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SecĄiunea I. NoĄiunea úi clasificarea obligaĄiilor civile
§ 1. ObligaĄia civilĂ – origine, definiĄie, caracterizare, sensuri
Terminologic, noĄiunea de „obligaĄie” provine din latinescul „obligatio” care înseamnĂ,
în latina veche, a lega pe cineva din pricina neexecutĂrii prestaĄiei pe care o datora altuia.
Conform opiniei aproape unanim acceptate astĂzi, obligaĄiunea, în prima fazĂ a
dreptului roman, era un raport de putere, încĂ imperfect diferenĄiat de celelalte raporturi
analoage – foarte asemĂnĂtor proprietĂĄii, dacĂ nu chiar confundat cu ea –, în virtutea
cĂruia creditorul Ąinea în lanĄuri pe debitor, de unde numele de obligatus dat acestuia din
urmĂ. Astfel conceputĂ, obligaĄiunea era ceva absolut concret, o legĂturĂ, un vinculum în
sensul strict, material, al cuvântului. Obiectul dreptului creditorului era corpul debitorului1.
Toate ipotezele moderne se bazeazĂ pe aceastĂ idee cĂ obligaĄiunea avea ca obiect
persoana debitorului; dreptul creditorului în timpurile primitive era o putere asupra unei
persoane subordonate. Natura acestei subordonĂri a debitorului faĄĂ de creditor este
discutatĂ, dar faptul însuúi nu este pus la îndoialĂ úi se citeazĂ întotdeauna ca argument
cuvintele cu care romanii au caracterizat acest raport: obligare, nexus contrahere, soluere,
liberare, luere. Toate evocĂ ideea unei legĂturi úi, implicit, pe aceea a unei subordonĂri.
Natura acestui raport de subordonare ar fi, dupĂ explicaĄia cea mai simplĂ, sugeratĂ de
însuúi sensul expresiilor citate, o legĂturĂ materialĂ, obligaĄiunea, înainte de a fi un
vinculum juris, o legĂturĂ abstractĂ úi juridicĂ, a fost un vinculum pur úi simplu, o legĂturĂ
materialĂ. Obligatus era cel pus în lanĄuri2.
Codul civil în vigoare defineúte noĄiunea de „obligaĄie”, în art. 1164, ca fiind o legĂturĂ
de drept în virtutea cĂreia debitorul este Ąinut sĂ procure o prestaĄie creditorului, iar acesta
are dreptul sĂ obĄinĂ prestaĄia datoratĂ.
Prin urmare, putem defini obligaĄia civilĂ ca fiind îndatorirea subiectului pasiv al
raportului juridic civil de a avea o anumitĂ conduitĂ, corespunzĂtoare dreptului subiectiv
corelativ, conduitĂ care poate consta în a da, a face sau a nu face ceva úi care, în caz de
nevoie, poate fi impusĂ prin forĄa coercitivĂ a statului3.
Din definiĄie rezultĂ cĂ obligaĄia civilĂ presupune, întotdeauna, o îndatorire a subiectului pasiv (iar nu o posibilitate, facultate), care prezintĂ urmĂtoarele trĂsĂturi:
- îndatorirea subiectului pasiv constĂ într-o conduitĂ corespunzĂtoare conduitei pe
care o poate avea subiectul activ;
1
M.G. Nicolau, Originile obligaĄiunei în Dreptul roman. ConsideraĄiuni în legĂturĂ cu procedura de execuĄie,
în PR nr. 8/2016, p. 84.
2
ObligaĄiunea, categoria cea mai veche, devine baza sistemului juridic roman în partea sa cea mai
caracteristicĂ – úi cea mai importantĂ – procedura, úi aici e tot meritul spiritului juridic roman: el a útiut, înaintea
altora, sĂ construiascĂ o teorie úi sĂ alcĂtuiascĂ un sistem cu un element care, pânĂ atunci la alte popoare
rĂmĂsese nelĂmurit. A se vedea M.G. Nicolau, op. cit., p. 85.
3
Gh. Beleiu, Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele dreptului civil, ed. a XI-a, revĂzutĂ úi
adĂugitĂ, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2007, p. 88.
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- îndatorirea subiectului pasiv poate consta într-o acĄiune sau, dupĂ caz, într-o abĄinere;
- în caz de nevoie, îndatorirea poate fi impusĂ subiectului pasiv prin forĄa coercitivĂ a
statului.
Pe lângĂ sensul prezentat, expresia „obligaĄie civilĂ” mai are încĂ douĂ înĄelesuri:
- raportul juridic obligaĄional (numit úi raport de obligaĄii): un raport juridic civil în
care subiectul activ, numit creditor, poate pretinde subiectului pasiv, numit debitor, sĂ
dea, sĂ facĂ ori sĂ nu facĂ ceva, sub sancĄiunea de a recurge la forĄa de constrângere a
statului în caz de neexecutare de bunĂvoie. Raportul juridic obligaĄional este format din
douĂ laturi: activĂ (dreptul de creanĄĂ aparĄinând subiectului activ, creditorul) úi pasivĂ
(datoria ce incumbĂ debitorului).
- înscrisul constatator al unei creanĄe. „ObligaĄiunea” are înĄelesul de titlu de valoare
(titlu de credit)1 emis de o societate pe acĄiuni, în schimbul sumelor de bani împrumutate,
care încorporeazĂ îndatorirea societĂĄii de a rambursa aceste sume úi a plĂti dobânzile
aferente. Posesorul titlului de valoare are calitatea de creditor al emitentului úi dreptul de a
primi un venit fix sub forma unei dobânzi pentru suma împrumutatĂ.
§ 2. Structura raportului juridic de obligaĄie
Potrivit concepĄiei majoritare2, în structura obligaĄiei civile se regĂsesc trei elemente:
subiectele, conĄinutul úi obiectul.
a) Subiectele (sau pĂrĄile) raportului juridic de obligaĄie pot fi orice persoanĂ
fizicĂ sau juridicĂ (inclusiv statul), în calitate de titulare de drepturi subiective civile (de
creanĄĂ) sau de obligaĄii civile (art. 25, art. 34 úi urm., art. 187 úi urm. C. civ.):
- subiectul activ – creditorul, titularul dreptului de creanĄĂ ce formeazĂ latura activĂ a
raportului juridic obligaĄional;
- subiectul pasiv – debitorul, cel cĂruia îi revine executarea obligaĄiei corelative dreptului
de creanĄĂ, în sensul cĂ trebuie sĂ îndeplineascĂ prestaĄia asumatĂ de a da, a face sau a nu
face.
