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REDUCTIBILITATEA CLAUZEI PENALE ÎN ACCEPëIUNEA CODULUI
CIVIL DIN 1864, A NOULUI COD CIVIL, A PRACTICII JUDICIARE
åI DOCTRINEI

Articol publicat în revista „Dreptul” nr. 5/2013
1. Definiìia mutabilitêìii clauzei penale. Prin mutabilitatea clauzei penale se înìelege
faptul cê judecêtorul sesizat are puterea sê intervinê, la cerere ori din oficiu, æi sê dispunê
modificarea cuantumului clauzei penale, în sensul diminuêrii sale, dacê este excesivê, ori
augmentêrii acesteia, în situaìia în care este derizorie1.
Problematica mutabilitêìii clauzei penale a nêscut numeroase puncte de vedere, discuìii æi
controverse în doctrina juridicê de specialitate din ìara noastrê2.
2. Reductibilitatea clauzei penale în C. civ. de la 1864. În reglementarea anterioarê æi în
acord cu practica judiciarê constantê, instanìa nu putea interveni în convenìia pêrìilor, clauza
penalê neputând fi redusê sau agravatê. Creditorul era îndreptêìit sê primeascê penalitêìile,
indiferent de întinderea prejudiciului suferit prin neexecutarea obligaìiei de cêtre debitor.
Elocvente rêmân dispoziìiile art. 1087 C. civ. 1864 „când convenìia cuprinde cê partea care nu
va executa va plêti o sumê oarecare drept daune-interese, nu se poate acorda celeilalte pêrìi o
sumê nici mai mare, nici mai micê”. Astfel, cuantumul daunelor-interese stabilit prin clauza
penalê era nemodificabil, postulându-se explicit æi imperativ regula intangibilitêìii judiciare a
clauzei penale, instanìele de judecatê ataæându-se fêrê rezerve interdicìiei prevêzute de lege.
Creditorul urma doar sê dovedeascê existenìa faptei ilicite care a generat prejudiciul, stipularea clauzei penale în contract nepresupunând în mod obiectiv producerea unui prejudiciu.
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Singura excepìie exista în caz de executare parìialê a obligaìiei, cu menìiunea cê instanìa de
judecatê avea facultatea, nu obligaìia reducerii clauzei penale.
Din punct de vedere legal, art. 1070 C. civ. 1864 permitea instanìei ca, în cazul executêrii
parìiale a obligaìiei de cêtre debitor, sê dispunê micæorarea cuantumului penalitêìii datorate.
Aceastê posibilitate prevêzutê de lege nu contravenea principiului indivizibilitêìii plêìii
prevêzut în art. 1101 C. civ. 1864.
Din punct de vedere contractual, pêrìile puteau stipula în contract reducerea penalitêìilor
atunci când întinderea realê a prejudiciului era inferioarê cuantumului penalitêìilor prevêzut în
clauza penalê. Instanìa urma sê ia act de înìelegerea pêrìilor æi, în temeiul principiului puterii
obligatorii a contractului, putea dispune micæorarea cuantumului penalitêìilor pânê la limita
prejudiciului suferit de creditor.
Nu era necesarê intervenìia instanìei în condiìiile în care creditorul consimìea sê primeascê
penalitatea oferitê de debitor, penalitate calculatê în raport de valoarea prejudiciului.
În cazul în care pêrìile nu se înìelegeau, dar în contractul încheiat era prevêzutê posibilitatea reducerii cuantumului penalitêìii, instanìa de judecatê urma sê se supunê voinìei
pêrìilor aæa cum rezultê din acordul de voinìê al acestora.
Potrivit vechii reglementêri, în lipsa unei prevederi exprese privind reductibilitatea cuantumului penalitêìii, instanìa era abilitatê de legiuitor sê dispunê reducerea penalitêìii, numai în
cazul executêrii parìiale a obligaìiei principale, ceea ce însemna ca, în cazul executêrii totale,
penalitatea nu putea fi micæoratê, chiar dacê era exagerat de mare în raport de întinderea pagubei
produse ca urmare a neexecutêrii, executêrii necorespunzêtoare sau cu întârziere3.
3. Intangibilitatea judiciarê a clauzei penale – soluìia propusê de marea majoritate a
doctrinei æi acceptatê de practica judiciarê. Astfel, potrivit opiniei majoritare din acea
perioadê, de lege lata, nu îi era permis instanìei de judecatê sê mêreascê sau sê reducê clauza
penalê4. De lege lata, nu existau norme care sê permitê instanìelor de judecatê reducerea
cuantumului penalitêìilor în cazul în care acestea erau excesive. Majoritatea autorilor excludeau posibilitatea reducerii penalitêìilor de cêtre instanìele de judecatê argumentând cê prin
reducere s-ar afecta principiul forìei obligatorii a contractului (pacta sunt servanda) æi totodatê
ar slêbi caracterul sancìionator al clauzei penale. Autori precum Corneliu Bârsan opinau cê
„clauza penalê fiind un contract, este obligatorie între pêrìi, ca urmare, în principiu, instanìa de
judecatê nu are dreptul sê-i reducê sau sê-i mêreascê cuantumul”5, sau într-o altê opinie6, prof.
