă ...................................... 41
Secţiunea a 2-a. Modalităţile executării silite pe plan
procesual civil ....................................................................... 45
Secţiunea a 3-a. Executarea obligaţiilor de a da ...................... 56
§1. Obligaţiile de a da sume de bani .................................. 57
§2. Obligaţia de a da un bun individual determinat ........... 57
§3. Obligaţia de a da bunuri de gen ................................... 59
Secţiunea a 4-a. Executarea obligaţiilor de a face ................... 60
§1. Distincţii în raport de natura prestaţiei ......................... 60
§2. Obligaţiile de predare ................................................... 64

VI

Executarea obligaţiilor prin mijloace indirecte

§3. Executarea silită a obligaţiilor de a face care
nu implică faptul personal al debitorului ..................... 67
3.1. Incidenţa principiului executării silite în
natură .................................................................... 67
3.2. Executarea de către creditor .................................. 73
§4. Executarea silită a obligaţiilor de a face care
implică faptul personal al debitorului .......................... 78
4.1. Executarea obligaţiilor de a face
intuitu personae .................................................... 78
4.2. Executarea obligaţiei de reparare a unui
prejudiciu nepatrimonial ....................................... 80
4.3. Executarea obligaţiei de a face impusă unei
autorităţi administrative ........................................ 92
4.4. Executarea obligaţiei de a face rezultată
dintr-o promisiune de vânzare .............................. 94
4.5. Executarea obligaţiei de reintegrare
a salariatului ........................................................ 101
Secţiunea a 5-a. Executarea obligaţiilor de a nu face ............ 102
Capitolul III. Mijloace indirecte de constrângere .................. 110
Secţiunea 1. Preliminarii........................................................ 110
Secţiunea a 2-a. Daunele cominatorii .................................... 112
§1. Concept şi evoluţie ..................................................... 112
§2. Fundament şi justificare ............................................. 124
§3. Caractere juridice ....................................................... 129
§4. Daune cominatorii prevăzute în legi speciale ............. 141
Secţiunea a 3-a. Amenzile cominatorii .................................. 144
§1. Concept şi natură juridică ........................................... 144
§2. Amenzi cominatorii versus daune cominatorii ........... 146
§3. Amenzile cominatorii prevăzute de
Codul de procedură civilă din 1865 ........................... 151
§4. Amenzi cominatorii prevăzute în legi speciale .......... 153
Secţiunea a 4-a. Penalităţile prevăzute de noul
Cod de procedură civilă ...................................................... 159
§1. Justificare ................................................................... 159
§2. Sfera de aplicare ......................................................... 160
§3. Cumulul cu daunele-interese ...................................... 165

Cuprins

VII

§4. Caracterul cominator .................................................. 167
§5. Procedura de aplicare ................................................. 170
Secţiunea a 5-a. Alte mijloace de constrângere
la executare ......................................................................... 172
Secţiunea a 6-a. Regimul juridic al mijloacelor
indirecte de constrângere la executare ................................ 182
§1. Natură juridică ............................................................ 182
§2. Caractere juridice ....................................................... 186
§3. Domeniu de aplicare................................................... 193
3.1. Aplicarea cu privire la obligaţiile de a da ........... 194
3.2. Aplicarea cu privire la obligaţiile de a face ........ 197
3.3. Obligaţiile de a face privitoare la minori ............ 201
3.4. Obligaţiile de a face impuse unei autorităţi
administrative ..................................................... 204
3.5. Aplicarea cu privire la obligaţiile de a nu face ... 206
§4. Stabilire şi executare .................................................. 208
Bibliografie selectivă ................................................................. 223
Index ........................................................................................... 231