Calitatea de parte sau subiect poate sĂ-i revinĂ unei singure persoane fizice/juridice
(cazul obligaĄiei civile pure úi simple) sau mai multor subiecte active (cazul obligaĄiilor
complexe cu pluralitate de creditori) sau pasive (cazul obligaĄiilor complexe cu pluralitate
de debitori).
1
CirculaĄia înscrisurilor (titlurilor) care încorporeazĂ anumite valori patrimoniale reprezintĂ o formĂ juridicĂ
modernĂ a circulaĄiei bunurilor. Aceste valori circulĂ prin transmiterea înscrisurilor (titlurilor) care le reprezintĂ;
de exemplu, acĄiunile úi obligaĄiunile emise de societĂĄile pe acĄiuni, cambia, cecul, conosamentul etc. Titlul
comercial de valoare a fost definit în doctrinĂ ca un înscris denumit úi titlu în temeiul cĂruia posesorul sĂu legitim
este îndrituit sĂ exercite, la o datĂ determinatĂ, dreptul arĂtat în înscris. Pentru o analizĂ detaliatĂ asupra
titlurilor comerciale de valoare, v. St.D. CĂrpenaru, Tratat de drept comercial român, ed. a III-a revizuitĂ conform
noului Cod civil, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2012, pp. 602-664.
2
Structura obligaĄiei civile a prilejuit delimitarea a douĂ concepĄii: autori care afirmĂ structura tripartitĂ
(subiecte, obiect, conĄinut) úi autori care argumenteazĂ în favoarea a patru elemente: cele trei menĄionate úi, în
plus, sancĄiunea obligaĄiei civile.
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Determinarea subiectelor participante la raporturi obligaĄionale, ca debitor sau creditor, se face, de regulĂ, în momentul naúterii acestor raporturi, adicĂ în momentul
încheierii actului sau al sĂvârúirii faptului juridic, dupĂ caz.
ExcepĄional, în cazul unor raporturi juridice, cum ar fi cele izvorâte din acte juridice
unilaterale, la naúterea acestora, numai unul dintre subiecte este determinat, celĂlalt fiind
doar determinabil. Spre exemplu, în cazul raportului obligaĄional nĂscut din promisiunea
publicĂ de recompensĂ, în momentul emiterii promisiunii este determinat numai debitorul,
pe când creditorul va fi determinat ulterior în persoana celui care va satisface cerinĄele
actului unilateral al promisiunii publice sau va face prima comunicare a rezultatului, dacĂ
prestaĄia a fost executatĂ de mai multe persoane (art. 1328 C. civ.).
În cazul raporturilor obligaĄionale speciale, subiectele acestora poartĂ denumiri specifice: vânzĂtor – cumpĂrĂtor, locator – locatar, mandant – mandatar, donator – donatar
etc.
În cazul raporturilor obligaĄionale nĂscute din contracte sinalagmatice, subiectele au
dublĂ calitate: creditor al unei prestaĄii úi debitor al altei prestaĄii1. Spre exemplu, vânzĂtorul este nu numai creditor al dreptului de a primi preĄul, ci úi debitor al obligaĄiilor de
transmitere a proprietĂĄii lucrului vândut („a da”) úi de predare a acestuia cĂtre cumpĂrĂtor
(„a face”). Similar, cumpĂrĂtorul este nu numai titular al drepturilor de a i se transmite
proprietatea lucrului vândut úi de a i se remite acest lucru, ci úi debitor al obligaĄiei de a
plĂti preĄul convenit (art. 1650 C. civ.).
b) ConĄinutul raportului juridic de obligaĄie este format din:
- dreptul de creanĄĂ (latura activĂ a raportului) ce aparĄine creditorului, ca element
activ al patrimoniului acestuia, úi
- obligaĄia (latura pasivĂ a raportului) ce-i incumbĂ debitorului, ca element pasiv al
patrimoniului acestuia úi, totodatĂ, corespunzĂtoare dreptului de creanĄĂ.
ConĄinutul raportului obligaĄional se stabileúte prin voinĄa pĂrĄilor sau a legii, dupĂ
cum izvorul raportului juridic concret este un act sau un fapt juridic (art. 1166, 1324, 1325,
1349 C. civ.).
c) Obiectul raportului juridic de obligaĄie reprezintĂ conduita concretĂ la care
este îndrituit subiectul activ úi la care este Ąinut subiectul pasiv (a da, a face sau a nu face).
Obiectul poate fi explicat ca o concretizare a conĄinutului raportului de obligaĄie.
Potrivit prevederilor art. 1226 C. civ., „(1) Obiectul obligaĄiei este prestaĄia la care se
angajeazĂ debitorul. (2) Sub sancĄiunea nulitĂĄii absolute, el trebuie sĂ fie determinat sau
cel puĄin determinabil úi licit”.
Nu trebuie confundat obiectul raportului juridic obligaĄional cu obiectul contractului
sau actului juridic: obiectul raportului juridic obligaĄional constĂ în conduita pe care o
poate pretinde creditorul debitorului sĂu, iar obiectul contractului sau actului juridic repre1
Pentru o analizĂ a principiului reciprocitĂĄii úi interdependenĄei obligaĄiilor pĂrĄilor în contractele sinalagmatice úi a consecinĄelor sale, v. N. Daghie, RezoluĄiunea úi rezilierea contractelor, Ed. Universul Juridic, Bucureúti,
2013, pp. 29-33.
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zintĂ „operaĄiunea juridicĂ, precum vânzarea, locaĄiunea, împrumutul úi altele asemenea,
convenitĂ de pĂrĄi, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor úi obligaĄiilor
contractuale” [art. 1225 alin. (1) C. civ.].
Din textul art. 1226 alin. (2) C. civ. rezultĂ douĂ condiĄii de validitate pe care trebuie
sĂ le îndeplineascĂ obiectul obligaĄiei, sub sancĄiunea nulitĂĄii absolute:
- sĂ fie determinat sau cel puĄin determinabil;
- sĂ fie licit.