Ernest Lupan arêta: „clauza penalê este obligatorie între pêrìi, ea impunându-se æi respectului
instanìei de judecatê, inclusiv sub aspectul cuantumului stipulat de pêrìi” sau potrivit unui alt
punct de vedere similar exprimat în doctrina juridicê, „în lipsa stipulaìiunii exprese privind
reductibilitatea cuantumului penalitêìii, instanìa este abilitatê de legiuitor sê dispunê reducerea
penalitêìii numai în cazul executêrii parìiale a obligaìiei principale, ceea ce înseamnê cê, în
cazul executêrii totale, penalitatea nu va putea fi micæoratê, chiar dacê este exagerat de mare în
raport de întinderea pagubei produse ca urmare a neexecutêrii, executêrii necorespunzêtoare
sau cu întârziere”7.
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În sprijinul teoriei potrivit cêreia judecêtorul nu avea dreptul sê reducê ori sê mêreascê
suma forfetarê agreatê de pêrìi în contract sub forma clauzei penale, au fost invocate mai multe
argumente dintre care reìinem urmêtoarele8.
a) Principiul prevêzut de art. 969 C. civ. 1864. Principiul forìei obligatorii a contractului a
constituit o lungê perioadê de timp un argument hotêrâtor pentru teoreticieni, cât æi pentru
practicienii care au respins ideea posibilitêìii intervenìiei judecêtorului de a reduce cuantumul
penalitêìii prevêzute în clauza penalê stipulate în contract. Potrivit acestui principiu, contractul
încheiat cu respectarea dispoziìiilor imperative ale legii trebuie executat în deplinê conformitate cu conìinutul sau prevederile lui, impunându-se atât pêrìilor æi succesorilor lor în
drepturi, cât æi instanìei de judecatê æi celorlalte organe chemate sê contribuie la asigurarea
executêrii lor, la nevoie, chiar pe cale silitê, prin forìa de constrângere a statului. Astfel, contractul are forìê obligatorie pentru pêrìile contractante, aceastê forìê obligatorie a contractului
fiind aceeaæi æi pentru instanìele de judecatê, care au sarcina de a asigura executarea lui.
Reducerea penalitêìilor ar afecta principiul forìei obligatorii a contractului (pacta sunt servanda)
æi ar slêbi caracterul sancìionator al clauzei penale.
b) Dispoziìiile cuprinse în art. 970 C. civ. 1864. Potrivit art. 970 din vechea reglementare
„convenìiile trebuie executate cu bunê-credinìê. Ele obligê nu numai la ceea ce este expres
într-însele, dar la toate urmêrile, ce echitatea, obiceiul sau legea dê obligaìiei dupê natura sa”.
Buna-credinìê este un concept care se asociazê cu executarea obligaìiilor. Buna-credinìê este o
noìiune moralê devenitê o normê juridicê de comportament în executarea contractului, regulê
de comportament care se regêseæte în toate etapele executêrii contractului. Mai mult, pêrìile
contractante sunt datoare sê lucreze împreunê pentru realizarea interesului contractual al
fiecêreia. Buna-credinìê a pêrìilor contractante se va concretiza în executarea obligaìiilor
contractuale, inclusiv în executarea obligaìiei prevêzutê prin clauza penalê. Pe cale de
consecinìê, debitorul clauzei penale va executa întocmai obligaìia æi nu va cere instanìei de
judecatê reevaluarea clauzei penale, cerere rezultatê din neexecutarea obligaìiei principale.
c) Articolul 1087 C. civ. 1864. Acest text legal a fost cel mai puternic argument împotriva
intervenìiei judecêtorului în modificarea clauzei penale, datê fiind natura sa imperativê, „nu se
poate acorda celeilalte pêrìi o sumê nici mai mare, nici mai micê”. Prin modul în care
legiuitorul a formulat acest text legal, era exclusê orice intervenìie a judecêtorului asupra
acordului contractual privitor la clauza penalê. Creditorul era îndreptêìit la penalitêìi
indiferent de întinderea prejudiciului rezultat în urma neexecutêrii obligaìiei contractuale de
cêtre debitor.
d) Dispoziìiile art. 10709 C. civ. 1864. Acest text acorda judecêtorului posibilitatea sê
„împuìineze” clauza penalê dacê executarea era parìialê. Dar nu exista obligativitatea reevaluêrii clauzei penale, instanìa urmând sê aprecieze în fiecare caz în parte dacê va interveni sau
nu pentru ajustarea clauzei penale. Rezultê cê, în cazul executêrii totale, penalitatea nu putea fi
micæoratê, chiar daca era exagerat de mare în raport de întinderea pagubei produse ca urmare
a neexecutêrii, executêrii necorespunzêtoare sau executêrii cu întârziere.
e) Consacrarea intervenìiei judecêtorului numai în anumite raporturi juridice. Pânê la
apariìia NCC au existat acte normative care permiteau expres judecêtorului sê intervinê în
convenìia pêrìilor æi sê modifice clauza penalê. Tocmai consacrarea posibilitêìii judecêtorului
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de a interveni numai în anumite raporturi obligaìionale a constituit un argument în sprijinul
imutabilitêìii clauzei penale. Prin Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele
încheiate între profesioniæti æi consumatori (republicatê), Legea nr. 509/2002 privind agenìii
comerciali permanenìi (în prezent abrogatê), instanìa de judecatê a fost abilitatê sê modifice
clauza penalê. Articolul 25 alin. (3) din Legea nr. 509/2002 (în prezent abrogatê) prevedea cê:
„Instanìa poate, la cererea agentului, sê reducê cuantumul clauzei penale sau al indemnizaìiei
stipulate pentru încêlcarea de cêtre acesta a clauzei de neconcurenìê, dacê considerê cê aceasta
este excesivê în raport cu împrejurêrile cauzei”, în timp ce art. 13 alin. (1) din Legea
nr. 193/2000 stipuleazê cê „instanìa, în cazul în care constatê existenìa clauzelor abuzive în
contract, obligê profesionistul sê modifice toate contractele de adeziune în curs de executare,
precum æi sê elimine clauzele abuzive din contractele preformulate, destinate a fi utilizate în
cadrul activitêìii profesionale”.
