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CUVÂNT-ÎNAINTE 

„Legile oamenilor nu au decât un scop legitim, care este realizarea justi iei, adic  a 
dreptului, a libert ii i inviolabilit ii persoanei umane. Dar acestea au diferite obiecte de 
reglementare, care se raporteaz  toate la men inerea sau la crearea progresiv  a condi iilor 
generale dincolo de care o atare persoan  nu ar putea tr i i nu s-ar putea dezvolta nici din 
punct de vedere fizic, nici din punct de vedere moral. Astfel, omul nu poate tr i i nu se 
poate dezvolta decât în cadrul societ ilor politice în care nevoile i înclina iile sale vin în 
armonie i care cuprind societ ile naturale, care sunt familiile”. 

Cu aceste cuvinte î i începea Frédéric Morin „Rezumatul popular al Codului civil”*, 
ap rut la Paris în a doua jum tate a veacului al XIX-lea; dincolo de contextul politico-
istoric, aceste idei î i p streaz  pertinen a i valabilitatea, în condi iile în care definesc 
specificitatea oric rei societ i democratice, bazate pe domnia legii. 

Într-un atare context, dreptul civil joac  un rol fundamental, ca ramur  a oric rui sistem 
de drept aplicabil  existen ei fiin ei umane i a raporturilor pe care aceasta le are cu semenii 
s i atât individual, cât i colectiv. Viziunea juri tilor francezi din secolul al XIX-lea crea o 
leg tur  fundamental  între legea (civil ) i expresia libert ii individuale; prin urmare, 
arat  ace tia, dac  la temelia oric rei societ i se afl  drepturile, libert ile i îndatoririle 
indivizilor, garantate la nivel constitu ional i reglementate în detaliu în cuprinsul Codului 
civil, cunoa terea acestora devine o obliga ie a oric rui cet ean.  

Plecând de la aceste considerente i adaptat  rigorilor prezentului, lucrarea de fa  î i 
propune s  faciliteze accesul studentului – în drept i nu numai – la ideile, conceptele i 
institu iile fundamentale ale dreptului civil, astfel cum sunt reglementate în cuprinsul Codul 
civil român intrat în vigoare la 1 octombrie 2011. Dincolo de valen ele didactice ale acestei 
abord ri, cititorul este stimulat s  aib  în vedere caracterul profund interdisciplinar al acestui 
domeniu, exprimat atât în ceea ce prive te celelalte ramuri ale dreptului, cât i celelalte 
sfere ale societ ii i cunoa terii umane. 

 

                                                            
* Resume populaire du Code Civil par Morin, troisième edition, Paris, Librairie Pagnerre, 1872. 
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INTRODUCERE ÎN DREPTUL CIVIL 
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Capitolul I 

DREPTUL CIVIL – PRINCIPALA RAMUR  DE DREPT PRIVAT 

§1. No iunea i obiectul dreptului civil 

Într-una dintre cele mai renumite lucr ri1 dedicate dreptului civil din doctrina româ-
neasc , s-a afirmat c  termenul „drept” are trei semnifica ii distincte; în primul rând, acesta 
desemneaz  o facultate a individului de a realiza anumite acte, în baza i cu protec ia legii. 
În acest sens, arat  autorii, vorbim despre dreptul subiectiv. În al doilea rând, termenul drept 
desemneaz  „totalitatea regulelor* juridice care asigur  exerci iul drepturilor subiective i 
care fac ca aceste drepturi s  fie acte licite”, cu alte cuvinte, avem aici de-a face cu an-
samblul legisla iei sau dreptul obiectiv. În fine, al treilea sens al termenului desemneaz  
tiin a dreptului, adic  domeniul de cunoa tere care studiaz  „dreptul obiectiv i drepturile 

subiective care decurg din el”. 
Totalitatea normelor edictate de o autoritate public , obligatorii în toate cazurile, poart  

denumirea de drept pozitiv. În opozi ie cu acesta, dreptul natural este definit în aceea i 
lucrare drept „dreptul ideal [...], un drept superior oric rei regule pozitive i care ar fi ne-
schimbat în esen a sa”. 

