
Cuvânt-înainte 

Această lucrare este o prezentare generală a practicii Înaltei Curţi 
de Casaţie şi Justiţie în ceea ce priveşte instituţia bunei-credinţe. S-a 
dorit ca aceste pagini să fie o sinteză şi o dezbatere a acestui subiect, 
pornind de la jurisprudenţa instanţelor din ţară şi terminând cu opiniile 
unificatoare ale magistraţilor Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. 

Culegerea s-a născut din necesitatea teoretică şi practică de 
aplicare cât mai unitară a noţiunii de „bună-credinţă” la cazuistica 
foarte mare şi diversă a ultimilor ani. Chiar şi la nivelul Înaltei Curţi 
au fost opinii contradictorii, iar acolo unde s-a întâmplat aşa, am 
încercat să sintetizez opiniile pro şi contra, arătându-mi în cele din 
urmă opinia, cu speranţa de a ajuta la unificarea practicii judiciare. 

Necesitatea unificării practicii judiciare a fost sesizată şi de Curtea 
Europeană a Drepturilor Omului, din a cărei jurisprudenţă am inserat în 
cuprinsul cărţii câteva hotărâri relevante asupra subiectului în discuţie. 

Deşi buna-credinţă este o instituţie fundamentală în toate ramurile 
din sistemul de drept românesc şi a născut numeroase puncte de vedere, 
controverse şi aprinse polemici, din nefericire, reglementarea în drept 
este săracă, total insuficientă pentru a acoperi varietatea nesfârşită a 
speţelor aflate pe rolul instanţelor. Şi în acest caz, datorită carenţelor 
legislative nepermise, magistratului i-a revenit sarcina ca, printr-o 
muncă responsabilă şi creativă, prin analogie cu alte dispoziţii legale, 
să desăvârşească aplicarea acestei noţiuni de la nivelul filosofiei şi 
polemicii dreptului la nivelul vieţii şi problematicii de zi cu zi a 
justiţiabililor. 

De aceea, spun că această carte este rodul muncii şi sârguinţei 
colectivului de magistraţi ai Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, Secţia 
civilă şi de proprietate intelectuală, cărora le mulţumesc pentru 
munca lor de excepţie şi dăruirea profesională. 

 
Judecător Nina Grigoraş 

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie 
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