S-a afirmat cê, dacê instanìa era abilitatê sê intervinê în orice raport obligaìional asupra
cuantumului clauzei penale, atunci s-ar fi adoptat o normê cu aplicare generalê, dar legiuitorul
a consacrat aceastê posibilitate numai pentru anumite domenii, înìelegând astfel sê le excludê
pe celelalte10.
f) Prin reducerea penalitêìilor s-ar afecta atât funcìia sancìionatorie, cât æi funcìia de
garanìie a clauzei penale. Plata penalitêìilor are rolul de a pedepsi simplul fapt al neexecutêrii
obligaìiei de cêtre debitor. Funcìia sancìionatorie a clauzei penale, funcìie în acord cu care
debitorul este obligat sê plêteascê suma de bani sau valoarea patrimonialê chiar atunci când
acestea sunt mai mari decât valoarea prejudiciului, ar fi afectatê dacê instanìa de judecatê ar
interveni æi ar reduce penalitêìile. Dupê cum rezultê din art. 1069 C. civ. 1864, clauza penalê
avea æi scopul de „a asigura” creditorul de executarea obligaìiei principale. Aæadar, funcìia de
garanìie, pe care o realizeazê clauza penalê æi care se întemeiazê pe ideea cê, prin stipularea ei
în contract, creditorul urmêreæte de fapt executarea obligaìiei principale, ar fi afectatê în
condiìiile în care instanìa de judecatê ar interveni asupra cuantumului clauzei penale.
G) Materia comercialê. S-a arêtat de asemenea, pânê la intrarea în vigoare a NCC, cê
argumente în sprijinul teoriei intangibilitêìii clauzei penale pot exista în materie comercialê11.
Argumentele aduse în susìinerea acestui punct de vedere au fost urmêtoarele: comercianìii
sunt profesioniæti cu un grad ridicat de instruire æi pregêtire profesionalê; în aceste condiìii
comercianìii nu pot invoca faptul cê au fost duæi în eroare la încheierea unui contract æi cu
privire la cuantumul clauzei penale æi cê nu au avut reprezentarea efectelor clauzei penale;
consecinìele neexecutêrii unei obligaìii comerciale ar afecta întregul itinerar al raporturilor
contractuale.
Practica judiciarê a îmbrêìiæat aceeaæi orientare a doctrinei în sensul imutabilitêìii clauzei
penale æi respectêrii cuantumului clauzei penale stabilit de pêrìi prin contract. Astfel, Curtea
Supremê de Justiìie, secìia comercialê, prin decizia nr. 2044 din 21 mai 1998, a statuat cê
„acordarea unor penalitêìi de întârziere la nivelul dobânzii practicate de o anumitê bancê este
justificatê dacê un asemenea cuantum a fost stabilit prin contract æi reprezintê voinìa pêrìilor”.
Într-o altê decizie12 Curtea Supremê de Justiìie a stabilit ca inadmisibilê limitarea
cuantumului penalitêìilor în temeiul art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/1992 (în prezent
abrogatê), dacê nu existê stipulaìie expresê în contract în acest sens. Instanìa de fond æi apel
au reìinut temeinicia cererii privind plata de penalitêìi în baza contractului, dar au considerat
cê acestea trebuie limitate, potrivit art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/1992 (în prezent abrogatê),
10

M. Dumitru, Regimul... (2010), p. 460-461.
Ibidem.
12
A se vedea CSJ, s. com., dec. nr. 642/1996, în Dreptul nr. 3/1997, p. 122.
11

Reductibilitatea clauzei penale în accepìiunea Codului civil din 1864,
a noului Cod civil, a practicii judiciare æi doctrinei

9

la cuantumul debitului. Formulând recurs, reclamanta a criticat limitarea penalitêìilor la
cuantumul debitului, întemeiat pe art. 7 alin. (3) din Legea nr. 76/1992, întrucât temeiul
acìiunii a fost contractul intervenit între pêrìi în care, privitor la rêspunderea pârâtei, se aplicê
clauza prevêzutê de pct. 6 din contract, potrivit cêreia întârzierea plêìii este sancìionatê cu o
penalitate de 3% pe zi. Recursul a fost admis, instanìa de recurs arêtând cê: „limitarea
prevêzutê de text nu-æi are temei atât timp cât pêrìile nu au prevêzut-o în contract, ci au
stabilit sancìionarea nerespectêrii obligaìiei de platê cu penalitêìi de 3% pe zi, pe toatê
perioada de întârziere a plêìii, situaìie în care nu-æi au aplicabilitate prevederile art. 7 alin. (3)
din Legea nr. 76/1992”.
