
Capitolul I
Elementul aleatoriu. 
Definire i ipostaze

Sec iunea I 
Alea integrat  în definirea legal  a 
contractelor aleatorii 

Considera ii
generale 

Contractele aleatorii s-au n scut din speran ele i
temerile noastre i au un element comun – care le 
particularizeaz  fa  de celelalte contracte –, un eve-
niment viitor i incert, la îndeplinirea ori neîndepli-
nirea c ruia se stabile te beneficiul i pierderea pentru 
fiecare dintre p r i. 

1. Apartenen a contractelor aleatorii la categoria 
contractelor oneroase 

Contractul 
aleatoriu, 
contract 
oneros 

Contractul aleatoriu nu confer  uneia din p r i un avan-
taj pur gratuit, deoarece speran a unui beneficiu este 
pus  în balan  de perspectiva unei pierderi posibile. 
Presta ia efectuat  de o parte nu reprezint  o genero-
zitate. Acesta este pre ul riscului cu care a fost împo-
v rat  cealalt  parte: suscepti periculi pretium1. Înf i at 
astfel, contractul este oneros2.
Contractul oneros se subclasific  îns , potrivit art. 947 
C. civ., în alte dou  categorii. 

                                                                                                    
1 Louis Guillouard, Traités des contrats aléatoires & du mandat, deuxième édition, Éditeur 
A. Durand et Pedone Lauriel, Librairies de la Cour d’Appel et de l’Ordre des Avocats, 
Paris, 1894, p. 18. 
2 Paul Pont continuateur de V. Marcade, Explication théorique et pratique du Code civil, 
contenant l’analyse critique des auteurs et de la jurisprudence, Commentaire –Traite. Des 
petits contrats, tome huitième, deuxième édition, Librairies Éditeur Delamotte et Fils, 
Paris, 1877, p. 284. 
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Distinc ia fa
de contractul 

comutativ 

Astfel, când în momentul încheierii conven iei exis-
ten a i întinderea presta iilor datorate de p r i sunt 
certe, contractul este comutativ. Dimpotriv , când 
existen a sau întinderea presta iilor p r ilor ori numai a 
uneia din ele este nesigur , supus  probabilit ilor 
viitorului i anumitor evenimente neprev zute, con-
tractul este aleatoriu3 i este definit în art. 1635 C. civ. 

2. Dispozi ii reglementatoare 

Sediul 
materiei 

Conform art. 1635 C. civ., „Contractul aleatoriu este 
conven ia reciproc 4, ale c rei efecte în privin a bene-
ficiilor i pierderilor pentru toate p r ile sau pentru una 

                                                                                                    
3 Mihai Pascal, Contractele aleatorii în dreptul roman i român (teza licen ), Facultatea de 
Drept Bucure ti, Imprimeria Statului, Bucure ti, 1899, p. 12; Iordan Pandelescu, Jocul i
prinsoarea, rendita pe via , în dreptul roman i român (teza licen ), Facultatea de Drept 
Bucure ti, Tipografia Gutenberg, Bucure ti, 1896, p. 21; Louis Guillouard, op. cit., p. 10; 
M. Frédéric Mourlon, Répétitions écrites sur le troisième examen du Code du Napoléon 
contenant l’exposé les principes généraux, leur motifs, et la solution des questions 
théoriques, tome troisième, septièmé édition, Librairie Éditeur A. Marescq Ainé, Paris, 
1866, p. 416; Marcel Planiol, Georges Ripert avec le concours à Paul Esmein, Traité 
pratique de Droit Civil Français – Obligations, première partie, tome VI, Librairie Générale 
de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1930, p. 49; François Laurent, Principes de droit civil 
français, tome vingt-septième, Éditeur Bruylant-Christophe, Bruxelles, et Librairie A. 
Marescq Ainé, Paris, 1887, p. 207; Claude Bufnoir, Propriété et contrat. Théorie des 
modes d’acquisition des droits réels et ses Sources des Obligations, Librairie Nouvelle de 
Droit et de Jurisprudence, Arthur Rousseau, Paris, 1900, p.459; J.A. Rogron, Code 
Napoléon expliqué, par ses motifs, par des exemples et par la jurisprudence, 2ème partie, 
dix-septième édition, Éditeur Henri Plon, Paris, 1866, p. 2520; Constantin St tescu, 
Clasificarea contractelor, în Drept civil. Teoria general  a obliga iilor, de Constantin 
St tescu, Corneliu Bîrsan, Ed. ALL Educational, Bucure ti, 1998, p. 35; Ioan Albu, Drept 
civil, Contractul i r spunderea contractual , Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1994, p. 46; Ioan 
Dogaru, Contractul. Considera ii teoretice i practice, Ed. Scrisul Românesc, Craiova, 
1983, p. 75; Renée Sanilevici, Curs de drept civil. Teoria general  a obliga iilor, Univer-
sitatea „Al.I. Cuza” din Ia i, Facultatea de Drept, 1982, p. 33; Tudor Radu Popescu, Clasi-
ficarea contractelor, în Tudor Radu Popescu, Petre Anca, Teoria general  a obliga iilor,
Ed. tiin ific , Bucure ti, 1968, p. 35. 
4 Expresia „conven ia reciproc ” folosit  în text este o formulare improprie, din moment 
ce orice conven ie este reciproc , chiar i în cazul contractului unilateral. Sensul 
formul rii se refer  la caracterul oneros al conven iei. În acest sens, G. Baudry-
Lacantinerie, Albert Wahl, Traité théorique et pratique de droit civil. Des contrats 
aléatoires, du mandat, du cautionnement de la transaction, troisième édition, Librairie de 
la société du Recueil J.B. Sirey et du Journal du Palais, Paris, 1907, p. 2; Louis Guillouard, 
op. cit., p. 19. 
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sau mai multe dintre ele, depind de un eveniment 
necert”. 
Potrivit art. 947 alin. (2) C. civ., „Contractul este alea-
toriu când echivalentul depinde, pentru una din toate 
p r ile, de un eveniment incert”. 

