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Studiu introductiv

1. Consideraþii generale

1.1. Noþiunea de nulitate
În noul Cod civil, dispoziþiile privind nulitatea contractului sunt înscrise

în Secþiunea a 4-a din Titlul II („Izvoarele obligaþiilor”) al Cãrþii a V-a
(„Despre obligaþii”).

Chiar dacã legiuitorul s-a referit în mod special la contracte (acte juridice
bilaterale sau multilaterale), reglementarea este, în general, aplicabilã ori de
câte ori se pune problema nulitãþii actului juridic, înþeles ca manifestare de
voinþã fãcutã cu intenþia de a produce efecte juridice, efecte care constau în
naºterea, modificarea sau stingerea de raporturi juridice civile1.

Astfel, potrivit dispoziþiilor art. 1324 NCC, este unilateral actul juridic
care presupune numai manifestarea de voinþã a autorului sãu.

Cu privire la regimul juridic al actului unilateral, art. 1325 NCC dispune
în sensul cã, în lipsa unor dispoziþii contrare, normele privitoare la contracte
se aplicã în mod corespunzãtor actelor unilaterale.

Definiþia legalã a contractului se regãseºte în cuprinsul art. 1166 NCC,
în conformitate cu care contractul este acordul de voinþe dintre douã sau
mai multe persoane cu intenþia de constitui, modifica sau stinge un raport
juridic.

Cu caracter de noutate, Legea nr. 287/2009 cuprinde o definiþie legalã
a nulitãþii, ca sancþiune de drept civil, înscrisã la art. 1246 alin. (1), text
care dispune dupã cum urmeazã: „(1) Orice contract încheiat cu încãlcarea
condiþiilor cerute de lege pentru încheierea sa valabilã este supus nulitãþii, dacã
prin lege nu se prevede o altã sancþiune.

1 Gh. Beleiu, Tratat de drept civil, vol. I, Partea generalã, 1989, p. 168; T. Pop,
Drept civil român. Teoria generalã, Ed. Lumina Lex, Bucureºti, 1993; P.M. Cosmovici,
Drept civil. Introducere în dreptul civil, Ed. All, Bucureºti, 1994, p. 95; G. Boroi,
C.A. Anghelescu, Curs de drept civil. Partea generalã, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2011,
p. 105.
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(2) Nulitatea poate fi absolutã sau relativã.
(3) Dacã prin lege nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatatã

sau declaratã prin acordul pãrþilor.
(4) Prin acordul pãrþilor nu pot fi instituite ºi nici suprimate cauze de nulitate.

Orice convenþie sau clauzã contrarã este consideratã nescrisã.”
Legiuitorul a preluat, astfel, elementele esenþiale pentru definirea

instituþiei juridice a nulitãþii surprinse de-a lungul timpului în doctrinã.
Într-o opinie, nulitatea reprezintã sancþiunea încãlcãrii prin act juridic,

la data când actul a fost fãcut, a unei dispoziþii a legii1.
Alþi autori au considerat cã prin nulitate se înþelege o sancþiune de

drept civil care suprimã, în mãsura stabilitã prin hotãrâre judecãtoreascã,
efectele actului juridic potrivnice scopului urmãrit de dispoziþiile legale refe-
ritoare la condiþiile sale de validitate2.

Potrivit unei alte definiþii doctrinare, nulitatea este sancþiunea care
intervine, dacã legea nu dispune altfel, în cazul în care, la încheierea actului
juridic civil, sunt nesocotite prevederile legale referitoare la condiþiile de
validitate ale actului juridic, astfel încât acel act nu va mai produce, în tot
sau în parte, efecte juridice3.

Dispoziþiile secþiunii noului Cod civil privind „Nulitatea contractului”
conþin o clasificarea a nulitãþilor, referindu-se deopotrivã la regimul juridic
al nulitãþii absolute ºi al nulitãþi relative, la cauzele de nulitate, la efectele
nulitãþii, precum ºi la validarea contractului.