4. Autorii favorabili teoriei mutabilitêìii clauzei penale au adus, la rândul lor, diverse
argumente13.
A) Articolul 969 C. civ. 1864. Chiar dacê la prima vedere acest text nu ar fi permis
judecêtorului sê intervinê æi sê revizuiascê clauza penalê, totuæi, textul de lege care a consacrat
în Codul civil de la 1864 principiul forìei obligatorii a contractului ar fi putut legitima
intervenìia judecêtorului14. Convenìiile au putere de lege între pêrìile contractante câtê vreme
se dovedesc a fi utile pentru pêrìi æi câtê vreme sunt dominate de buna-credinìê a pêrìilor contractante. Dacê pe parcursul derulêrii raporturilor contractuale se constatê cê buna-credinìê a
unei pêrìi nu mai subzistê, iar principiul executêrii cu bunê-credinìê a convenìiilor este
înlêturat, principiul forìei obligatorii urmeazê a fi înìeles æi aplicat cu elasticitate15. Dacê
creditorul nu poate primi penalitêìile prevêzute în clauza penalê, în condiìiile în care pentru
debitor clauza penalê a devenit mult prea oneroasê, clauza penalê nu mai este utilê. În aceste
situaìii, intervenìia instanìei în contract este nu doar necesarê, ci æi posibilê juridic, în sensul de
a fi permisê, prin corelarea principiului bunei-credinìe æi a principiului echitêìii16.
B) Principiul bunei-credinìe: Acest principiu a fost consacrat de art. 970 C. civ. 1864,
unde la alin. (1) se prevedea lapidar: „convenìiile trebuie executate cu bunê-credinìê”. Potrivit
prof. I. Deleanu, acest text legal cuprindea sub semnul exigenìelor lui æi convenìiile având ca
obiect clauza penalê. Buna-credinìê presupune loialitate æi cooperare în executarea obligaìiilor
contractuale, trebuind sê existe la momentul încheierii contractului, respectiv la momentul
asumêrii obligaìiilor de cêtre pêrìi, pe tot parcursul derulêrii raportului contractual æi pânê la
momentul executêrii integrale a convenìiei. Când se dovedeæte cê buna-credinìê în asumarea æi
executarea obligaìiilor a fost încêlcatê, deci atunci când un principiu a fost încêlcat sau
nerespectat, instanìa are nu numai posibilitatea, dar æi obligaìia de a interveni æi de a înlêtura
aceastê încêlcare17. Fiind un principiu de ordine publicê, instanìa de judecatê poate invoca
chiar din oficiu încêlcarea sau ignorarea exigenìelor bunei-credinìe18.
C) Principiul echitêìii. Potrivit art. 970 alin. (2) C. civ. 1864 „ele – convenìiile – obligê nu
numai la ceea ce este expres într-însele, dar la toate urmêrile ce echitatea, obiceiul sau legea dê
13
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obligaìiei, dupê natura sa”. Echitatea a fost definitê ca fiind un mijloc de moralizare a raporturilor contractuale, în scopul asigurêrii echilibrului contractual de naturê a constitui temeiul
intervenìiei judecêtorului în contracte în vederea temperêrii exceselor, inclusiv în ce priveæte
clauzele penale19. Sub semnul exigenìelor impuse de principiul echitêìii, instanìa va putea
astfel sê intervinê æi sê adapteze conìinutul clauzei penale20.
D) Norma juridicê cuprinsê în art. 1087 C. civ. este o normê imperativê, dar nu de ordine
publicê21. S-a arêtat cê norma juridicê cuprinsê în art. 1087 C. civ. 1864 comporta, în anumite
condiìii, intervenìii din partea pêrìilor, a instanìei æi a legiuitorului, întrucât acest text proteja
un interes individual æi numai subsecvent un interes general. Astfel, prevalând ocrotirea unui
interes privat, prevederile art. 1087 C. civ. se încadreazê în categoria normelor imperative de
ordine privatê æi prin urmare, în anumite împrejurêri, pot fi modificate de organele de
jurisdicìie.
E) Imperativul unei cauze licite. Potrivit art. 966 C. civ. 1864 „Obligaìia fêrê cauzê sau
fondatê pe o cauzê falsê, sau nelicitê nu poate avea nici un efect”, în timp ce art. 968 C. civ.
stipula „cauza este nelicitê când este prohibitê de legi, când este contrarie bunelor moravuri æi
ordinii publice”. Reevaluarea judiciarê a clauzei penale s-a încercat a fi motivatê astfel, prin
imperativul unei cauze licite, adicê în concordanìê cu bunele moravuri æi ordinea publicê,
doctrina juridicê arêtând cê, dacê instanìa va constata cê acest comandament nu este
satisfêcut, poate interveni æi corecta convenìia pêrìilor.
F) Teoria impreviziunii. Intervenìia judecêtorului asupra cuantumului clauzei penale a
fost argumentatê æi cu ajutorul teoriei impreviziunii. Deæi la acea datê nu exista în legislaìie o
reglementare expresê a situaìiei de impreviziune sau de hardship22, reglementarea impreviziunii realizându-se doar prin noul C. civ., art. 1271, doctrina juridicê a susìinut cê problema
adaptêrii clauzei penale se poate pune æi ca urmare a apariìiei unor evenimente independente
de voinìa pêrìilor æi ulterioare încheierii contractului, accentuând cê „impreviziunea trebuie sê
fie o circumstanìê justificativê pentru revizuirea judiciarê a contractului, inclusiv a clauzei
penale23”.