Aparenta 
contradic ie 
în definirea 
contractelor 

aleatorii 

Prin urmare, Codul civil define te contractul aleatoriu 
în dou  articole distincte, din a c ror substan  rezult ,
pe de o parte, c  un contract este aleatoriu când cel 
pu in una dintre presta iile datorate depinde de un eve-
niment incert (art. 1635 C. civ.), iar, pe de alt  parte, 
contractul este aleatoriu când balan a a a-numitelor 
presta ii depinde de un eveniment incert [art. 947 
alin. (2) C. civ.]. 

Necesitatea 
existen ei 

evenimentu-
lui incert 

Din corelarea acestor texte, care reprezint  sediul 
materiei în definirea contractului aleatoriu5, rezult  c
este aleatoriu un contract în situa ia în care avantajul – 
pe care p r ile îl vor avea – nu poate fi apreciat în 
momentul încheierii contractului, pentru c  depinde 
de un eveniment incert, ceea ce înseamn  c  incer-
titudinea ar trebui s  priveasc  în mod simultan atât un 
eveniment, cât i consecin ele sale patrimoniale. 

Incertitudinea 
privind 

existen a i
întinderea 
presta iei 

Evenimentul incert îns , a a cum este prefigurat în cele 
dou  texte, se raporteaz  exclusiv la existen a i întin-
derea presta iei6.

Criteriul ne-
determin rii
uneia dintre 

presta ii

Or, dac  vom folosi drept criteriu indeterminarea 
uneia din cele dou  presta ii, vom identifica contracte 
aleatorii cu presta ii incerte fie pentru ambele p r i
contractante, fie pentru una dintre ele. 
Astfel, exist  contract aleatoriu atunci când obiectul 
presta iei fiec reia dintre p r i este incert, chiar sub 
aspectul existen ei – cum este pariul sportiv –, deoa-

                                                                                                    
5 Paul-Henri Antonmattei, Jacques Raynard, Droit civil, Contrats spéciaux, 3ème édition, 
Manuels Jurisclasseur, Ed. Litec Groupe Nexis, Paris, 2002, p. 457. 
6 Francisc Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Ed. Actami, Bucure ti, 1999, 
p. 482. 
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rece nu se tie care dintre ele va pierde întrecerea 
sportiv i va fi obligat  s  pl teasc 7.
Exist , de asemenea, contract aleatoriu când doar una 
dintre presta ii este fixat  în momentul încheierii con-
tractului (obliga ia credinterierului ori a între inutului 
care înstr ineaz  un bun în schimbul unei rente via-
gere ori a între inerii complete), incert fiind doar echi-
valentul acestei presta ii. 