Aºa cum rezultã din definiþia legalã mai sus redatã, nulitatea este o
sancþiune de drept civil – noþiune ce desemneazã urmarea nefavorabilã care
intervine în cazul nerespectãrii unor norme juridice4, mijloc „prescris de lege
pentru a nu permite ca voinþa individualã sã treacã peste îngrãdirile ce-i
sunt impuse prin normele dreptului pozitiv”5, modalitate de constrângere

1 A. Ionaºcu, Drept civil. Partea generalã, Ed. Didacticã ºi Pedagogicã, Bucureºti,
1963, p. 105.

2 O. Cãpãþânã, în Colectiv, coord. P.M. Cosmovici, Tratat de drept civil, vol. I,
Partea generalã, Ed. Academiei, Bucureºti, 1989, p. 212.

3 G. Boroi, L. Stãnciulescu, Instituþii de drept civil în reglementarea noului Cod civil,
Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2012, p. 198.

4 N. Popa, Teoria generalã a dreptului, Ed. Actami, Bucureºti, 1994, p. 156.
5 M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All, Bucureºti, 1998, p. 61.
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juridicã ce intervine în cazul încãlcãrii legii1 – având, deopotrivã, o funcþie
represivã (constând în înlãturarea efectelor contrare normei încãlcate la
încheierea actului), o funcþie preventivã (constând în efectul inhibitoriu
exercitat asupra subiectelor de drept tentate sã încheie actul cu nerespectarea
condiþiilor de fond sau de formã cerute de lege ad validitatem2) ºi o funcþie
reparatorie (constând în restabilirea ordinii de drept încãlcate, restituirea
prestaþilor executate ºi, în mãsura prevãzutã de lege, refacerea actului3).

1.2. Categorii de nulitate
Potrivit dispoziþiilor art. 1246 alin. (2) NCC, nulitatea poate fi absolutã

sau relativã.
Principalul criteriu de clasificare avut în vedere de legiuitor este acela al

interesului ocrotit, ceea ce este explicit exprimat în cuprinsul art. 1247
alin. (1) ºi art. 1248 alin. (1) NCC.

Este de principiu, arãta instanþa supremã într-o decizie de speþã, cã natura
absolutã sau relativã a nulitãþii unui act juridic este determinatã de caracterul
normelor legale încãlcate, precum ºi de interesul general sau particular lezat
prin acea încãlcare4.

Actuala formulare a dispoziþiilor legale mai sus menþionate valideazã
opinia potrivit cãreia decisiv pentru determinarea categoriei de nulitate
(absolutã sau relativã) este nu atât caracterul normei, cât scopul, finalitatea
normei încãlcate5.

Prin raportare la acest criteriu, este nul contractul încheiat cu încãlcarea
unei dispoziþii legale instituite pentru ocrotirea unui interes general
[art. 1247 alin. (1) NCC], dupã cum este anulabil contractul încheiat cu
încãlcarea unei dispoziþii legale instituite pentru ocrotirea unui interes
particular [art. 1248 alin. (1) NCC].

Dacã între nulitatea absolutã ºi nulitatea relativã nu existã deosebiri în
privinþa efectelor, acestea se diferenþiazã clar atât sub aspectul cauzelor ce

1 G. Florescu, Nulitatea actului juridic civil, Ed. Hamangiu, Bucureºti, 2008, p. 7.
2 G. Boroi, C.A. Anghelescu, op. cit., p. 219.
3 G. Florescu, op. cit., p. 28.
4 CSJ, S. civ., dec. nr. 2812 din 27 iunie 2003, în G. Florescu, op. cit., p. 89.
5 G. Florescu, op. cit., p. 87.
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atrag, dupã caz, nulitatea absolutã sau nulitatea relativã a actului juridic,
cât ºi sub aspectul regimului juridic.

Potrivit dispoziþiilor art. 1252 NCC, în cazurile în care natura nulitãþii
nu este determinatã ori nu reiese în chip neîndoielnic din lege, contractul
este anulabil. Este consacratã astfel legislativ prezumþia de nulitate relativã.

Dupã criteriul întinderii efectelor nulitãþii, se poate face distincþie între
nulitatea totalã (care atrage desfiinþarea actului juridic în integralitatea sa) ºi
nulitatea parþialã (care atrage doar desfiinþarea acelor efecte ale actului juridic
ce se produc cu nesocotirea dispoziþiilor legale).