În contextul dreptului pozitiv, totalitatea normelor juridice adoptate de statul român 
poart  denumirea de sistemul dreptului românesc. Aceste norme sunt norme organizate în 
cadrul ramurilor de drept care, la rândul lor, sunt alc tuite din institu ii juridice. La rândul 
s u, ramura de drept reprezint  totalitatea normelor juridice care reglementeaz  un anumit 
domeniu de rela ii sociale. Astfel, de pild , constituie ramuri ale dreptului: dreptul civil, 
dreptul penal, dreptul administrativ etc. Diferen ierea pe ramuri a normelor juridice se face 
dup  anumite criterii bine determinate.  

În acest context, dreptul civil este acea ramur  a sistemului dreptului care reglementeaz  
raporturile patrimoniale i nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil (art. 2  
C. civ.). 

 
1.1. În acest context determinat, expresia „drept civil” desemneaz  ramura de drept 

civil ce apar ine sistemului de drept românesc, adic  totalitatea ori ansamblul normelor 
juridice din acest domeniu.  

Normele dreptului civil sunt cuprinse în „izvoarele dreptului civil” (Codul civil i alte 
acte normative), iar toate acestea formeaz  con inutul dreptului civil. 

La rândul lor, normele de drept civil sunt ordonate în institu iile dreptului civil, adic  
grupe de norme de drept civil care reglementeaz  subdiviziuni ale obiectului dreptului civil. 
Astfel, abordate în ordinea studiului lor în cadrul facult ilor de specialitate, institu iile 

                                                            
1 I. Rosetti-B l nescu, O. Sachelarie, N. Nedelcu, Principiile dreptului civil român, Bucure ti, 1947, p. 7 i urm. 
* Pentru a conserva autenticitatea textului, în fragmentele citate din lucr rile mai vechi am p strat grafia i 

stilistica epocii. 
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dreptului civil sunt urm toarele: raportul juridic civil; actul juridic civil; prescrip ia extinc-
tiv , subiectele dreptului civil; drepturile reale principale; obliga iile civile, în general; 
contractele civile speciale; succesiunile (dreptul de mo tenire)1. 

 
1.2. Cel de-al doilea element al defini iei se refer  la obiectul dreptului civil, care este 

format din raporturi patrimoniale i raporturi nepatrimoniale (numite i „personale nepatri-
moniale”), stabilite între persoane, ca subiecte de drept civil, aflate pe pozi ii de egalitate 
juridic  (art. 2 C. civ.). 

Are caracter patrimonial acel raport al c rui con inut poate fi evaluat în bani, adic  
economic sau pecuniar (de exemplu, raportul n scut din contractul de vânzare sau dintr-un 
fapt ilicit ce cauzeaz  altei persoane un prejudiciu material). 

Are caracter nepatrimonial acel raport al c rui con inut nu poate fi evaluat în bani (de 
exemplu, raportul ce are în con inutul s u drepturi inerente identific rii persoanei, precum 
dreptul la nume ori denumire, sau dreptul la domiciliu ori sediu). 

Subliniem c  dreptul civil nu reglementeaz  toate raporturile patrimoniale i nepatri-
moniale din societate, existând i alte ramuri ale dreptului care reglementeaz  astfel de 
raporturi, precum dreptul comercial, dreptul familiei etc. 

 
1.3. Cel de-al treilea element al defini iei prive te subiectele raportului de drept civil, 

care sunt persoanele fizice i persoanele juridice. 
A adar, pentru dreptul civil, reprezint  subiect atât omul privit individual, ca fiin  uman  

(„persoan  fizic ”), cât i colectivul de oameni care, întrunind condi iile cerute de lege, are 
calitatea de subiect colectiv de drept civil („persoan  juridic ”)2. 