Criteriul 
diferen ei 

dintre 
presta iile 
p r ilor 

Raportându-ne îns  la un alt criteriu, dat de diferen a
dintre presta iile p r ilor, vom putea g si un nou sub-
strat de analiz  decât cel referitor la nedeterminarea 
presta iilor p r ilor. Astfel, diferen a dintre presta iile 
p r ilor ne permite s  re inem c  ceea ce pierde o parte, 
câ tig  cealalt 8 i, pe drept cuvânt, art. 1635 C. civ. 
cuprinde men iunea „pentru toate p r ile sau pentru una 
sau mai multe dintre ele” i art. 947 alin. (2) C. civ. pe 
aceea „pentru una din toate p r ile”. 
Sub acest aspect, exist  o aparent  contradic ie între 
cele dou  texte, consecin  logic  a unui ra ionament 
fondat pe dou  criterii diferite: criteriul nedetermin rii 
presta iei p r ilor ori a uneia dintre ele i criteriul 
diferen ei dintre presta iile p r ilor9.

Alea pentru 
toate p r ile 

Pe de alt  parte, definind efectele contractului aleato-
riu, textele citate nu folosesc cuvântul „presta ie”. Arti-
colul 1635 C. civ. se refer  la beneficii i pierderi, în 
timp ce art. 947 alin. (2) C. civ. vizeaz  un echivalent. 
Or, dac  ad ug m sintagma deja comentat , referi-
toare la „toate p r ile ori una dintre ele”, am putea 
ajunge la concluzia c  un contract ar putea fi aleatoriu 
pentru o parte i comutativ pentru cealalt 10.

                                                                                                    
7 Constantin Hamangiu, Ion Rosetti-B l nescu, Alexandru B icoianu, Tratat de drept civil 
român, vol. II, Restitutio, Ed. ALL, Bucure ti, 1997, p. 630. 
8 Raymond Kahn, La notion de l’aléa dans les contrats. Thèse pour le doctorat, Jouvre et 
Cin Éditeur, Paris, 1924, p. 87; C. Bufnoir, op. cit., p. 460. 
9 Denis Berthiau, Le principe d’égalité et le droit civil des contrats, Librairie Générale de 
Droit et de Jurisprudence, E.J.A. Paris, 1999, p. 185. 
10 În sensul c  un contract poate fi aleatoriu numai pentru una din p r i, a se vedea: Tudor 
Radu Popescu, Petre Anca, op. cit., p. 35-36; Eugeniu Safta-Romano, Contractele civile,
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Elemente de 
natur  a 

delimita alea 

Aceasta înseamn  c  distinc ia dintre contractele alea-
torii i cele comutative are în mare m sur  un funda-
ment subiectiv i unui contract pentru a fi aleatoriu îi 
este necesar, pe lâng  criteriul extern referitor la pres-
ta ii, i un alt criteriu, de esen , referitor la alea, consi-
derat, prin inten ia comun  a p r ilor, drept element 
constitutiv al acordului lor11.
Vânzarea dup  greutate, num r sau m sur , de i pri-
ve te cantit i incomplet determinate de m rfuri, nu 
devine prin aceasta aleatorie, nici în sensul art. 1635 
C. civ. i nici în sensul art. 947 alin. (2) C. civ. 

Obiectul 
obliga iei i
caracterul 
aleatoriu 

De aceea, trebuie s  facem distinc ie între presta ie – 
ca obiect al obliga iei asumate de p r i – i caracterul 
aleatoriu al contractului care este circumscris ansei 
ori posibilit ii de a realiza un beneficiu sau de a 
suporta o pierdere. 

Bilateralitatea 
obligatorie a 

ansei de a 
câ tiga sau de 

a pierde 

Dac  incertitudinea presta iei (existen a i întinderea 
ei) poate fi unilateral , a a cum deja am remarcat, 
ansa de câ tig sau de pierdere12 este întotdeauna bila-

teral . Aceasta trebuie s  existe la momentul încheierii 
contractului, evaluarea ei f cându-se doar la mo-
mentul îndeplinirii ori nu a evenimentului ce profit
uneia dintre p r i ori determin  o pierdere pentru 
cealalt  parte13.

Elementul 
aleatoriu se 

refer  la ansa 

Prin urmare, elementul aleatoriu nu se refer  la pres-
ta iile datorate, ci la ansa de câ tig sau pierdere care le 
amprenteaz , aspect care nu transpare clar din art. 1635 

                                                                                                    