§ 3. Clasificarea obligaĄiilor civile
În literatura juridicĂ, clasificarea obligaĄiilor se realizeazĂ dupĂ mai multe criterii:
În funcĄie de izvoare, obligaĄiile pot fi:
- nĂscute din acte juridice (contract sau act juridic unilateral)
ObligaĄiile nĂscute din acte juridice civile sunt cele mai numeroase; ele sunt raporturi
obligaĄionale obiúnuite (fireúti), deoarece se nasc din acorduri sau manifestĂri de voinĄĂ
fĂcute cu intenĄia de a genera efecte juridice, efecte care altfel nu s-ar putea produce1.
Actele juridice civile pot fi contracte sau acte juridice unilaterale.
- nĂscute din fapte juridice licite (gestiunea de afaceri2, plata nedatoratĂ3, îmbogĂĄirea fĂrĂ justĂ cauzĂ4) sau fapte juridice ilicite cauzatoare de prejudicii
ObligaĄiile nĂscute din fapte juridice civile sunt raporturile juridice de obligaĄii care îúi
au sursa în conduita oamenilor, acĄiuni sau inacĄiuni, care pot fi licite sau ilicite. De
asemenea, raporturile juridice obligaĄionale se mai pot naúte úi din evenimente sau fapte
naturale – împrejurĂri care se produc independent de voinĄa omului úi de care legea civilĂ
leagĂ naúterea de raporturi juridice civile concrete5 (legea le acordĂ o astfel de semnificaĄie
juridicĂ6). De exemplu: unele fenomene ale naturii (inundaĄia sau cutremurul pot fi cazuri
de forĄĂ majorĂ, care, potrivit legii, suspendĂ curgerea termenelor de prescripĄie extinctivĂ
úi decĂdere; exonereazĂ de rĂspundere civilĂ), moartea (determinĂ încetarea capacitĂĄii de
folosinĄĂ úi de exerciĄiu a persoanei fizice úi, totodatĂ, marcheazĂ momentul deschiderii
succesiunii), defectele produselor etc.
1

L. Pop, ConsideraĄii generale cu privire la obligaĄiile civile, în Tratat elementar de drept civil. ObligaĄiile, de
L. Pop, I.-F. Popa, S.I. Vidu, Ed. Universul Juridic, Bucureúti, 2012, p. 26.
2
Gestiunea de afaceri, reglementatĂ de art. 1330-1340 C. civ., existĂ atunci când, fĂrĂ sĂ fie obligatĂ, o
persoanĂ numitĂ gerant administreazĂ în mod voluntar úi oportun afacerile altei persoane, numitĂ gerat, care nu
cunoaúte existenĄa gestiunii sau, cunoscând gestiunea, nu este în mĂsurĂ sĂ desemneze un mandatar ori sĂ se
îngrijeascĂ în alt fel de afacerile sale. Aúadar, în cazul gestiunii de afaceri, o persoanĂ intervine, prin fapta sa
voluntarĂ úi unilateralĂ, sĂvârúind acte materiale úi/sau juridice în interesul altei persoane, fĂrĂ sĂ fi primit
mandat din partea acesteia din urmĂ.
3
Plata nedatoratĂ, reglementatĂ de art. 1341-1344 C. civ., constĂ în executarea de cĂtre o persoanĂ a unei
obligaĄii de care nu era ĄinutĂ úi pe care a fĂcut-o fĂrĂ intenĄia de a plĂti datoria altei persoane.
4
ÎmbogĂĄirea fĂrĂ justĂ cauzĂ, reglementatĂ de art. 1345-1348 C. civ., reprezintĂ faptul juridic prin care
patrimoniul unei persoane este mĂrit pe seama micúorĂrii patrimoniului altei persoane, fĂrĂ a exista un temei
juridic pentru aceasta.
5
Gh. Beleiu, op. cit., 2007, p. 111.
6
L. Pop, loc. cit.
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În funcĄie de obiectul lor, sunt posibile mai multe subclasificĂri:
- obligaĄii de a da, de a face sau de a nu face
ObligaĄia de „a da” (dare) semnificĂ îndatorirea debitorului de a transmite un drept
sau de a constitui un drept real oarecare (art. 1650 C. civ.). A nu se confunda obligaĄia
vânzĂtorului de a transmite cumpĂrĂtorului dreptul de proprietate asupra lucrului vândut
sau de a constitui úi transmite un dezmembrĂmânt care este o obligaĄie de „a da” cu
obligaĄia de predare/remitere materialĂ a lucrului vândut cumpĂrĂtorului, care este o
obligaĄie de „a face”.
Transmiterea proprietĂĄii sau a altui drept real printr-un contract se produce, de
regulĂ, în momentul încheierii acestuia, obligaĄia de „a da” executându-se instantaneu,
prin însuúi faptul încheierii contractului (art. 1674 C. civ.).
ExcepĄional, existĂ úi obligaĄii de „a da” cu persistenĄĂ în timp, a cĂror executare este
ulterioarĂ momentului încheierii contractului. Spre exemplificare: strĂmutarea proprietĂĄii
imobilelor (art. 1676 C. civ.); vânzarea unui bun viitor (art. 1658 C. civ.); vânzarea
bunurilor de gen (art. 1678 C. civ.), etc.
Tot obligaĄie de a da este úi îndatorirea pe care úi-o asumĂ cel care a împrumutat o
sumĂ de bani, de a constitui un drept de ipotecĂ în favoarea celui care l-a împrumutat,
pentru a garanta dreptul de creanĄĂ al acestuia din urmĂ.
ObligaĄia de „a face” (facere) semnificĂ îndatorirea debitorului de a efectua o
lucrare úi, în general, orice prestaĄie pozitivĂ cu excepĄia celor încadrate în categoria „a
da”1. Sunt asemenea obligaĄii: obligaĄia vânzĂtorului de a preda lucrul vândut (art. 1685
C. civ.), obligaĄia locatorului de a pune la dispoziĄia locatarului lucrul închiriat (art. 1786
C. civ.), obligaĄia asumatĂ de o persoanĂ de a presta un serviciu sau de a executa o lucrare
oarecare (art. 1851 C. civ.), obligaĄia pictorului ori a sculptorului de a executa o lucrare de
artĂ în favoarea clientului care l-a angajat cu acest scop etc.