 
1.4. În fine, al patrulea element al defini iei se refer  la pozi ia juridic  a subiectelor 

raportului de drept civil, care este de egalitate juridic , adic  de nesubordonare a unei p r i 
fa  de cealalt .  

Prin urmare, egalitatea juridic  a p r ilor constituie atât metoda de reglementare spe-
cific  dreptului civil, cât i tr s tura caracteristic  a raportului de drept civil.  

 
1.5. Articolul 1 din Codul civil în vigoare, intitulat marginal „Obiectul i con inutul 

Codului civil”, stipuleaz , la al doilea alineat, c  „prezentul Cod este alc tuit dintr-un 
ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate domeniile la care se refer  
litera sau spiritul dispozi iilor sale”. 

Din aceast  dispozi ie rezult  c  dreptul civil are rolul de a fi „dreptul comun” în materie 
de raporturi juridice între subiec ii de drept, ipostaz  care poate fi explicat  prin faptul c , 
atunci când o alt  ramur  de drept nu con ine norme proprii care s  reglementeze un anumit 
aspect al unui raport juridic, se apeleaz  la norma corespunz toare din dreptul civil. 

                                                            
1 C. Turianu, Curs de drept civil. Introducere în dreptul civil, Ed. Universitar , Bucure ti, 2012, pp. 14 i urm. 
2 Potrivit art. 3 C. civ. – intitulat marginal „Aplicarea general  a Codului civil” –, „dispozi iile prezentului 

Cod se aplic  i raporturilor dintre profesioni ti, precum i raporturilor dintre ace tia i orice alte subiecte de 
drept civil” [alin. (1)]; „sunt considera i profesioni ti to i cei care exploateaz  o întreprindere” [alin. (2)]; 
„constituie exploatarea unei întreprinderi exercitarea sistematic , de c tre una sau mai multe persoane, a unei 
activit i organizate ce const  în producerea, administrarea ori înstr inarea de bunuri sau în prestarea de 
servicii, indiferent dac  are sau nu un scop lucrativ” [alin. (3)]. 
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Într-o exprimare mai plastic , caracterul de drept comun al dreptului civil se poate 
explica prin faptul c  acesta poate „împrumuta” normele sale altor ramuri de drept, atunci 
când acestea nu de in norme proprii pentru un caz aparte ori o problem  specific ; sau, 
invers, alte ramuri de drept „împrumut ” norme de la dreptul civil. 

§2. Principiile dreptului civil 

Dup  structura sa interioar , dreptul este alc tuit din principii de drept i norme juridice. 
În acest domeniu, cuvântul „principiu” evoc  întotdeauna o regul  general  mai important  
decât altele.  

În ceea ce prive te specificit ile dreptului civil, putem distinge trei categorii de principii, 
i anume:  

  principiile fundamentale ale dreptului român care au inciden  în dreptul civil;  
  principiile generale ale dreptului civil român, care sunt idei directoare, de baz , apli-

cabile tuturor institu iilor de drept civil;  
  reguli de baz  – numite, oarecum impropriu, principii –, aplicabile uneia sau mai 

multor institu ii de drept civil. 
 
2.1. Principiile fundamentale ale dreptului român se aplic  în întreaga legisla ie 

a României: principiul egalit ii în fa a legii, principiul legalit ii i principiul separa iei 
puterilor în stat. Aceste principii sunt înscrise în Constitu ie i în alte acte normative. 