Ed. Graphix, Ia i, 1993, vol. II, p. 99; Claude Brulant, Alea, incertitude et risque dans les 
obligations contractuelles, Thèse pour le doctorat, Université de Paris II U.E.R. De 
Sciences Juridiques, 1972, p. 13 i urm. 
11 Dominique Grillet-Ponton, Essai sur le contrat innommé, Thèse pour le doctorat, 
Université Jean Moulin – Lyon, U.E.R., Faculté de Droit, 1982, p. 52; Laurence Fin-
Langer, L’équilibre contractuel, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, E.J.A. et 
Laurence Fin-Langer, Paris, 2002, p. 172 (247). 
12 Pentru a fi aleatorie, ansa implic i riscul de pierdere, deoarece o ans  de 100% este 
deja o certitudine. 
13 Frédéric Mourlon, op. cit., p. 27; Francisc Deak, op. cit., p. 482; Jean-Claude Planque, 
Les contrats spéciaux, Lexifac, Bréal, Imprimerie Laballery, 2002, p. 168. 
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de câ tig sau 
pierdere 

C. civ. i art. 947 alin. (2) C. civ., care au definit con-
tractul aleatoriu doar prin efectele elementului alea-
toriu, f r  a-l determina expres14.
Or, esen a contractului aleatoriu const  tocmai în an-
sa de câ tig sau pierdere, care reprezint  echivalentul 
presta iei celeilalte p r i, contractul aleatoriu impli-
când existen a bilateral  a ansei de câ tig sau de 
pierdere, ca element de structur  al contractului, care 
a fost avut în vedere de p r i la încheierea lui15.

Definirea 
contractului 

aleatoriu 

Din cele ce preced, putem defini contractul aleatoriu 
ca fiind conven ia sinalagmatic i oneroas , în care 
existen a i întinderea obliga iei pentru una ori ambele 
p r i depind de un eveniment incert, la realizarea ori 
nerealizarea c ruia se determin ansa de câ tig sau 
pierdere pentru fiecare dintre ele, avut  în vedere la 
încheierea lui16.
Astfel structurat , defini ia contractului aleatoriu 
compline te limitarea dat  doar de precizarea 
efectelor juridice recunoscute de lege acestui tip de 
contracte, prin includerea în mod necesar în 
con inutul s u a elementului aleatoriu, care îi d  spe-
cificitate i care face posibil  decelarea parti-
cularit ilor induse de alea, într-o dialectic  privit  de 
la cauz  la efect. 

Semantica 
cuvântului 
aleatoriu 

Dac  ne raportam la sensul semantic al cuvântului, alea
înseamn  zar, joc cu zaruri, ludus tesserarum, ans ,
risc (substantiv feminin în acuzativ) i, mai larg, sfera 
semantic  include aleatoriul, aleatoris (substantiv mas-

                                                                                                    
14 Proiectul Codului civil define te prin art. 913 contracte aleatorii ca fiind acelea care, 
prin natura lor, ofer  fiec rei p r i speran a unui câ tig, dar i riscul unei pierderi, 
determinate de un eveniment incert survenit ulterior încheierii lor [alin. (1)], toate celelalte 
fiind comutative[alin. (2)]. Proiectul Codului civil publicat în C.J. nr. 3/2004. 
15 Marcel Planiol, Georges Ripet, avec le concours de Paul Esmein, op. cit., p. 353; 
Claude Bufnoir, op. cit., p. 460. 
16 Mona-Maria Pivniceru, Elementul aleatoriu în contractele civile, Analele tiin ifice ale 
Universit ii „Al.I. Cuza” Ia i, Serie nou , tiin e juridice, tom XLIX, Ed. Universit ii „Al.I. 
Cuza”, Ia i, 2003, p. 53. 
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culin), care desemneaz  juc torul de zaruri, precum i
aleatorius (adjectiv), cu semnifica ia de joc (de noroc)17.
Ca verb, a risca reclam  deopotriv  atât expunerea la 
un pericol, cât i expunerea la o ans , dedus  din 
substan a ideii de eventualitate, situa ie în care riscul 
poate deveni sinonim cu ansa18.

Polisemia 
termenului 

Aplicabil  la mai toate evenimentele viitoare, no iunea 
este prea general i nu este susceptibil  de propriet i
particulare, r mânând astfel retiv  oric rei tentative de 
nosologie juridic , f r  a dep i exterioritatea poli-
semic  a termenului19.

Alea, ca 
no iune 
tehnic

În sens strict tehnic, aceast  no iune, prin intermediul 
probabilit ii i a statisticii, poate fi adus  sub emble-
ma unei cvasi-certitudini i, astfel, s  capete relevan
în drept20.
Dar i astfel teoretizat, elementul aleatoriu r mâne în 
substan a lui un eveniment incert i corelat cu no iu-
nea de risc, care reprezint  m sura unui element alea-
tor, amprenteaz  atât voin a juridic  a p r ilor contrac-
tante, cât i presta ia de executat. În consecin , alea 
configureaz  efectele juridice ale contractului. 