G) Teoria solidarismului contractual. åi aceasta teorie a constituit un argument în favoarea
intervenìiei judecêtorului în ceea ce priveæte reevaluarea clauzei penale24. Potrivit teoriei
solidarismului contractual, esenìa contractului este alcêtuitê nu numai din voinìa pêrìilor
contractante, ci æi din interesul contractual al fiecêreia dintre ele, iar pentru a se asigura echilibrul contractual, interesele pêrìilor contractante trebuie sê fie mereu conciliate. Solidarismul
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contractual presupune echilibru, bunê-credinìê, prudenìê, coerenìê æi proporìionalitate.
Potrivit unui autor25 principiul solidarismului contractual:
- înseamnê legêtura contractualê intrinsecê æi profundê pe care contractul o creeazê între
pêrìi, care sunt în solidar obligate sê realizeze conìinutul contractului, adicê interesele fiecêreia
dintre ele;
- pretinde concilierea intereselor pêrìilor, care presupune o justê repartiìie între pêrìi a
sarcinilor, riscurilor æi profiturilor generate de contract;
- legitimeazê cerinìa construirii raporturilor contractuale pe fundamentul echilibrului
prestaìiilor reciproce, corectând dezechilibrul contractual originar;
- este menit a prezerva æi salva contractul, oferind soluìii în acest scop, atât în cazul
dificultêìilor în executarea contractului, cât æi în cazul neexecutêrii contractului;
- este un altfel de individualism, ridicat de la nivelul pêrìii, la nivelul parteneriatului pe
care îl creeazê contractul între pêrìi, adicê un individualism bazat nu pe voinìa individualê a
pêrìilor, ci pe interesele pêrìilor contractante, pentru realizarea cêruia pêrìile sunt solidar
obligate,
- se bazeazê pe concepte precum proporìionalitatea, coerenìa æi echilibrul contractual;
- este motivul unei miæcêri doctrinare æi jurisprudenìiale de mare anvergurê, de
regândire æi reaæezare a fundamentelor contractului pe baze morale;
- este în opoziìie cu individualismul, concept care spune ce ar trebui sê fie contractul æi
nu ceea ce este contractul, opunând coerenìa æi proporìionalitatea abuzului de drept æi
individualismul discreìionar.
S-a motivat astfel cê, în baza principiului solidarismului contractual, judecêtorul poate
interveni æi poate sancìiona excesele existente în contract, inclusiv poate interveni asupra
clauzei penale în sensul reevaluêrii acesteia.
H) Reductibilitatea clauzei penale fundamentatê pe art. 5 C. civ. 1864 æi pe ideea
îmbogêìirii fêrê justa cauzê. A fost formulatê æi propunerea de lege ferenda în sensul posibilitêìii
intervenìiei judecêtorului privitor la reducerea penalitêìilor excesive având ca suport
prevederile art. 5 C. civ. 1864, articol care stipula cê „nu se poate deroga prin convenìii sau
dispoziìii particulare la legile care intereseazê ordinea publicê æi bunele moravuri”. De
asemenea, ideea îmbogêìirii fêrê justa cauzê a fost consideratê o soluìie care sê permitê
instanìei intervenìia asupra clauzei penale26.
I) Legea nr. 509/2002 privind agenìii comerciali permanenìi27. Actul normativ a fost
considerat o „breæê” legislativê în sistemul prevederilor art. 1087 C. civ. 186428. Articolul 25 alin.
(3) din Legea nr. 509/2002 (în prezent abrogatê) stipula cê „instanìa poate, la cererea agentului,
sê reducê cuantumul clauzei penale sau al indemnizaìiei stipulate pentru încêlcarea de cêtre
acesta a clauzei de neconcurenìê, dacê considera cê aceasta este excesivê în raport cu
împrejurêrile cauzei”. S-a argumentat29 totodatê cê, deæi acest text nu poate fi considerat o normê
comunê, are totuæi o anumitê forìa de sugestie în contenciosul contractual, iar regimul juridic al
25
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contenciosului contractual trebuie sê fie guvernat de aceleaæi principii, neputându-se afirma cê
doar anumite contracte sunt guvernate de principiul echitêìii æi proporìionalitêìii prestaìiilor.
Au existat, de asemenea, în spaìiul doctrinei de pânê la intrarea în vigoare a NCC30, æi
autori31 care au propus modificarea clauzei penale æi în sensul majorêrii acesteia, în cazul în
care cuantumul penalitêìii ar fi modic. Soluìia era motivatê pe ideea cê penalitêìile au, pe lângê
funcìia sancìionatorie, æi funcìie compensatorie, de acoperire a prejudiciului suferit de creditor,
ca urmare a violêrii obligaìiilor contractuale de cêtre debitor.
5. Practica arbitralê æi o parte a instanìelor judecêtoreæti a transpus în soluìiile
pronunìate argumentele folosite de doctrinê în favoarea mutabilitêìii clauzei penale.
Practica arbitralê a avut meritul de a fi încercat un alt mod de abordare a dispoziìiilor art. 1087
C. civ. 1864, în sensul reducerii penalitêìilor excesive prevêzute de pêrìi în contract sau, în alte
situaìii, în sensul înlêturêrii clauzei privind dobânda penalizatoare.