 
2.2. Principiile generale ale dreptului civil sunt idei c l uzitoare pentru întreaga 

legisla ie civil , ele fiind consacrate expres de normele dreptului civil1.  
A adar, aceste principii au voca ie general , ele privind toate institu iile dreptului civil, 

chiar dac  nu- i manifest  prezen a cu aceea i intensitate. În opinia noastr , au aceast  
valoare urm toarele: principiul egalit ii în fa a legii civile, principiul propriet ii, principiul 
ocrotirii (garant rii) drepturilor subiective civile, principiul liberei exercit ri a drepturilor 
subiective civile, principiul bunei-credin e. 

a) Principiul egalit ii în fa a legii 

Acest principiu este consacrat astfel: 
– în ceea ce prive te persoanele fizice, art. 30 C. civ. stabile te în mod expres c : 

„Rasa, culoarea, na ionalitatea, originea etnic , limba, religia, vârsta, sexul sau orientarea 
sexual , opinia, convingerile personale, apartenen a politic , sindical , la o categorie so-
cial  ori la o categorie defavorizat , averea, originea social , gradul de cultur , precum i 
orice alt  situa ie similar  nu au nicio influen  asupra capacit ii civile”; 

– pentru persoanele juridice, acest principiu este consacrat în art. 192 C. civ., în 
urm toarea formulare: „Persoanele juridice legal înfiin ate se supun dispozi iilor aplicabile 
categoriei din care fac parte, precum i celor cuprinse în prezentul Cod dac  prin lege nu 
se prevede altfel”.  

                                                            
1 A se vedea I. Rosetti-B l nescu, O. Sachelarie, N. Nedelcu, op. cit., p. 25; P.C. Vlachide, Repeti ia prin-

cipiilor de drept, Ed. Europa Nova, Bucure ti, 1994, p. 24; O. Ungureanu, Drept civil. Introducere, Ed. All Beck, 
Bucure ti, 2000, pp. 3-11. 
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b) Principiul propriet ii 

Acest principiu general este consacrat în legea fundamental  (art. 44) i dezvoltat de 
normele dreptului civil; astfel, potrivit art. 555 alin. (1) C. civ., proprietatea privat  este 
dreptul titularului de a poseda, folosi sau dispune de un bun în mod exclusiv, absolut i 
perpetuu, în limitele stabilite de lege”. 

Normele dreptului civil reglementeaz  con inutul dreptului de proprietate – posesia 
(usus), folosin a (fructus) i dispozi ia (abusus) – i mijlocul specific de ocrotire a lui, care 
este ac iunea în revendicare [art. 563 alin. (1) din Codul civil]. 

Norma prev zut  la art. 562 din Codul civil, care are ca denumire marginal  „stingerea 
dreptului de proprietate”, dispune: „Dreptul de proprietate privat  se stinge prin pieirea 
bunului, dar nu se stinge prin neuz. El poate fi îns  dobândit de altul prin uzucapiune sau 
într-un alt mod în cazurile i condi iile anume determinate de lege” [alin. (1)]. „Exproprie-
rea se poate face numai pentru o cauz  de utilitate public  stabilit  potrivit legii cu just  i 
prealabil  desp gubire, fixat  de comun acord între proprietar i expropriator” [alin. (3)].  

De precizat c , la art. 554 alin. (2) din Codul civil se subliniaz  în completare c , 
„dac  prin lege nu se prevede altfel, dispozi iile aplicabile dreptului de proprietate privat  
se aplic  i dreptului de proprietate public , îns  numai în m sura în care sunt compatibile 
cu acesta din urm ”. 

c) Principiul ocrotirii (garant rii) drepturilor subiective civile 

În afar  de consacrarea în cadrul Constitu iei, acest principiu este prev zut în cadrul 
Pactului interna ional privind drepturile civile i politice ale omului1.  

Potrivit art. 26 din documentul interna ional, „toate persoanele sunt egale în fa a legii 
i au, f r  discriminare, dreptul la o ocrotire egal  din partea legii. În aceast  privin , 

legea trebuie s  interzic  orice discriminare i s  garanteze tuturor persoanelor o ocrotire 
egal  i eficace contra oric rei discrimin ri, în special de ras , culoare, sex, limb , religie, 
opinie politic  sau orice alt  opinie, origine na ional  sau social , avere, na tere sau înte-
meiat  pe orice alt  împrejurare”. 