3. Alea, fundament al voin ei p r ilor 

Alea 
structureaz

voin a p r ilor 

Elementul aleatoriu trebuie s  fie avut în vedere de 
p r i la încheierea contractului. Reprezentat ca o 
proprietate a voin elor p r ilor contractante i format în 
mod legal, consim mântul, parte component  a voin-
ei juridice, imobilizeaz  voin ele cocontractan ilor i

devine astfel legea lor. Presupunând c  voin ele p r i-
lor nu sunt viciate, elementul aleator trebuie s  funda-

                                                                                                    
17 Gh. Gu u, Dic ionar latin-român, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1993. 
18 Florance Millet, La notion de risque et ses fonctions en droit privé, Université 
d’Auvergne, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Collection des Thèses de 
l’Ecole Doctorale de Clermont-Ferrand, Press Universitaires de la Faculté de Droit de 
Clermont-Ferrand, 2001, p. 2. 
19 Florance Millet, op. cit., p. 3. 
20 Raymond Kahn, op. cit., p. 19. 
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menteze în mod structural acest acord, ceea ce impli-
c  intrinsec prefigurarea mental  de c tre fiecare din-
tre p r i a ansei de câ tig i de pierdere21.

Voin a
comun

subordonat
unui risc 

Prin urmare, în orice contract aleatoriu p r ile î i
subordoneaz  drepturile i obliga iile unui anume risc 
care reprezint  rela ia dintre o pierdere sau o trebuin
i probabilitatea eventualit ii care a generat-o. Altfel 

spus, p r ile consimt la o opera iune aleatorie în care 
se materializeaz  temerile i speran ele lor, no iuni 
care desemneaz  efectele de ordin moral ale riscului 
de a pierde ori ale ansei de a câ tiga, pe care s-a axat 
consim mântul lor. 
În esen , întreaga economie a contractului este fixat
prin luarea în calcul a hazardului22.

Contracte 
subsecvent 

aleatorii 

Imixtiunea alea în formarea unui consim mânt impu-
ne examinarea subiectiv  a acestei componente. Ast-
fel, trebuie stabilit dac  alea exist i, subsecvent, dac
aceasta constituie o component  esen ial  a consim -
mântului p r ilor, deoarece în orice contract comutativ 
p r ile pot include un element aleatoriu. O vânzare, o 
închiriere pot fi aleatorii dac  p r ile au decis acest 
lucru. Aceste contracte sunt subsecvent aleatorii, deoa-
rece alea nu este de esen a consim mântului p r ilor. 
În aceste contracte, alea apare drept o calitate a obiec-
tului i, cu aceast  valoare juridic , contractul reintr
în teoria general  a contractelor, f r  particularit i
marcante23.

                                                                                                    
21 Jean-Claude Planque, op. cit., p. 167. 
22 Alain Sériaux, Droit civil, Contrats civils, Presses Universitaires de France, 2001, p. 106. 
23 François Terré, L’influence de la volonté individuelle sur les qualifications, Librairie 
Générale de Droit et de Jurisprudence, R. Pichon & R. Durand-Auzias, Paris, 1957, p. 267. 
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Sec iunea a II-a 
Dihotomia elementului aleatoriu 

Dubla 
ipostaz  a 

elementului 
aleatoriu 

Dac  elementul aleator a format un acord de voin ,
evaluarea lui se face în momentul îndeplinirii ori neîn-
deplinirii evenimentului incert. 
Într-o formulare sintetic , putem afirma c  elementul 
aleatoriu se prezint  sub un dublu aspect. Pe de o 
parte, aleatorie este ansa de câ tig sau pierdere asu-
mat  de p r i la încheierea contractului, care consti-
tuie cauza contractului, iar, pe de alt  parte, aleatoriu 
este i evenimentul incert care amprenteaz  presta ia 
de executat (întinderea ori existen a ei). 

Raportul 
dintre cauza 

contractului i
presta ia de 

executat, am-
bele 

amprentate 
de alea 

Raportul dintre ele s-ar prezenta astfel: ambele ele-
mente aleatorii sunt sub emblema incertitudinii. Dar 
producerea evenimentului care afecteaz  presta ia va 
determina câ tigul sau paguba fiec reia dintre p r i. 
Prin urmare, ansa de câ tig sau pierdere prefigurat
de p r i la încheierea contractului se va concretiza la 
momentul realiz rii ori nerealiz rii evenimentului legat 
de presta ie. 
Înseamn  c , de i anterioar , ansa de câ tig ori de 
pierdere, ca prim element aleatoriu, va primi finalitate 
în func ie de cel de-al doilea element aleatoriu, ceea 
ce înseamn  c  incertitudinea vizeaz  atât presta ia, 
cât i efectele contractului. 