ObligaĄia de „a nu face” (non facere) constĂ în abĄinerea la care este îndatorat
subiectul pasiv (debitorul), de la ceva ce ar fi putut face, în lipsa obligaĄiei asumate 2 .
Aceasta nu se va confunda cu obligaĄia generalĂ úi negativĂ de a nu face nimic prin care sĂ
fie stânjenit în exercitare dreptul titularului, obligaĄie corelativĂ drepturilor absolute.
De pildĂ, conform art. 556 alin. (3) C. civ., proprietarul unui teren se poate angaja prin
contract sĂ nu construiascĂ pe acel teren, obligaĄie la care nu ar fi fost Ąinut dacĂ nu s-ar fi
obligat în acest sens.
Alte exemple3 ar putea fi: acela al unui sportiv care încheie un contract cu o anumitĂ
companie de articole sportive, prin care îúi dĂ acordul cu privire la folosirea imaginii sale în
sensul promovĂrii respectivelor echipamente, asumându-úi totodatĂ obligaĄia de a nu mai
încheia un contract similar cu nicio altĂ companie în domeniu 4 ; obligaĄia pe care úi-o
1
V. úi art. 1528 C. civ.: „Executarea obligaĄiei de a face (1) În cazul neexecutĂrii unei obligaĄii de a face,
creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, sĂ execute el însuúi ori sĂ facĂ sĂ fie executatĂ obligaĄia. (2) Cu
excepĄia cazului în care debitorul este de drept în întârziere, creditorul poate sĂ exercite acest drept numai dacĂ îl
înútiinĄeazĂ pe debitor fie odatĂ cu punerea în întârziere, fie ulterior acesteia”.
2
V. úi art. 1529 C. civ.: „Executarea obligaĄiei de a nu face: În cazul neexecutĂrii obligaĄiei de a nu face,
creditorul poate cere instanĄei încuviinĄarea sĂ înlĂture ori sĂ ridice ceea ce debitorul a fĂcut cu încĂlcarea
obligaĄiei, pe cheltuiala debitorului, în limita stabilitĂ prin hotĂrâre judecĂtoreascĂ”.
3
A se vedea E. Lupan, S. Sztranyiczki, E. Veress, R.-A. Pantilimon, Drept civil. Partea generalĂ conform
Noului Cod civil, Ed. C.H. Beck, Bucureúti, 2012, p. 161.
4
T. Prescure, R. Matefi, Drept civil. Partea generalĂ. Persoanele, Ed. Hamangiu, Bucureúti, 2012, p. 92.
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asumĂ autorul unei piese de teatru, de a nu ceda dreptul de reprezentare în public, a piesei
sale, timp de 5 sau 7 ani de la prima reprezentaĄie realizatĂ de teatrul cĂruia i-a transmis
dreptul de a fi jucatĂ piesa, cĂtre vreun alt teatru; obligaĄia pe care úi-o asumĂ nepoata,
faĄĂ de unchiul sĂu, printr-un contract de donaĄie, de a nu se cĂsĂtori pânĂ la absolvirea
liceului ori a facultĂĄii; obligaĄia de a nu planta la o distanĄĂ mai micĂ de 6 m de la gardul
despĂrĄitor etc.
AceastĂ clasificare prezintĂ interes în ceea ce priveúte posibilitatea aducerii la
îndeplinire pe cale silitĂ a obligaĄiilor.
- obligaĄii pozitive (dare úi facere) sau negative (non facere);
ObligaĄiile pozitive sunt acelea care implicĂ o acĄiune (obligaĄia de a da úi obligaĄia
de a face).
ObligaĄiile negative sunt acelea care presupun o abstenĄiune (obligaĄia de a nu face).
Interesul acestei clasificĂri a obligaĄiilor se manifestĂ, spre exemplu, în ceea ce priveúte
una dintre condiĄiile ce trebuie îndeplinite pentru a se putea acorda daune-interese
creditorului ca urmare a neexecutĂrii obligaĄiei ori a executĂrii cu întârziere sau necorespunzĂtoare, anume punerea în întârziere a debitorului. În regulĂ generalĂ, în cazul încĂlcĂrii unei obligaĄii de a nu face, debitorul este de drept în întârziere [art. 1523 alin. (2)
lit. b) teza finalĂ C. civ.], pe când, în cazul încĂlcĂrii unei obligaĄii pozitive, în principiu,
este necesarĂ punerea în întârziere a debitorului [art. 1528 alin. (2) C. civ.]1.
- obligaĄii de mijloace sau de rezultat2
- AceastĂ clasificare a obligaĄiilor o regĂsim reglementatĂ expres de Codul civil în
art. 1481 „ObligaĄiile de mijloace úi obligaĄiile de rezultat”: „(1) În cazul obligaĄiei2de
1
G. Boroi, C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generalĂ, ed. a 2-a revizuitĂ úi adĂugitĂ,
Ed. Hamangiu, Bucureúti, 2012, p. 69.