În temeiul acestui principiu, în caz de înc lcare a dreptului subiectiv civil, se poate ob ine 
restabilirea lui pe calea procesului civil (reglementat, în principal, de Codul de procedur  civil ). 

d) Principiul liberei exercit ri a drepturilor subiective civile 

Exercitarea drepturilor subiective civile în condi iile stabilite de lege presupune, mai 
întâi, recunoa terea, garantarea i ocrotirea lor. Aceste chestiuni sunt reglementate în Pactul 
interna ional privind drepturile civile i politice ale omului sus-men ionat; îns  cel mai 
important aspect îl constituie libera exercitare a oric rui drept subiectiv recunoscut, cu 
respectarea limitelor i condi iilor stabilite de lege2.  

                                                            
1 Ratificat în România prin Decretul nr. 212 din 31 octombrie 1974, publicat în Buletinul Oficial nr. 146 

din 20 noiembrie 1974. 
2 Dintre normele dreptului civil care stabilesc exercitarea drepturilor subiective civile în anumite limite, cu titlu 

de exemplu, amintim art. 555 C. civ., care prevede c  „proprietatea privat  este dreptul titularului de a poseda, 
folosi i dispune de un bun în mod exclusiv, absolut i perpetuu, în limitele stabilite de lege”, i de art. 556 din acela i 
cod, care prevede c  „dreptul de proprietate poate fi exercitat în limitele materiale ale obiectului s u. Acestea sunt 
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Chiar dac  legisla ia noastr  civil  nu con ine expres o norm  general  referitoare la 
libera exercitare a drepturilor subiective civile, din economia acestei legisla ii i mai ales din 
spiritul acesteia rezult  faptul c  exercitarea liber  a acestor drepturi a devenit o realitate. 

i aceasta pentru c  ideea de libertate a fost consacrat  ca principiu ce cârmuie te 
voin a p r ilor în formarea actului juridic civil, fiind denumit  de autori prin sintagma 
„principiul libert ii încheierii actelor juridice civile” (numit i „principiul autonomiei de 
voin ”). Plecând de la temeiul stabilit prin art. 11 („Nu se poate deroga prin conven ii sau 
acte juridice unilaterale de la legile care intereseaz  ordinea public  sau de la bunele mo-
ravuri”), acest principiu desemneaz  prerogativa subiectelor de drept de a încheia conven ii 
ori de a face acte unilaterale, sub singura condi ie de a respecta dispozi iile imperative ale 
legii i bunele moravuri. 

e) Principiul bunei-credin e 

Prezum ia bunei-credin e este stabilit  expresis verbis la art. 14 C. civ., care prevede: 
„Orice persoan  fizic  sau persoan  juridic  trebuie s  î i exercite drepturile i s  î i 
execute obliga iile civile cu bun -credin , în acord cu ordinea public  i bunele moravuri” 
[alin. (1)]; „buna-credin  se prezum  pân  la proba contrar ” [alin. (2)]. 

Principiul bunei-credin e presupune c  p r ile unui raport juridic civil trebuie s  se com-
porte cu onestitate, altfel spus, s  fie animate de o inten ie sincer  i loial ; buna-credin  se 
prezum  (bona fides praesumitur).  

În doctrin , s-a exprimat punctul de vedere conform c ruia buna-credin  este un con-
cept complex, în care faptele psihologice se împletesc cu normele morale1.  

 
Importan a practic  a principiilor enumerate rezid  în:  
– interpretarea normelor dreptului civil, atunci când legea este obscur  sau cunoa te 

mai multe sensuri; în astfel de cazuri, organul de jurisdic ie trebuie s  interpreteze legea în 
consens cu principiile dreptului civil i nu împotriva acestora;  

– suplinirea lacunelor care pot ap rea în legisla ia civil .  
 
2.3. În dreptul civil român (ca i în alte ramuri ale dreptului), întâlnim, pe lâng  principiile 

generale ale acestei ramuri de drept, principii ale unei singure ori ale unor mai multe 

institu ii de drept civil. 