1. Elementul aleatoriu – cauz  a contractului 

1.1. Alea, condi ie de validitate a contractului 

Cauza 
contractului 

aleatoriu 

Primul element aleatoriu – ansa de câ tig sau pierdere 
– intrat în sfera juridic  nu prin el însu i, ci prin voin a
p r ilor reprezint  cauza contractului aleatoriu24 i are 

                                                                                                    
24 Tudor Radu Popescu, Petre Anca, op. cit., p. 69; Aurel Pop, Gheorghe Beleiu, Drept 
civil. Privire general  asupra dreptului civil, Raportul juridic civil, Actul juridic civil, 
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semnifica ia juridic  a unei condi ii de validitate a 
acestuia25.
Cauza contractului aleatoriu, ca ra iune psihologic ,
ce determin  pe fiecare dintre p r i s  încheie un astfel 
de contract, const  în prefigurarea mental  a riscului, 
ca raport dintre o pierdere sau o trebuin i pro-
babilitatea ei. Prin urmare, fiecare dintre p r i are în 
vedere valoarea probabilit ii unei eventualit i i
apreciaz  probabilitatea alea, de care depinde riscul în 
cauz . De fapt, cauza contractului const  într-o ba-
lan  a pierderilor i câ tigurilor probabile i deoarece 
eventualitatea pierderii i a câ tigului este în mod 
manifest de aceea i natur , no iunea de risc exprim
astfel ideea de m sur  a unei pierderi sau avantaj i
constituie scopul vizat de fiecare dintre contractan i26.

ansa temut
ori sperat ,

cauz  a 
contractului 

Prin urmare, cauza contractelor aleatorii const  în c u-
tarea deliberat  a unui risc27 ori într-o alt  formulare, 
ansa temut  ori sperat  constituie cauza angajamentu-

lui p r ilor28 i justific  fundamentul interdependen ei 
obliga iilor i al echilibrului contractual, constituind în 
acela i timp i un instrument juridic de determinare a 
apartenen ei conven iei la o anumit  categorie juri-
dic 29.

                                                                                                    

Prescrip ia extinctiv . Proba drepturilor civile subiective, ed. a II-a revizuit , Universitatea 
Bucure ti, Facultatea de Drept, Bucure ti, 1976, p. 308; Gabriel Boroi, Drept civil, Partea 
general , Persoanele, ed. a II-a, Ed. All Beck, Bucure ti, 2002, p. 180; Gheorghe Beleiu, 
Drept civil român, Introducere în dreptul civil, Subiectele dreptului civil, ed. a VIII-a, revi-
zuit i ad ugit  de Marian Nicolae, Petric  Tru c , Ed. Universul Juridic, Bucure ti, 2003, 
p. 168. 
25 Alain Bénabent, La chance et le droit, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
Paris, 1973, p. 40. 
26 Anne Morin, Contribution à l’étude des contrats aléatoires, Les Presses Universitaires de 
la Faculté de Droit de Clermont-Ferrand, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, 
1998, p. 71. 
27 Jean-Jacque Taisne, La notion de condition dans les actés juridiques, Thèse pour le 
Doctorat en Droit, Université de Lille II, Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et 
Sociales, tome II – 1976-1977, p. 316. 
28 Anne Morin, op. cit., p. 70. 
29 Jaques Maury, Cause, Répertoire de droit civil, V, Enciclopédie Juridique, tome III, 
Dalloz, Paris, 2000, p. 5 (39). 
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1.1.1. Con inutul cauzei 

1.1.1.1. Scopul indirect i mediat 

Eterogenitatea 
de scop 
mediat 

Con inutul cauzei include scopul indirect i mediat30,
care poate fi de aceea i natur  cu scopul direct ori 
poate fi extrem de variabil, în func ie de tipul de con-
tract aleatoriu încheiat i persoana contractant . Pentru 
anumite persoane, scopul mediat poate fi asigurarea 
unui minim de venituri31 ori a unei între ineri complete 
pân  la sfâr itul vie ii32.
În contractul de asigurare de bunuri, scopul mediat al 
asiguratului const  în compensarea eventualelor pagu-
be pricinuite bunului asigurat, în timp ce pentru asigu-
r tor cauza mediat  const  în acumularea i centra-
lizarea de sume ce pot fi plasate pe pia a de capital 
pentru a ob ine profit33.