NCPC aduce modificêri substanìiale procedurii arbitrare prin Legea nr. 76/2012 pentru
punerea în aplicare a NCPC32.
NCPC, faìê de vechiul C. pr. civ., aduce noutêìi semnificative în materia arbitrajului,
reglementând procedura arbitrajului intern prin cartea a IV-a „Despre arbitraj”, iar arbitrajul
internaìional æi efectele hotêrârilor arbitrale strêine sunt reglementate prin cartea a VII-a
„Procesul civil internaìional”, titlul IV „arbitrajul internaìional æi efectele hotêrârilor arbitrale
strêine”. Astfel, în accepìiunea art. 541 NCPC, arbitrajul este o jurisdicìie având caracter
privat, iar, în accepìiunea art. 1110 NCPC, un litigiu arbitral care se desfêæoarê în România
este socotit internaìional dacê s-a nêscut dintr-un raport de drept privat cu element de
extraneitate.
În literatura de specialitate33, cu referire la definiìia datê arbitrajului, s-a afirmat cê
definiìia este insuficientê spre a clarifica întregul conìinut al noìiunii æi revine doctrinei rolul de
a o completa, prin aceastê definiìie, legiuitorul român recunoscând arbitrajul ca pe o formê de
jurisdicìie æi, prin aceasta, adoptând teoria naturii sale jurisdicìionale.
Totodatê34, pornindu-se de la constatarea cê justiìia se înfêptuieæte doar de instanìele
judecêtoreæti, æi nu de cêtre tribunalul arbitral, instanìa de arbitraj are natura juridicê a unei
proceduri prelitigioase care nu poate suplini posibilitatea pêrìilor de a obìine soluìionarea
fondului cauzei de cêtre instanìele judecêtoreæti. NCPC, definind arbitrajul prin art. 541 ca o
jurisdicìie alternativê având caracter privat, deæi face un pas înainte faìê de Codul de
procedurê civilê, în sensul cê stabileæte natura acestei proceduri de jurisdicìie, se menìine totuæi
în limitele intereselor private. Or, sub acest aspect, problema care se va pune în continuare este
aceea de a delimita interesele de ordin privat ale jurisdicìiei alternative cu interesele de ordin
public ale justiìiei35.
30
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Se concluzioneazê cu privire la natura juridicê a arbitrajului faptul cê procedura de
arbitraj este un mecanism contractual cu efecte juridice anume recunoscute de lege æi de
Constituìie, care nu constituie o formê de înfêptuire a justiìiei, în accepìiunea prevederilor
constituìionale, æi nu se poate substitui instanìelor judecêtoreæti în eforturile de înfêptuire a
justiìiei36.
Sentinìa civilê nr. 158/1999, pronunìatê de Curtea de Arbitraj Comercial Internaìional de
pe lângê Camera de Comerì æi Industrie a României37, a fost consideratê a avea meritul de a
„evada” din carapacea mistificatoare a normelor imperative cu privire la clauza penalê æi,
totodatê, de a realiza o „breæê” în practica arbitralê, fiind în acelaæi timp un reper în abordarea
dispoziìiilor art. 1087 C. civ. 186438. În esenìê, Curtea de Arbitraj a dispus reducerea clauzei
penale la nivelul penalitêìii de 0,4% pe zi întârziere de la procentul de 1% pe zi întârziere,
considerând cê penalitêìile stipulate în contract erau de 20 de ori mai mari decât debitul pe
care trebuia sê-l achite pârâtul. În motivarea hotêrârii pronunìate, Tribunalul arbitral a reìinut
cê, fêrê a se ignora dispoziìiile art. 1066 æi urm. C. civ. din care rezultê cê judecêtorul nu poate
reduce clauza penalê, totuæi, nu se poate accepta ca aceste principii sê se aplice æi în situaìia
existenìei unei clauze penale abuzive. Analizând aceastê sentinìê, pronunìatê în perioada de
incidenìê a C. civ. din 1864, reproducem câteva considerente pe care le considerêm relevante:
„Nu se trece peste faptul cê din dispoziìiile art. 1066 æi urm., ca æi din dispoziìia art. 1087
C. civ. rezultê cê judecêtorul nu poate reduce clauza penalê. Dar aceastê contradicìie priveæte
clauza penalê stabilitê în condiìiile legii æi cu respectarea principiilor Codului civil, iar nu o
clauzê penalê abuzivê. În esenìê, clauza penalê are o funcìie reparatorie. Ca orice despêgubire,
ea se limiteazê, în principiu, astfel cum prevede art. 1084 C. civ., la paguba efectivê æi
beneficiul nerealizat. În acelaæi timp, clauza penalê constituie æi un mijloc de impulsionare a
debitorului în executarea obligaìiilor asumate... Regula ireductibilitêìii clauzei penale nu poate
fi înìeleasê cê s-ar aplica æi unei clauze penale abuzive, prin care s-ar încêlca exigenìele echitêìii
æi ale bunei-credinìe, ale echilibrului între prestaìiile pêrìilor æi prin care s-ar ajunge la
îmbogêìirea fêrê just temei a unei pêrìi în dauna celeilalte pêrìi. Realizarea dreptêìii trebuie sê
domine orice mecanism juridic”.