Aceste principii nu sunt decât idei de baz  ce se aplic , de obicei, numai în privin a unei 
institu ii a dreptului civil sau, prin excep ie, în dou  sau mai multe. Prin urmare, ele au o vo-
ca ie mai redus  decât principiile generale ale dreptului civil care, cum ar tam, au o voca ie 
general , ele privind toate institu iile dreptului civil. 

Reg sim asemenea principii în cadrul diferitelor institu ii de drept civil, precum: 
– principiul consensualismului2, care prive te forma actului juridic civil; 

                                                                                                                                                                   
limitele corporale ale bunului care formeaz  obiectul dreptului de proprietate, cu îngr dirile stabilite prin lege” 
[alin. (1)]; „prin lege poate fi limitat  exercitarea atributelor dreptului de proprietate” [alin. (2)]; „exercitarea 
dreptului de proprietate poate fi limitat  i prin voin a proprietarului, cu excep iile prev zute de lege” [alin. (3)]. 

1 A se vedea D. Gherasim, Buna-credin  în raporturile juridice civile, Ed. Academiei, Bucure ti, 1981, pp. 7-18. 
2 A a de pild , în principiu, vânzarea este un contract consensual, putând fi încheiat prin simplul acord de 

voin  al p r ilor (solo consensu, de la adv. lat. solum – sau tantum – numai, doar), f r  îndeplinirea vreunei  
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– principiul for ei obligatorii1 (pacta sunt servanda – conven iile trebuie respectate); 
– principiul irevocabilit ii2 i principiul relativit ii3 (rebus sic stantibus – cât timp 

lucrurile r mân neschimbate, deci r mân a a), care privesc efectele actului juridic civil;  
– principiul îmbog irii f r  just  cauz  ca izvor de obliga ii4; 
– principiul resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis, adic  regula de drept în vir-

tutea c reia anularea actului ini ial atrage desfiin area actului subsecvent, urm tor, datorit  
leg turii sale cu primul. În literatura de specialitate i în practic  s-a ar tat c  aceasta este o 
consecin  a celorlalte principii privitoare la efectele nulit ii, respectiv retroactivitatea 
efectelor nulit ii i repunerea în situa ia anterioar  (restitutio in integrum), precum i a prin-
cipiului nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet, potrivit c ruia nimeni 
nu poate transmite mai multe drepturi decât are el însu i. 

– principiul validit ii aparen ei în drept; având în vedere „puterea creatoare de drept a 
aparen ei, atunci când ea d  na tere unei erori ob te ti”5, aplicarea principiului error commu-
nis facit jus, doctrina a definit aparen a în drept ca fiind „o stare de fapt necorespunz toare 
unei st ri de drept, c reia ordinea juridic  îi atribuie totu i efecte de drept spre a ocroti pe ter ii 
care, cu bun -credin  i f r  a li se putea imputa o culp , s-au încrezut în ea, fiind victimele 
unei erori ob te ti i invincibile”6. 

De remarcat c  aparen a în drept nu este numai o simpl  stare de fapt c reia ordinea 
juridic  îi atribuie efecte de drept, ci totodat  ea d  expresie i unui principiu, i anume 
„principiul validit ii aparen ei în drept”, regul  general  consacrat  în unele dispozi ii nor-
mative i în solu ii ale practicii judiciare, potrivit c reia „cei care s-au întemeiat cu bun -
credin  pe o aparen  juridic , socotit  în mod public ca reprezentând îns i realitatea, 
                                                                                                                                                                   
formalit i. Prin excep ie de la principiul consensualismului, în cazurile special prev zute de lege, vânzarea 
devine un contract solemn (de exemplu, terenurile pot fi înstr inate, sub sanc iunea nulit ii absolute, numai dac  
actul a fost încheiat în form  autentic  i a fost înregistrat la cartea funciar ). 