În principiu, 
scopul mediat 

nu particu-
larizeaz
categoria 

contractelor 
aleatorii 

Scopul mediat, îns , nu fundamenteaz  consim mân-
tul p r ilor decât dac  a fost luat în considerare de 
p r i la încheierea contractului ori dac , referindu-se la 
o anumit  însu ire a contrapresta iei sau la o anumit
calitate a persoanei cocontractantului, a fost cunoscut 
ori ar fi putut fi cunoscut în mod firesc în împrejur rile 
date de c tre acesta din urm , în momentul încheierii 
contractului.  
Or, sub acest aspect, supunându-se regulilor comune 
în materie de cauz , scopul mediat nu particularizeaz
în vreun fel categoria contractelor aleatorii. 

                                                                                                    
30 Doru Cosma, Teoria general  a actului juridic civil, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1969, p. 223. 
31 Eugen Mo oiu, Not  la dec. civ. nr. 4446 a Tribunalului Timi , în L.P. nr. 11/1959,  
p. 104-105. 
32 Francisc Deak, Stanciu C rpenaru, Contractele speciale, Dreptul de autor, Dreptul de 
mo tenire, Universitatea Bucure ti, Facultatea de Drept, Bucure ti, 1983, p. 266; Eugeniu 
Safta-Romano, Contracte civile, Încheiere, Executare, Încetare, Collegium, Ed. Polirom, 
Ia i, 1999, p. 339. 
33 Cosmin Iliescu, Contractul de asigurare de bunuri în România, Ed. All Beck, Bucure ti, 
1999, p. 44. 
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1.1.1.2. Scopul imediat  

Riscul, cauz
a contractului 

Specificitate relev  analiza scopului direct i imediat, 
care imprim  ra iunea de a fi a oric rui contract alea-
toriu i, singularizat  doar la perspectiva de a câ tiga ori 
a pierde, ideea de risc reprezint  cauza contractului. 

Aceea i alea 
relev

caracterele 
juridice ale 

unei grupe de 
contracte 

O aceea i alea, prezentându-se ca un element abstract 
obiectiv i invariabil, este în m sur  s  releve carac-
terele juridice ale unei grupe determinate de contracte. 

Scopul 
imediat în 

contractul de 
asigurare 

Astfel, în cazul contractului de asigurare, un acela i
eveniment considerat ca nefavorabil determin  pe 
fiecare dintre p r i s  încheie contractul: scopul direct 
al asiguratului vizeaz  prefigurarea efectelor eventuale 
ale evenimentului asupra patrimoniului s u, iar pentru 
asigur tor, care îi accept  riscul, scopul direct este 
acela al unui element intrat în calculul de compen-
sa ie. P r ile au în eles astfel s  amortizeze riscul pen-
tru patrimoniul lor, prin riscul contractului de asigurare 
pe care l-au încheiat i, prin aceasta, cauza contrac-
tului de asigurare se prezint  diferit fa  de celelalte 
contracte aleatorii. 
Dac  asigur torul se angajeaz  s  acopere un risc, 
înseamn  c  acesta este cauza obliga iei asiguratului 
de a pl ti prima i, prin urmare, riscul contractului se 
reduce doar la un eveniment incert. 
Cauza contractului de asigurare const , îns , în ansa 
de câ tig sau pierdere. Or, chiar dac  tehnic mutuali-
zarea riscurilor prezint  caracter anti-aleatoriu – ceea ce 
înseamn  c  rezultatele opera iunii ar putea fi apreciate 
in globo în portofoliul asigur torului (când toate con-
tractele de asigurare au aceea i natur ) i c  cel pu in în 
materie de asigurare de bunuri s-ar putea nega existen a
unui câ tig în patrimoniul asiguratului (deoarece exis-
ten a principiului de indemnizare îl exclude, raportat la 
fiecare contract de asigurare în parte) –, ambele p r i
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contractante prefigureaz ansa de câ tig sau pierdere în 
raport cu evenimentul înf i at de asigurat. 
Mai mult, ocazia unui câ tig sau a unei pierderi în con-
tractele cu riscuri multiple, cum este, spre exemplu, 
asigurarea de via  mixt , trebuie apreciat  ca risc prin 
risc. Asiguratul nu câ tig i, corespunz tor, asigur torul 
nu pierde, decât dac  evenimentul considerat nefa-
vorabil, împotriva c ruia face asigurarea, se realizeaz .
Aceasta înseamn  c ansa de câ tig sau pierdere se 
apreciaz  nu abstract, ci în raport de evenimentul 
înf i at de asigurat, ceea ce face ca în acest tip de 
contract riscurile s  se aprecieze separat pentru fiecare 
categorie de risc acoperit. 