Alte instanìe arbitrale au redus clauza penalê motivând aceastê ajustare pe necesitatea
existenìei unui echilibru între prejudiciul cauzat æi reparaìia solicitatê. Curtea de Arbitraj
Comercial Internaìional de pe lângê Camera de Comerì æi Industrie a României a arêtat cê, în
condiìiile în care pêrìile contractante au stipulat penalitêìi de întârziere a plêìii preìului care
duc la o disproporìie certê între prejudiciul cauzat æi reparaìia solicitatê, aceastê situaìie nu
poate fi acceptatê întrucât dezechilibreazê vêdit raporturile dintre pêrìi, or, în concepìia
legiuitorului român, contractul nu poate fi transformat, prin clauze abuzive, într-un instrument
de speculê a unei pêrìi de cêtre cealaltê39.
Practica arbitralê favorabilê mutabilitêìii clauzei penale a fost urmatê æi de unele instanìe
judecêtoreæti. Astfel, Curtea de Apel Cluj, în decizia civilê nr. 213/19/2004, a statuat cê, nivelul
clauzei penale stipulate într-un contract, trebuie sê aibê o limitê obiænuitê æi rezonabilê. Vom
36

Ibidem, p. 214.
A se vedea Curtea de Arbitraj Comercial Internaìional de pe lângê Camera de Comerì æi
Industrie a României, sent. civ. nr. 158/1999, în Revista de drept comercial nr. 4/2000, p. 125-127.
38
I. Deleanu, S. Deleanu, op. cit. p. 123.
39
A se vedea sent. civ. nr. 88/1998 a Curìii de Arbitraj Comercial Internaìional de pe lângê Camera
de Comerì æi Industrie a României, în Jurisprudenìa comercialê arbitralê 1953-2000, vol. editat de Curtea de
Arbitraj Comercial Internaìional de pe lângê Camera de Comerì æi Industrie a României, Bucureæti,
2002, p. 86.
37

14
Florin LUDUåAN
reproduce o parte din decizia 213/2004, parte care ni se pare relevantê prin prisma modului de
abordare al instanìei în ceea ce priveæte clauza penalê: „astfel, în ceea ce priveæte clauza penalê
stabilitê la un procent de 1% pe zi de întârziere în situaìia neîndeplinirii întocmai a obligaìiilor
contractuale, Curtea are în vedere ca, într-adevêr, potrivit art. 969 C. civ., convenìiile legal
fêcute au putere de lege între pêrìile contractante. Din aceastê perspectivê, pêrìile au
posibilitatea includerii unei clauze penale, în convenìiile pe care le încheie pentru a determina
anticipat prejudiciul ce trebuie reparat în ipoteza neîndeplinirii întocmai a obligaìiilor lor
contractuale. Dar, nivelul acestei clauze penale trebuie sê aibê o limitê obiænuitê æi rezonabilê
în sensul de a determina doar cuantumul daunelor interese rezultate din neexecutarea
obligaìiilor asumate. În acest context, tribunalul arbitral avea posibilitatea de a verifica
cuantumul clauzei penale æi, constatând cê aceasta este excesivê, o poate diminua”.
6. Acte normative care prevêd posibilitatea reducerii cuantumului clauzei penale.
Proiectul de C. civ. din 2004 în art. 1025 alin. (2) prevedea posibilitatea instanìei de judecatê
sê procedeze la aprecierea cuantumului clauzei penale: „Instanìa poate reduce clauza penalê
numai atunci când este vêdit disproporìionatê faìê de prejudiciul ce putea fi prevêzut de pêrìi
la data încheierii contractului. Prin efectul reducerii, cuantumul clauzei penale nu poate, în
niciun caz, sê ajungê la nivelul prejudiciului suferit de creditor”.
Proiectul Codului european al contractelor, proiect elaborat de Academie des Privatistes
Europeens în anul 2001 æi care vizeazê contractele civile æi contractele comerciale, prevede în
art. 170 alin. (4) cê, judecêtorul poate interveni în contract când prestaìiile pêrìilor sunt vêdit
inegale, condiìia pentru intervenìia instanìei fiind existenìa unui dezechilibru pregnant între
prestaìiile pêrìilor.
Convenìia Benelux – Haga 1975 – æi Rezoluìia Consiliului Europei relativê la clauzele
penale în dreptul civil, adoptatê în 1976 de cêtre Consiliul Europei.
Convenìia Benelux privitoare la clauza penalê a fost adoptatê la Haga la 26 noiembrie
1975 æi consacrê posibilitatea reducerii clauzei penale de cêtre judecêtor. Potrivit art. (4) din
Convenìie, o clauzê penalê este susceptibilê de reducere atunci când echitatea cere în mod
evident acest lucru, cu excepìia cazului când daunele-interese sunt datorate în virtutea legii.