2
Clasificarea a fost propusĂ de autorul francez René Demogue, în deceniul al treilea al secolului trecut, în
lucrarea sa Traité des obligations en général. Sources des obligations, tome II, Librairie Arthur Rousseau, Paris,
1925, pp. 338-345 apud L. Pop, Tratat de drept civil. ObligaĄiile, vol. II – Contractul, Ed. Universul Juridic,
Bucureúti, 2009, p. 647. Nici Codul civil francez, nici Codul nostru civil de la 1864 nu prevĂd aceastĂ clasificare,
dezvoltarea ei datorându-se literaturii prestigioase de specialitate din FranĄa, precum úi jurisprudenĄei. A se
vedea H. Mazeaud, L’obligation général de prudence et diligence et les obligations déterminées, în Revue
trimestrielle de droit civil, 1936, pp. 1 úi urm; A. Tunc, La distinction des obligations de résultat et des obligations
de diligence, în Juris Classeur périodique 45, I, p. 449; J. Frossard, De la distinction des obligations de moyens et
des obligations de résultat, Lyon, 1965; J. Becque, La protection de la victime d’un domage corporel et de ses proches
dans le cadre contractuelle, Imprimerie Aristide Quillet, Montpelier, 1943, pp. 149-158. ùi doctrinarii români au
preluat aceastĂ clasificare, dezvoltând-o la rândul sĂu jurisprudenĄa autohtonĂ. A se vedea E. Barasch,
O. CĂpĂĄânĂ, ConsideraĄii privitoare la clasificarea obligaĄiilor civile în obligaĄii de rezultat úi obligaĄii de mijloace,
în Studii úi cercetĂri juridice nr. 4/1971, pp. 583-590; T.R. Popescu, P. Anca, Teoria de drept civil a obligaĄiilor,
Ed. ùtiinĄificĂ, Bucureúti, 1968, pp. 11-12; I. Albu, Drept civil. Introducere în studiul obligaĄiilor, Ed. Dacia,
Cluj-Napoca, 1984, pp. 104-111; L. Pop, DiscuĄii în legĂturĂ cu unele clasificĂri ale obligaĄiilor dupĂ obiectul lor, în
Dreptul nr. 8/2005, pp. 63 úi urm.; S. Neculaescu, Drept civil. Teoria generalĂ a obligaĄiilor, Ed. Lumina Lex,
Bucureúti, 2001, p. 13. Printre deciziile instanĄelor din ĄarĂ, care, în soluĄionarea diferendelor ce le-au fost
deduse, au utilizat aceastĂ clasificare a obligaĄiilor: C.A. Bucureúti, s. a V-a com., dec. nr. 1589/2002, în Curtea
de Apel Bucureúti. PracticĂ judiciarĂ comercialĂ 2002, Ed. Brilliance, ColecĄia Lex Expert, p. 71; Curtea de Arbitraj
Comercial InternaĄional Bucureúti, sentinĄa arbitralĂ nr. 156/2003, în RDC nr. 1/2004, p. 198; C.A. Bucureúti, s. a
V-a com., dec. nr. 2003 din 17 noiembrie 2005, în Curtea de Apel Bucureúti. Culegere de practicĂ judiciarĂ 2005 –
în materie comercialĂ, Ed. Universul Juridic, 2006, p. 166 (Curtea de Apel a reĄinut cĂ din convenĄia pĂrĄilor a
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rezultat, debitorul este Ąinut sĂ procure creditorului rezultatul promis. (2) În cazul obligaĄiilor de mijloace, debitorul este Ąinut sĂ foloseascĂ toate mijloacele necesare pentru
atingerea rezultatului promis. (3) Pentru a stabili dacĂ o obligaĄie este de mijloace sau de
rezultat, se va Ąine seama îndeosebi de:
a) modul în care obligaĄia este stipulatĂ în contract;
b) existenĄa úi natura contraprestaĄiei úi celelalte elemente ale contractului;
c) gradul de risc pe care îl presupune atingerea rezultatului;
d) influenĄa pe care cealaltĂ parte o are asupra executĂrii obligaĄiei”.
Aúadar, obligaĄia de rezultat este strict precizatĂ sub aspectul obiectului úi scopului
urmĂrit, debitorul obligându-se sĂ atingĂ un anumit rezultat. Debitorul executĂ plata prin
predarea cĂtre creditor a rezultatului promis. De exemplu, locatorul se obligĂ sĂ predea
lucrul ce face obiectul contractului de locaĄiune locatarului sau vânzĂtorul se obligĂ sĂ
transmitĂ proprietatea lucrului vândut úi sĂ-l predea cumpĂrĂtorului. Neatingerea rezultatului prevĂzut atrage prezumĄia cĂ debitorul se aflĂ în culpĂ pentru neîndeplinirea obligaĄiei. Având caracter relativ, prezumĄia de culpĂ va putea fi rĂsturnatĂ prin probĂ contrarĂ,
de cĂtre debitor.
ObligaĄia de mijloace este caracterizatĂ de faptul cĂ debitorul este Ąinut de îndatorirea de a depune toatĂ diligenĄa necesarĂ ca un anumit rezultat sĂ se realizeze. Cu alte
cuvinte, debitorul plĂteúte folosind toate mijloacele pentru atingerea rezultatului promis.
De exemplu, sunt de mijloace obligaĄiile medicului care Ąin strict de actul medical. Astfel,
acĄiunea medicului se compune din diagnostic úi recomandare urmate de gestul medical de
îngrijire. ObligaĄia medicului este de mijloace pentru cĂ obligaĄia de rezultat este inadecvatĂ exerciĄiului medical. Fiind Ąinut de obligaĄia de mijloace, medicul va face tot ceea ce
trebuie sĂ facĂ, dar nu va promite vindecarea sau alt rezultat dorit, însĂ, pentru atingerea
acestui rezultat, va acĄiona conform competenĄelor, cu diligenĄĂ úi conútiinciozitate
profesionalĂ.
Chiar úi cel mai bun medic, folosindu-se de ultimele informaĄii útiinĄifice în domeniu úi
aplicând tehnici de investigaĄie úi tratament perfecĄionate, nu va fi capabil sĂ evite absolut
întotdeauna decesul pacientului, tot aúa cum un avocat nu va putea sĂ garanteze
câútigarea procesului.
rezultat cĂ obligaĄia asumatĂ de cumpĂrĂtoarea pârâtĂ, acĄionarĂ a societĂĄii supusĂ privatizĂrii, anume aceea de
a asigura plata datoriilor societĂĄii reprezintĂ o obligaĄie de diligenĄĂ úi nu una de rezultat, deoarece
cumpĂrĂtoarea nu s-a obligat sĂ achite, ci numai sĂ asigure, sĂ determine achitarea acelor obligaĄii cĂtre F.P.S.;
potrivit acestei obligaĄii de mijloace, cumpĂrĂtoarea era deci ĄinutĂ sĂ depunĂ diligenĄe, fĂrĂ ca însuúi rezultatul
urmĂrit sĂ constituie obiectul obligaĄiei sale. Ca atare, instanĄa a decis în sensul cĂ, pentru a antrena
rĂspunderea contractualĂ a cumpĂrĂtoarei pârâte, nu este suficient sĂ se învedereze cĂ rezultatul urmĂrit nu a
fost obĄinut, ci este necesarĂ dovedirea faptului cĂ debitoarea obligaĄiei este în culpĂ pentru cĂ nu a depus
diligenĄele necesare, adicĂ nu a folosit mijloacele de care s-ar fi putut servi spre a se ajunge la plata datoriilor în
discuĄie.). ExistĂ însĂ úi autori care contestĂ utilitatea acestei clasificĂri, învederând cĂ „în liniile sale generale
distincĄia dintre obligaĄiile de rezultat úi cele de mijloace este, fĂrĂ îndoialĂ utilĂ (...)”, însĂ „la o privire mai
atentĂ úi la o mai amĂnunĄitĂ analizĂ, se va putea însĂ observa cĂ între obligaĄiile de rezultat úi obligaĄiile de
mijloace nu existĂ deosebiri atât de tranúante cum se afirmĂ, chiar dacĂ luĂm în considerare numai aspectul
probatoriu” – C. StĂtescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generalĂ a obligaĄiilor, Ed. All, Bucureúti, 1998, pp. 7-8.