Alea natural. 
Contractele 

de rent
viager i
între inere 

Echilibrarea unui risc extern, durata probabil  a vie ii 
credirentierului ori între inutului determin  scopul 
imediat al p r ilor la încheierea acestor contracte, 
fiecare dintre ele consim ind la înstr inarea unor bu-
nuri scontând, în temeiul riscului, c  vor beneficia mai 
mult timp de contrapresta ie (suma de bani ori între-
inere) ori, dimpotriv , de a se reduce durata în timp 

de executare a presta iei, scop imediat avut în vedere 
de debirentier ori între in tor, care au acceptat acela i
risc34.

Scopul 
imediat în 

contractele de 
joc i pariu 

Riscul reciproc i în sine originar35, prev zut ca spe-
ran a unui câ tig în schimbul mizei angajate în joc, 
reprezint  cauza contractelor de joc i pariu, incerti-
tudinea vizat  de p r i la încheierea contractelor con-
stând în a ti care dintre p r ile antrenate în conven ie 
va fi debitor36.
Or, dac  scopul mediat poate varia la infinit, putând 
avea i semnifica ia doar a unor simple motive exte-

                                                                                                    
34 Marie-Angèle Pérot-Morel, De l’echilibre des prestations dans la conclusion du contrat,
Thèse pour le doctorat, Université de Grenoble, Faculté de Droit et des Sciences 
Économiques, Impriemrie Allier, Grenoble, 1961, p. 70-71. 
35 Gerald Mouquin, La notion de hasard en droit public, Essai axiomatique de lege 
ferenda, Thèse de licence et de doctorat, Université de Lausanne, Faculté de Droit, 
Lausanne, 1980, p. 143. 
36 Dominique Grillet-Ponton, op. cit., p. 54. 
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rioare câmpului contractual, un acela i scop imediat 
va determina întotdeauna o aceea i cauz , indiferent 
de persoanele care încheie contractul. 

Cauza 
contractului, 
element de 

diferen iere a 
contractelor 

aleatorii 

Prin aceasta, se relev  o particularitate marcant  a 
contractelor aleatorii. Un acela i contract, încheiat 
între acelea i persoane, dar fondat pe cauze diferite, 
poate fi reglementat sub numele de rent  viager , în-
curajat sub numele de asigurare ori abia tolerat sub 
numele de joc i pariu, legiuitorul – credem noi – 
urm rind prin diferen a de tratament juridic s  com-
penseze un alea care exist  în mod natural (contract 
de rent  viager , contract de asigurare) fa  de contrac-
tul de joc i pariu, care creeaz  artificial alea. 

Alea în form
pur  nu poate 

constitui 
cauza unui 
angajament 

juridic 

Alea pur, chiar dac  trebuie s  fac  parte în mod esen-
ial din consim mântul p r ilor, privit  în sine doar ca 

speran  a unei contrapresta ii eventuale, nu este sufi-
cient  pentru validitatea consim mântului. 
Refuzând orice ac iune pentru joc i pariu prin art. 1636 
i art. 1638 C. civ., legiuitorul i-a ar tat repugnan a în 

a recunoa te efectele unei conven ii care nu are alt 
fundament decât hazardul. Aceasta înseamn  c , în 
forma sa pur , alea singur , devenit  scop direct, cum 
ar fi, spre exemplu, pl cerea de a juca, nu poate fi 
cauza unui angajament juridic i nu este suficient
pentru a sus ine un edificiu contractual. 
De aceea, pentru a recunoa te prin art. 1637 alin. (1) 
C. civ. caracterul perfect al obliga iei n scute din „jocu-
rile ce contribuie la exerci iul corporal, cum: armele, 
cursele cu piciorul, c lare sau carul i alte asemenea”, 
legiuitorul a ad ugat elementului aleator i alte com-
ponente, cum ar fi dexteritatea, preg tirea sportiv  etc., 
de natur  a-i imprima conven iei o cauz  decent .

1.2. Necesitatea existen ei elementului aleatoriu 

Elementul aleatoriu, susceptibil de a fundamenta cau-
za contractului, capabil s  complineasc  voin a juri-
dic , trebuie - în primul rând – s  existe. 


