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Capitolul I
NOğIUNEA ùI STRUCTURA OBLIGAğIEI CIVILE.
DELIMITARE
SecĠiunea 1
DefiniĠie úi terminologie
1. Preliminarii. Teoria general a obligaiilor este cheia de bolt a dreptului
civil i a întregului privat. i mai mult, se poate afirma cu certitudine c ea constituie
baza principal a întregii construcii a tiinei dreptului din cele mai vechi timpuri i
pân astzi. Nu exist instituie a dreptului în care influena principiilor generale ale
obligaiilor s lipseasc.
În elaborarea acestei teorii, prima contribuie au avut-o celebrii jurisconsuli
romani, care i-au pus în valoare admirabilul i ptrunztorul lor spirit juridic. Teoria
roman a fost preluat, reformulat i adaptat trebuinelor sociale din secolele
XVII-XVIII de ctre marii juriti francezi ai vremii, în special de cunoscuii Domat i
Pothier. Astfel, lucrrile lui Pothier au fost principalele surse inspiratoare pentru
redactorii Codului civil francez de la 1804 i de aceea a fost numit „Le Code civil
avant la lettre”, cu alte cuvinte „Codul civil înainte de a fi redactat”.
Dup ce a fost preluat din dreptul roman i apoi prelucrat i reevaluat de
jurisconsulii francezi, cu modificrile i adaptrile necesare, teoria general a obligaiilor i-a gsit consacrarea în Codul civil al lui Napoleon Bonaparte. Apoi, în epoca
modern i contemporan a fost continuu restructurat i dezvoltat în pas cu trebuinele sociale i în raport cu marile schimbri ale acestor vremuri. Aadar, a evoluat
odat cu societatea. i este firesc s fie aa, deoarece cum s-a spus: „Dreptul este o
fa a vieii i viaa nu este staionar. Dac s-ar opri pe loc, ar însemna moarte”1.
2. DefiniĠia obligaĠiei. La fel ca unele coduri civile moderne, vechiul Cod civil
nu a definit obligaia civil2. Este motivul pentru care aceast misiune a fost asumat
de doctrina juridic, care a elaborat i formulat diverse definiii3.
1