Cele douĂ categorii de obligaĄii civile au fost analizate în detaliu în studiul monografic J. Bellissent,
Contribution à l'analyse de la distinction des obligations de moyens et des obligations de résultat, L.G.D.J., Paris,
2001.
Nora Andreea Daghie
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Pentru un medic, obligaĄia de mijloace este neîndeplinitĂ ori de câte ori procedeele úi
tehnicile utilizate nu au fost cele mai adecvate sau nu au fost aplicate corect. Revine însĂ
pacientului sarcina de a dovedi neexecutarea obligaĄiei medicului sau nepriceperea ori
neglijenĄa acestuia.
Tot în categoria obligaĄiilor de mijloace am putea încadra úi obligaĄia profesorului de a
medita un elev pentru promovarea unui examen. Profesorul îúi asumĂ obligaĄia de a
depune toatĂ strĂduinĄa pentru ca elevul sĂ promoveze examenul, dar nu-úi asumĂ
obligaĄia garantĂrii reuúitei elevului.
Din formularea legiuitorului – „se va Ąine seama îndeosebi de: a) modul în care obligaĄia este stipulatĂ în contract (...)” – rezultĂ cĂ enumerarea criteriilor în delimitarea celor
douĂ categorii de obligaĄii nu este exhaustivĂ, nu reuneúte unicele elemente de distincĄie la
care se poate recurge, acestea sunt doar criteriile considerate semnificative, elocvente1.
AceastĂ clasificare prezintĂ utilitate practicĂ pe teren probatoriu, în ceea ce priveúte
culpa debitorului (dacĂ nu se realizeazĂ rezultatul): se prezumĂ, în cazul obligaĄiei de
rezultat; trebuie doveditĂ, în cazul obligaĄiei de mijloace2.
În funcĄie de sancĄiunea juridicĂ ce le este proprie, obligaĄiile sunt de douĂ
feluri:
- obligaĄii civile perfecte sunt cele care se bucurĂ integral de sancĄiune juridicĂ,
creditorul putând apela la forĄa coercitivĂ a statului spre a obĄine executarea obligaĄiei, în
naturĂ sau prin echivalent, dacĂ aceasta nu se aduce la îndeplinire de bunĂvoie de cĂtre
debitor. ReprezintĂ majoritatea obligaĄiilor civile úi se mai numesc úi obligaĄii înzestrate cu
acĄiune în justiĄie.
- obligaĄii naturale (imperfecte) sunt susceptibile numai de executare voluntarĂ,
lipsind posibilitatea apelĂrii la forĄa de constrângere a statului pentru executarea lor.
Conform art. 1471 C. civ., „restituirea nu este admisĂ în privinĄa obligaĄiilor naturale care
au fost executate de bunĂvoie”.
Aúadar, protecĄia juridicĂ a obligaĄiei naturale nu poate fi obĄinutĂ pe calea ofensivĂ a
acĄiunii, ci pe calea defensivĂ a excepĄiei, în sensul cĂ, dacĂ debitorul unei obligaĄii
1
În literatura de specialitate corespunzĂtoare Codului civil de la 1864, s-au reĄinut ca úi criterii úi
considerente de delimitare între obligaĄiile de mijloace úi cele de rezultat: rezultatul urmĂrit prin activitatea
debitorului este intrinsec sau extrinsec raportului obligaĄional; natura interesului urmĂrit; împrejurarea cĂ
executarea obligaĄiei face sau nu necesarĂ úi activitatea creditorului; împrejurarea cĂ debitorul a contractat sau
nu o asigurare pentru activitatea pe care o desfĂúoarĂ.
2
„Împrejurarea cĂ avocatul îúi asumĂ obligaĄii «de mijloace» úi nu «de rezultat» nu are relevanĄĂ decât în ce
priveúte proba culpei. În cazul obligaĄiilor «de rezultat», culpa debitorului este prezumatĂ, în timp ce în cazul
obligaĄiilor «de mijloace», aceastĂ culpĂ trebuie doveditĂ, neexistând o asemenea prezumĄie. De aceea, specificul
activitĂĄii de avocat nu justificĂ în niciun fel limitarea rĂspunderii pe care o instituie art. 34 alin. (2) din lege
(Legea pentru organizarea úi exercitarea profesiei de avocat – s.n.), cu atât mai mult cu cât, pe plan civil,
rĂspunderea avocatului este aceea a unui specialist care, prin definiĄie, nu poate conduce la înlĂturarea
rĂspunderii pentru culpĂ” – Curtea ConstituĄionalĂ, dec. nr. 45/1995, în M. Of. nr. 90 din 12 mai 1995. În
practica judiciarĂ s-a stabilit cĂ „obligaĄia de perfectare asumatĂ nu este o obligaĄie de prudenĄĂ úi diligenĄĂ, ci o
obligaĄie de rezultat. Împrejurarea cĂ dreptul de proprietate asupra garsonierelor era litigios, iar printr-o sentinĄĂ
irevocabilĂ s-a stabilit cĂ aparĄine unei societĂĄi comerciale la care pârâtul era administrator, nu constituie o
cauzĂ de excludere a vinovĂĄiei promitentului. În materie contractualĂ, culpa debitorului este prezumatĂ, iar
cauzele de exonerare sunt limitativ prevĂzute de lege” (C.A. GalaĄi, s. I civ., dec. nr. 682 din 19 decembrie 2011,
în Buletinul CurĄilor de Apel nr. 3/2012, p. 13).