1 Pornind de la prevederea art. 1270 alin. (1) C. civ. – Contractul valabil încheiat are putere de lege între 
p r ile contractante –, putem defini principiul for ei obligatorii ca fiind acea regul  potrivit c reia actul juridic 
legal încheiat se impune autorilor sau autorului actului întocmai ca legea. Altfel spus, actul juridic civil este 
obligatoriu, iar nu facultativ. Pentru actele bilaterale (contractele), principiul for ei obligatorii se exprim  i în 
formula, larg r spândit  în doctrin , potrivit c reia „contractul este legea p r ilor”. 

Pentru analiza principiului consacrat de art. 1270 C. civ. (pacta sunt servanda) i conexiunile acestuia cu 
relativitatea efectelor actului juridic, a se vedea P. Vasilescu, Relativitatea actului juridic, Ed. Rosetti, Bucure ti, 
2000, pp. 177-192; I. Albu, A. Man, Utilitatea tehnologiei juridice latine, cu referire special  la adagiile pacta 
sunt servanda i rebus sic stantibus, în Dreptul nr. 2/1996, pp. 20-27; G. Giurc  (I), Gh. Beleiu (II), Teoria 
impreviziunii rebus sic stantibus în dreptul civil, în Dreptul nr. 10-11/1933, pp. 29-36. 

2 Irevocabilitatea conven iilor este prev zut  de art. 1270 alin. (2) C. civ.: „Contractul se modific  sau 
înceteaz  numai prin acordul p r ilor sau din cauze autorizate de lege. A adar, irevocabilitatea este o consecin  
i, în acela i timp, o garan ie a principiului for ei obligatorii a actului juridic civil. Cu privire la no iunea de revo-

care i principiul irevocabilit ii actelor juridice, a se vedea T. Tama , Unele considera ii referitoare la 
revocarea unilateral  a contractelor, în Dreptul nr. 12/1999, pp. 52-57. 

3 Este consacrat legal în art. 1280 C. civ.: „Contractul produce efecte numai între p r i, dac  prin lege nu 
se prevede altfel”. Principiul relativit ii efectelor actului poate fi deci definit ca regula potrivit c reia acest act 
produce efecte numai fa  de autorii sau autorul actului, el neputând s  profite ori s  d uneze altor persoane. 

4 Îmbog irea f r  just temei ca izvor de obliga ii, de i nu este înscris  expres în Codul civil, se deduce din 
principiul echit ii, care st  la baza acestei reglement ri, potrivit c ruia nicio persoan  nu are dreptul s - i m -
reasc  patrimoniul în detrimentul altuia. 

5 M. Eliescu, Transmisiunea i împ r eala mo tenirii în dreptul Republicii Socialiste România, Ed. Acade-
miei, Bucure ti, 1966, p. 199.  

6 D. Cosma, Teoria general  a actului juridic civil, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1969, p. 90. 
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trebuie ocroti i juridice te, neputând fi v t ma i prin înl turarea actului pe care l-au încheiat 
astfel”1.  

Dup  cum se poate observa, principiile dreptului civil sunt foarte diferite; unele se degaj  
din lege (de exemplu, art. 919 C. civ. stabile te principiul c , pân  la proba contrar , posesorul 
este considerat proprietar, cu excep ia imobilelor înscrise în cartea funciar ), altele sunt 
independente de lege (de pild , accesorium sequitur principale – accesoriul urmeaz  princi-
palul), iar altele au preexistat unei consacr ri legale (error communis facit jus)2. 

 
D. Maximele i adagiile juridice. Maximele juridice nu sunt altceva decât formule 

imaginate de doctrina sau jurispruden a veche care, într-o form  sintetic  i condensat , 
exprim  reguli ale dreptului general admise în toate epocile istorice. Unele dintre ele sunt 
consacrate de Codul civil, altele, f r  a- i pierde valabilitatea, au r mas în afara textului 
legislativ.  