Convenìia are nu numai meritul de a permite reprimarea abuzurilor, ci æi acela de a nu lêsa
niciun dubiu cu privire la natura împrejurêrilor pe care le are în vedere judecêtorul pentru a-æi
exercita puterea de reducere. Magistratul se pronunìê conform echitêìii, ìinând cont de toate
particularitêìile speìei40. Cu toate acestea, Convenìia Benelux recunoaæte caracterul sancìionator
al clauzei penale stipulând în articolul 1 cê „este consideratê clauzê penalê orice clauzê care
stipuleazê cê debitorul, în cazul neîndeplinirii obligaìiei, va fi ìinut, cu titlu de pedeapsê (penalitate) sau indemnitate, sê plêteascê o sumê de bani sau orice altê prestaìie”. Alte reguli stabilite
prin Convenìia Benelux se referê la: interzicerea cumulului executêrii obligaìiei principale cu
penalitatea; interzicerea cumulului penalitêìii cu daunele-interese datorate în virtutea legii;
ineficacitatea clauzei penale atunci când neexecutarea obligaìiilor nu poate fi imputatê debitorului; obligaìia creditorului care cere executarea clauzei penale sê trimitê o somaìie, în cazul în
care va fi necesar, pentru obìinerea daunelor-interese datorate în virtutea legii.
Rezoluìia Consiliului Europei relativê la clauzele penale în dreptul civil a fost adoptatê în
1976. Comitetul de miniætri al Consiliului Europei s-a întrunit pentru a discuta problema
clauzelor abuzive contractuale, cu scopul protejêrii intereselor consumatorilor, în special în
40
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contractele de adeziune. Rezoluìia Consiliului Europei s-a inspirat din Convenìia Benelux,
definirea clauzei penale ridicând probleme redactorilor proiectului datoritê concepìiilor diferite
ale statelor cu privire la caracterele clauzei penale. Rezoluìia Consiliului Europei admite
revizuirea judiciarê a clauzelor penale, limitând totodatê puterea judecêtorului de a reduce
penalitêìile, aceastê reducere ajungând pânê la valoarea realê a prejudiciului.
Principiile UNIDROIT, principiile Institutului Internaìional pentru Unificarea Dreptului
Privat de la Roma, elaborate între 1971-2004, recunosc instanìei de judecatê dreptul de a
reduce cuantumul clauzei penale. Institutul Internaìional pentru Unificarea Dreptului Privat
(UNIDROIT), organizaìie interguvernamentalê independentê care are sediul în Roma, a avut
ca obiective examinarea modurilor prin care se poate armoniza æi coordona dreptul privat al
statelor sau grupurilor de state æi pregêtirea unor reguli uniforme de drept privat, pentru a fi
adoptate de cêtre statele membre. În anul 1994 a fost publicatê prima ediìie a Principiilor
UNIDROIT aplicabile contractelor comerciale internaìionale.
Principiile UNIDROIT au cunoscut un mare succes imediat dupê lansarea primei ediìii în
anul 1994, ceea ce a condus la constituirea în anul 1997 a unui nou grup de lucru alcêtuit din
17 persoane, juriæti, provenind din medii cultural æi juridice complet diferite. La finalul
dezbaterilor acestui grup de lucru, Institutul Internaìional pentru Unificarea Dreptului Privat
a aprobat în aprilie 2004 cea de a doua ediìie a Principiilor UNIDROIT. Se prevede în
art. 7.4.13 „plata convenitê pentru neexecutare” cê, în ciuda oricêrei înìelegeri contrare, suma
penalitêìilor specificatê în contract poate fi redusê la una rezonabilê atunci când este exagerat
de mare faìê de prejudiciul rezultat din neexecutare æi având în vedere celelalte circumstanìe.
Comentariul aferent textului41 adaugê cê suma convenitê poate fi doar redusê æi nu suprimatê,
aæa cum ar putea fi cazul atunci când judecêtorul, în ciuda înìelegerii pêrìilor, ar acorda daune
corespunzêtoare sumei exacte a prejudiciului. Mai mult, este necesar ca suma convenitê sê fie
„exagerat de mare”, adicê sê parê în mod clar astfel oricêrei persoane rezonabile. Trebuie avutê
în vedere mai ales relaìia dintre suma convenitê æi prejudiciul suferit în mod real.
Totodatê art. 9.509 alin. (2) al Principiilor dreptului european al contractelor cuprinde o
formulare conform cêreia suma de bani stabilitê în contract poate fi redusê la un cuantum
rezonabil dacê este „manifest excesivê în raport cu prejudiciul rezultat æi cu alte circumstanìe”.
7. Reducerea clauzei penale în NCC. Controversele doctrinare æi jurisprudenìiale privitoare la reductibilitatea clauzei penale au fost oarecum depêæite prin includerea în NCC a
art. 1541, articol intitulat „Reducerea cuantumului penalitêìii”. Potrivit alin. (1) al art. 1541
„instanìa nu poate reduce penalitatea decât atunci când: a) obligaìia principalê a fost executatê
în parte æi aceastê executare a profitat creditorului; b) penalitatea este vêdit excesivê faìê de
prejudiciul ce putea fi prevêzut de pêrìi la încheierea contractului”. Altfel spus, NCC recunoaæte expres în art. 1541 douê cazuri în care cuantumul penalitêìii poate fi redus de judecêtor.
În sistemul C. civ. 1864, reducerea clauzei penale era admisê numai în cazurile în care obligaìia
debitorului era executatê în parte. În acest sens art. 1070 C. civ. 1864 prevedea cê „penalitatea
poate fi împuìinatê de judecêtor, când obligaìia principalê a fost executatê în parte”. Aceastê
posibilitate nu contravenea principiului indivizibilitêìii plêìii înscris în art. 1101 C. civ. 1864,
potrivit cêruia debitorul nu-l putea sili pe creditor sê primeascê parte din datorie, chiar dacê
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