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naturale, deúi nu putea fi constrâns prin intermediul forĄei coercitive a statului sĂ execute
acea obligaĄie, a executat-o totuúi benevol, atunci el nu va mai putea sĂ îl acĄioneze în
judecatĂ pe fostul sĂu creditor pentru a obĄine restituirea prestaĄiei astfel executate1.
De exemplu, sunt astfel de obligaĄii cele pentru care dreptul material la acĄiune s-a
prescris2. Conform art. 2506 alin. (3) C. civ., „cel care a executat de bunĂvoie obligaĄia
dupĂ ce termenul de prescripĄie s-a împlinit nu are dreptul sĂ cearĂ restituirea prestaĄiei,
chiar dacĂ la data executĂrii nu útia cĂ termenul prescripĄiei era împlinit”. În ipoteza datĂ,
obligaĄia nu se stinge, ea continuĂ sĂ existe, însĂ ea nu mai poate fi executatĂ pe cale
silitĂ. DacĂ debitorul îúi va executa de bunĂvoie obligaĄia dupĂ împlinirea termenului de
prescripĄie, el nu mai are posibilitatea legalĂ de a cere restituirea plĂĄii pe care a fĂcut-o,
considerându-se cĂ a fĂcut o platĂ datoratĂ.
De asemenea, în cazul contractului de joc sau prinsoare, potrivit art. 2264 alin. (1)
C. civ., „pentru plata unei datorii nĂscute dintr-un contract de joc sau de pariu nu existĂ
drept la acĄiune”, iar alineatul (2) al aceluiaúi articol prevede cĂ cel care pierde nu poate sĂ
cearĂ restituirea plĂĄii fĂcute de bunĂvoie, cu excepĄia fraudei sau a cazului în care acela
care plĂtit era lipsit de capacitate de exerciĄiu ori avea capacitate de exerciĄiu restrânsĂ.
În doctrina recentĂ 3 , obligaĄiile imperfecte au fost clasificate la rândul lor în douĂ
categorii: obligaĄii imperfecte avortate (acelea care încĂ de la momentul naúterii
raportului juridic care le genereazĂ nu sunt înzestrate cu acĄiune în justiĄie, cum este cazul
obligaĄiei debitorului-pierzĂtor din cadrul contractului de joc úi pariu de a plĂti
creditorului-câútigĂtor câútigul promis în cazul realizĂrii factorului de care depindea
câútigul) úi obligaĄii imperfecte degenerate (acelea care, la momentul naúterii lor, erau
înzestrate cu acĄiune în justiĄie, prin natura lor, dar care, urmare a producerii unui anumit
eveniment sau fapt juridic, úi-au pierdut sancĄiunea juridicĂ, cum este cazul categoriilor de
obligaĄii ale cĂror drepturi corelative, în sens material, se sting prin neexercitarea lor în
termenul de prescripĄie prevĂzut de lege sau de cĂtre pĂrĄi, dupĂ caz).
În funcĄie de opozabilitatea lor, obligaĄiile se clasificĂ în:
- obligaĄiile obiúnuite – sunt opozabile numai pĂrĄilor contractante úi constituie
regula în materie.
- obligaĄiile reale (propter rem) – intrĂ în conĄinutul unor raporturi juridice
obligaĄionale, dar se caracterizeazĂ printr-o opozabilitate mai largĂ decât drepturile de
creanĄĂ, putând fi impuse nu numai debitorului iniĄial ci úi altor persoane care dobândesc
ulterior un drept real, posesia sau stĂpânirea bunului, pentru raĄiuni precum: protecĄia
unor bunuri de importanĄĂ naĄionalĂ, exploatarea judicioasĂ ori conservarea unor calitĂĄi
ale unor bunuri importante, existenĄa unor raporturi de bunĂ vecinĂtate etc. Dar aceastĂ
opozabilitate, la un moment dat, priveúte doar pe deĄinĂtorul sau proprietarul de la acel
1

G. Boroi, C.A. Anghelescu, op. cit., p. 72.
Art. 2500 C. civ.: „Obiectul prescripĄiei extinctive (1) Dreptul material la acĄiune, denumit în continuare
drept la acĄiune, se stinge prin prescripĄie, dacĂ nu a fost exercitat în termenul stabilit de lege. (2) În sensul
prezentului titlu, prin drept la acĄiune se înĄelege dreptul de a constrânge o persoanĂ, cu ajutorul forĄei publice,
sĂ execute o anumitĂ prestaĄie, sĂ respecte o anumitĂ situaĄie juridicĂ sau sĂ suporte orice altĂ sancĄiune civilĂ,
dupĂ caz”.
3
T. Prescure, R. Matefi, op. cit., p. 93.
2
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moment úi îúi are izvorul în lege, chiar dacĂ, în unele cazuri naúterea lor implicĂ úi voinĄa
pĂrĄilor.
DatoritĂ acestei opozabilitĂĄi, obligaĄiile reale sunt considerate categorii juridice
intermediare între drepturile reale úi drepturile de creanĄĂ, ele îmbinând elemente ale celor
douĂ categorii.
ObligaĄia realĂ de a face (propter rem) este îndatorirea care revine deĄinĂtorului unui
bun determinat, obligaĄie strâns legatĂ de bun astfel încât se transmite odatĂ cu acesta. Ele
constituie astfel accesorii ale stĂpânirii unor bunuri, care au ca izvor legea (în considerarea
importanĄei bunului respectiv) sau convenĄia pĂrĄilor. Aceste obligaĄii decurg din
stĂpânirea unor bunuri úi obligĂ numai în legĂturĂ cu acele bunuri; pot fi legate de dreptul
asupra bunului, dar úi de simpla stĂpânire a bunului, independent de existenĄa unui drept
asupra acestuia. Astfel, prin „deĄinĂtor al bunului” se înĄelege titularul unui drept real,
posesorul sau detentorul precar, fie doar una dintre aceste persoane, fie douĂ sau toate
aceste persoane, în funcĄie de voinĄa legiuitorului.
ObligaĄiile reale legale pot fi de naturĂ administrativĂ (de exemplu, art. 74 din Legea
nr. 18/1991 a fondului funciar: „ToĄi deĄinĂtorii de terenuri agricole sunt obligaĄi sĂ asigure
cultivarea acestora úi protecĄia solului”) sau civilĂ [de exemplu, art. 662 alin. (1) úi art. 663
alin. (1) C. civ., care instituie obligaĄii reale având caracter reciproc în cadrul raporturilor de
vecinĂtate1].