Adagiul juridic este un enun  concis, tradi ional i memorabil, considerat ca adev rat, 
semnificând o regul  de drept. De principiu, adagiile juridice s-au convertit din „reguli” în 
„argumente”, iar prin intermediul jurispruden ei, ele s-au transformat, odat  cu trecerea tim-
pului, în norme juridice, în elese ca „repere de interpretare i aplicare a normelor dreptului 
pozitiv”3. 

Unele adagii pot fi considerate i „principii” sau „maxime”; de pild : pacta sunt servanda 
(conven iile trebuie respectate); iura novit curia (instan a de judecat  cunoa te dreptul); 
nemo censetur ignorare legem (adagiu ce exprim  principiul conform c ruia nimeni nu se 
poate ap ra invocând necunoa terea legii sau eroarea sa în drept).  

Putem spune, pe bun  dreptate, c  deosebirile dintre maximele juridice i principiile 
dreptului civil nu sunt de con inut, ci mai degrab  de form . Într-adev r, în spatele aproape 
fiec rei maxime sau fiec rui adagiu juridic se reg se te un principiu de drept. A a cum s-a 
afirmat în doctrin , „maximele juridice latine reprezint  în form  sintetic  regulile juridice 
romane care, înfruntând scurgerea secolelor, au r mas valabile i azi ca unele ce exprim  
principiile dreptului din toate timpurile i toate locurile”4. 

                                                            
1 D. Mure an, Principiul validit ii aparen ei în drept, în „Dic ionar de drept civil” de M. Costin, M. Mure an, 

V. Ursa, Ed. tiin ific  i Enciclopedic , Bucure ti, 1980, p. 402.  
2 În cazul actelor de dispozi ie lovite de nulitate, error communis facit jus produce efecte dac , între alte 

condi ii de strict  aplicare, este întrunit  cerin a caracterului oneros a actului juridic subsecvent (referitor la aceste 
condi ii, a se vedea D. Cosma, Teoria general  a actului juridic civil, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1969, p. 357). Într-o 
spe , s-a decis c  titlul subdobânditorului de bun -credin  nu poate fi pus la ad post de efectele nulit ii titlului 
statului dac  este cu titlu gratuit. Aceast  concluzie este fundamentat , judicios, pe ideea c , nefiind vorba de 
evitarea unei pagube, ci de p strarea unui folos f r  echivalent, echitatea i stabilitatea raporturilor juridice nu 
justific  p strarea actului subsecvent (Curtea Suprem  de Justi ie, decizia nr. 2163 din 31 mai 2002, nepublicat ). 

3 A se vedea I. Deleanu, Gh. Buta, For a normativ  a adagiilor juridice, în Dreptul nr. 1/2012, p. 150;  
I. Deleanu, Cunoa terea legii i eroarea de drept, în Dreptul nr. 7/2004, pp. 38-62. Autorul sus ine c  sensul 
adagiului este altul decât acela care a fost cultivat în timp. El nu semnific  prezum ia cunoa terii legii în orice 
circumstan e, ci numai c  legea are for  obligatorie fa  de to i, chiar fa  de aceia care au ignorat-o; altfel zis, el 
semnific  faptul c , în lipsa unor excep ii, nimeni nu se poate sustrage de la aplicarea sau respectarea legii, 
invocându- i ignoran a ori eroarea comis . Pe larg, a se vedea i C. Thibierge, Introduction, în „La force normative. 
Naissance d’un concept”, Librairie Generale de Droit et de Jurisprudence, Bruylant, 2009. 

4 A se vedea V. Hanga, Adagii juridice latine ti, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 1998, p. 3; I. Deleanu, S. Deleanu, 

Mic  enciclopedie a dreptului. Adagii i locu iuni latine în dreptul românesc, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000;  

L. Cârjan, Dic ionar de cultur  juridic  latin , Ed. Universitar , Bucure ti, 2013. 