G. Plastara, Curs de drept român, vol. IV, Obligaiunile, Ed. Cartea Româneasc, Bucureti,
1925, p. 20.
2
Codul civil francez din 1804, Codul civil austriac din 1811, Codul federal elveian al
obligaiilor din 1911, Codul civil italian din 1942. În alte coduri îns obligaia civil are definiie
legal: Codul civil german (art. 241), Codul civil spaniol (art. 1088).
3
Pentru definiia obligaiei în doctrina româneasc, a se vedea: D. Alexandresco, Explicaiunea
teoretic i practic a dreptului civil român în comparaiune cu legile vechi i cu principalele
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Noul Cod civil definete obligaia în textul art. 1164, ca fiind „o legtur de
drept în virtutea creia debitorul este inut s procure o prestaie creditorului, iar
acesta are dreptul s obin prestaia datorat”1. Rezult c obligaia este întotdeauna
un raport juridic care se nate i exist între cel puin dou persoane, alctuit din dou
laturi inseparabile: una pasiv, adic un debitor i datoria sa, i una activ, înelegând
pe creditor i dreptul su de crean. Definiia legal reprodus pune pe primul plan
latura pasiv a obligaiei, de la debitor ctre creditor i de la datorie la crean. În ce ne
privete, credem c ar fi fost mai preferabil s se porneasc de la creditor ctre debitor
i de la crean ctre datorie. i aceasta cel puin din motive de consecven. Astfel,
este cunoscut c patrimoniul se definete prin latura sa activ i numai corelativ prin
latura sa pasiv. La fel dreptul de proprietate i celelalte drepturi reale sunt definite în
textele legale i de ctre doctrin prin atributele pe care le confer titularului lor i doar
corelativ prin îndatorirea general de absteniune. Procedând în acest fel, din punct de
vedere doctrinar, obligaia civil este raportul juridic în care o parte, numit creditor,
are dreptul de a pretinde celeilalte pri, numit debitor, s execute prestaia sau
prestaiile la care este îndatorat, sub sanciunea constrângerii de stat2.
Din perspectiva creditorului, raportul de obligaii apare ca un drept de crean,
iar din punctul de vedere al debitorului apare ca o datorie. Dreptul de crean face
parte din activul patrimonial al creditorului, fiindc lui îi profit prestaia ce i se
datoreaz; datoria este un element al pasivului patrimonial al debitorului, el fiind inut
s execute o prestaie sau mai multe prestaii în favoarea creditorului.
3. Terminologie. Termenul de obligaie îi are originea în cuvântul obligare sau
obligatio, care în latina veche înseamn a lega (ligare) pe cineva „din pricina” (ob,
obs) în vederea obinerii a ceva sau realizrii unui anume scop3.
La început, în dreptul roman, termenul de obligaie însemna o legtur pur
material, corporal (vinculum corporis) între dou persoane, adic între debitor i
creditorul su. În aceast concepie, obligaia conferea creditorului un drept asupra
însi persoanei debitorului ius in personam, asemntor cu dreptul proprietarului
legislaiuni strine, tomul V, Tipografia Naional, Iai, 1898, p. 6; M.B. Cantacuzino, Elementele
dreptului civil, Ed. Cartea Româneasc, Bucureti, 1921, p. 404; T.R. Popescu, P. Anca, op. cit., p. 9;
I. Albu, Drept civil. Introducere în studiul obligaiunilor, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1984, p. 14;
C. Sttescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria general a obligaiilor, Ed. All, Bucureti, 1994, p. 10.
În ceea ce privete doctrina strin, a se vedea: M. Planiol, G. Ripert, avec le concours de
J. Boulanger, Traité élémentaire de droit civil, 2ème édition, tome II, Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence, Paris, 1947, p. 1; B. Starck, H. Roland, L. Boyer, Droit civil. Obligations, tome I, Litec,
Paris, 1996, p. 1; Fr. Terré, Ph. Simler, Yv. Lequette, Droit civil. Les obligations, Dalloz, Paris, 2005,
pp. 1-2; H. et L. Mazeaud, J. Mazeaud, Fr. Chabas, Leçons de droit civil, tome II/prèmier volume,
Obligations, Montchrestien, Paris, 1998, pp. 4-5.
1
Noul Cod civil sau Legea nr. 287/2009, modificat prin Legea nr. 71/2011 de punere în
aplicare, supus apoi la dou rectificri publicate în M. Of. nr. 427 din 17 iunie 2011 i nr. 489 din 8
iulie 2011, republicat în M. Of. nr. 505 din 15 iulie 2011.
2
A se vedea L. Pop, Tratat de drept civil. Obligaiile, vol. I, Regimul juridic general, Ed. C.H.
Beck, 2006, p. 5.
3
A se vedea Vl. Hanga, Drept privat roman, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1977,
p. 345.
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asupra lucrului su (ius in rem). Astfel, creditorul putea, la fel ca proprietarul lucrului,
s dispun de persoana debitorului insolvabil, dup bunul su plac.
Urmare evoluiei societii romane, dup o vreme, noiunea de obligaie se
transform dintr-o legtur corporal (vinculum corporis) într-o legtur juridic
(vinculum juris), adic într-un raport juridic în temeiul cruia creditorul putea cere
executarea prestaiei ce i se datoreaz, iar în caz de neexecutare avea dreptul s
recurg la fora de constrângere (adstringimur), ceea ce însemna executarea silit
asupra bunurilor debitorului1. Aceast stare de lucruri rezult din definiia roman a
obligaiei formulat în Instituiile lui Justinian i atribuit jurisconsultului Papinian:
„Obligatio est iuris vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae rei,
secundum nostrae civitatis iura”, ceea ce în traducere se formuleaz astfel: „Obligaia
este legtura juridic în temeiul creia suntem, în mod necesar, constrâni s pltim un
lucru dup dreptul cetii noastre”.
În terminologia juridic actual, termenul de obligaie are dou înelesuri principale. Într-un prim sens, propriu i accesibil numai specialitilor în drept, se înelege
raportul juridic de obligaii, cu ambele sale laturi, activ i pasiv, în cadrul cruia
creditorul are dreptul de a cere debitorului s execute prestaia la care este îndatorat,
sub sanciunea constrângerii de stat. În cel de-al doilea sens, mai larg, utilizat în
limbajul juridic curent, termenul de obligaie desemneaz orice îndatorire juridic,
noiune generic, prin care înelegem atât îndatoririle juridice generale, cât i cele
speciale, particulare, personale pe care le avem în societate; îndatoririle generale sunt
acelea care incumb tuturor sau unei categorii de persoane nedeterminate, cum ar fi
obligaia de a respecta drepturile absolute ale fiecruia (drepturile reale i drepturile
personale nepatrimoniale); îndatoririle particulare sau personale sunt acele îndatoriri
pe care le are numai o anumit persoan sau le au anumite persoane, determinate,
individualizate, i pot rezulta din acte juridice sau fapte juridice, cum este obligaia
unui debitor de a executa prestaia pe care i-o datoreaz creditorului su. În acest din
urm caz, termenul de obligaie desemneaz numai latura pasiv a raportului de
obligaii, care se exprim prin datoria debitorului.
i în sfârit, prin obligaie sau „obligaiune” se înelege i înscrisul constatator al
existenei unui drept de crean, în realitate a unui raport obligaional care are ca obiect o
prestaie pecuniar; aceste înscrisuri sunt titluri de credit i pot fi emise de societile comerciale pe aciuni, unitile administrativ-teritoriale i de ctre stat. În asemenea situaii,
adesea, se confund raportul obligaional cu înscrisul constatator al existenei sale.

SecĠiunea a 2-a
Structura obligaĠiei
4. Precizări introductive. Dac ne referim la fiina obligaiei civile se poate
constata c asupra ei exist dou concepii: una monist i alta dualist. În concepia
monist, obligaia const într-un singur raport juridic între creditor i debitor2. Potrivit
1
2

Idem, p. 344.
A se vedea I. Albu, op. cit., p. 25.