ObligaĄiile reale convenĄionale iau naútere prin voinĄa pĂrĄilor dar opozabilitatea
lor lĂrgitĂ îúi are temeiul în lege. Este cazul situaĄiei reglementate de art. 765 C. civ.:
„Regulile privind exercitarea úi conservarea servituĄii (1) În lipsa vreunei prevederi contrare,
proprietarul fondului dominant poate lua toate mĂsurile úi poate face, pe cheltuiala sa,
toate lucrĂrile pentru a exercita úi conserva servitutea. (2) Cheltuielile legate de
conservarea acestor lucrĂri revin celor 2 proprietari, proporĄional cu avantajele pe care le
obĄin, în mĂsura în care lucrĂrile efectuate pentru exerciĄiul servituĄii sunt necesare úi
profitĂ inclusiv fondului aservit”.
Regula în materie este cĂ titularul dreptului de servitute este acela care poate face
toate lucrĂrile pentru a exercita úi conserva servitutea. Articolul 765 alin. (1) C. civ.
permite însĂ ca pĂrĄile sĂ se înĄeleagĂ ca aceste lucrĂri sĂ fie fĂcute de proprietarul fondului
aservit. De aceea, atunci când proprietarii celor douĂ fonduri au prevĂzut cĂ proprietarul
fondului aservit va efectua lucrĂrile necesare pentru exercitarea acesteia, dobânditorii
ulteriori ai fondului aservit sunt ĄinuĄi de aceastĂ obligaĄie, sub condiĄia respectĂrii
formalitĂĄilor de carte funciarĂ2.
- obligaĄiile opozabile úi terĄilor (scriptae in rem) sunt strâns legate de stĂpânirea
unui bun, creditorul putând obĄine satisfacerea dreptului sĂu doar dacĂ dobânditorul
actual al bunului este Ąinut sĂ respecte acest drept, deúi este terĄ faĄĂ de contractul care a
dus la naúterea dreptului creditorului. Aúadar, obligaĄia scriptae in rem este acea obligaĄie
1
Art. 662 alin. (1): „Oricare dintre vecini îi poate obliga pe proprietarii fondurilor învecinate sĂ contribuie la
construirea unei despĂrĄituri comune”. Art. 663 alin. (1): „Coproprietarii sunt ĄinuĄi sĂ suporte cheltuielile
ocazionate de întreĄinerea úi repararea despĂrĄiturii comune, proporĄional cu dreptul fiecĂruia”.
2
Potrivit art. 759 C. civ.: „(1) Prin actul de constituire se pot impune în sarcina proprietarului fondului
aservit anumite obligaĄii pentru asigurarea uzului úi utilitĂĄii fondului dominant. (2) În acest caz, sub condiĄia
notĂrii în cartea funciarĂ, obligaĄia se transmite dobânditorilor subsecvenĄi ai fondului aservit”.
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care se naúte în legĂturĂ cu un bun úi care îúi produce efectele úi asupra unei terĄe
persoane care dobândeúte ulterior un drept real asupra bunului respectiv, chiar dacĂ
aceastĂ persoanĂ nu a participat în vreun fel la naúterea raportului juridic care are în
conĄinut acea obligaĄie.
Este o astfel de obligaĄie cea a cumpĂrĂtorului unui bun, care l-a dobândit dupĂ încheierea contractului de locaĄiune dintre înstrĂinĂtor úi locatar.
Codul civil expune pe larg condiĄiile în care dreptul locatarului este opozabil
dobânditorului, în art. 1811:
„a) în cazul imobilelor înscrise în cartea funciarĂ, dacĂ locaĄiunea a fost notatĂ în
cartea funciarĂ;
b) în cazul imobilelor neînscrise în cartea funciarĂ, dacĂ data certĂ a locaĄiunii este
anterioarĂ datei certe a înstrĂinĂrii;
c) în cazul mobilelor supuse unor formalitĂĄi de publicitate, dacĂ locatarul a îndeplinit
aceste formalitĂĄi;
d) în cazul celorlalte bunuri mobile, dacĂ la data înstrĂinĂrii bunul se afla în folosinĄa
locatarului”.
În raport cu subiectele úi conĄinutul raportului obligaĄional, obligaĄiile pot fi
clasificate în:
- obligaĄii simple – raportul de obligaĄie este simplu când are un singur creditor, un
singur debitor úi un singur obiect.
- obligaĄii complexe – raportul de obligaĄie este complex când prezintĂ elemente
suplimentare: obligaĄii cu pluralitate de subiecte, obligaĄii cu pluralitate de obiecte,
obligaĄii afectate de modalitĂĄi.

SecĄiunea a II-a. Identificarea izvoarelor obligaĄiilor civile
În sens larg, prin izvor de obligaĄii înĄelegem acel fapt juridic care dĂ naútere unui
raport juridic de obligaĄie.
Doctrina a clasificat izvoarele de obligaĄii în douĂ principale categorii:
- acte juridice úi
- fapte juridice (în sens restrâns).
Conform Codului civil (art. 1165), „obligaĄiile izvorĂsc din contract, act unilateral,
gestiunea de afaceri, îmbogĂĄirea fĂrĂ justĂ cauzĂ, plata nedatoratĂ, fapta ilicitĂ, precum úi
din orice alt act sau fapt de care legea leagĂ naúterea unei obligaĄii”.
Prin act juridic înĄelegem acea manifestare de voinĄĂ fĂcutĂ cu intenĄia de a produce
efecte juridice, efecte care nu se pot produce potrivit legii decât dacĂ o asemenea intenĄie a
existat. Includem în aceastĂ categorie contractul úi actul juridic unilateral.
Faptele juridice, în sens restrâns, reprezintĂ acele fapte licite sau ilicite sĂvârúite fĂrĂ
intenĄia de a produce efecte juridice, efecte care se produc în virtutea legii, independent de
voinĄa celui care le-a sĂvârúit. Sunt cuprinse în aceastĂ categorie faptul juridic licit (gestiunea de afaceri, plata nedatoratĂ, îmbogĂĄirea fĂrĂ justĂ cauzĂ) úi fapta ilicitĂ cauzatoare
de prejudicii.
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