În raport de prevederile art. 1255 NCC, clauzele contrare legii, ordinii
publice sau bunelor moravuri ºi care nu sunt considerate nescrise atrag nuli-
tatea contractului în întregul sãu numai dacã sunt, prin natura lor, esenþiale
sau dacã, în lipsa acestora, contractul nu s-ar fi încheiat.

În cazul în care contractul este menþinut în parte, clauzele nule sunt
înlocuite de drept cu dispoziþiile legale aplicabile. Aceeaºi regulã se aplicã în
mod corespunzãtor ºi clauzelor care contravin unor dispoziþii legale imperative
ºi sunt considerate de lege nescrise.

În cazul contractelor cu mai multe pãrþi în care prestaþia fiecãrei pãrþi
este fãcutã în considerarea unui scop comun, nulitatea contractului în pri-
vinþa uneia dintre pãrþi nu atrage desfiinþarea în întregime a contractului,
afarã de cazul în care participarea acesteia este esenþialã pentru existenþa
contractului. (art. 1256 NCC).

Legea reglementeazã ºi nulitatea virtualã, ce se deosebeºte de nulitatea
expresã (cea prevãzutã de o normã legalã conþinutã în Codul civil sau în alte
acte normative).

Conform art. 1253 NCC, în afara cazurilor în care legea prevede sancþi-
unea nulitãþii, contractul se desfiinþeazã ºi atunci când sancþiunea nulitãþii
absolute sau, dupã caz, relative trebuie aplicatã pentru ca scopul dispoziþiei legale
încãlcate sã fie atins.

În doctrina francezã, s-a arãtat cã, „aparent, nulitatea este o consecinþã
logicã: contractul, nefiind regulat încheiat, nu ar trebui sã producã niciun
efect. S-ar cuveni sã se considere cã nu avusese niciodatã loc, revenind la
statu quo ante.

Aceastã analizã este insuficientã: nulitatea depinde de o politicã legis-
lativã, din cinci puncte de vedere. 1. Ea este gravã; legea încearcã s-o evite,
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în special favorizând consolidarea actului în neregulã. 2. Ea are drept efect,
prin simpla sa perspectivã, sã descurajeze realizarea neregulilor; dacã
justiþiabilii ºtiu cã contractul pe care plãnuiesc sã-l încheie urmeazã a fi anulat,
ei vor fi descurajaþi sã-l facã. 3. Legea trebuie sã aibã drept scop sã incite
denunþarea iliceitãþii: trebuie ca acela care cere nulitatea sã aibã un interes.
4. Forþa nulitãþii ar trebui sã fie variabilã în funcþie de importanþa regulii
violate. 5. Existã alte maniere de a asigura eficacitatea unei reguli imperative
decât pronunþarea nulitãþii (conversia prin reducþiune, sancþiunile penale)”1.

În lumina dispoziþiilor noului Cod civil, nulitatea nu este exclusiv
judiciarã. Astfel, potrivit dispoziþiilor art. 1246 alin (3) NCC, dacã prin lege
nu se prevede altfel, nulitatea contractului poate fi constatatã sau declaratã
prin acordul pãrþilor.

Însã, prin acordul pãrþilor nu pot fi instituite ori suprimate cauze de
nulitate, sub sancþiunea considerãrii clauzei ca nescrisã.

2. Regimul juridic al nulitãþii

2.1. Regimul juridic al nulitãþii absolute
Potrivit dispoziþiilor art. 1247 NCC:
- este nul contractul încheiat cu încãlcarea unei dispoziþii legale instituite

pentru ocrotirea unui interes general;
- nulitatea absolutã poate fi invocatã de orice persoanã interesatã, pe

cale de acþiune sau de excepþie; pot fi persoane interesate pãrþile actului
juridic, avânzii-cauzã, alte persoane strãine de actul juridic, dar care justificã
un interes propriu, instanþa din oficiu, procurorul în condiþiile prevãzute de
lege ori alte organe prevãzute de lege.

Terþii pot invoca nulitatea absolutã numai în mãsura în care actul le este
opozabil, întrucât doar în aceastã ipotezã ei au un interes ocrotit de lege2.

1 Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, Drept civil. Obligaþiile, coord. al
ediþiei în limba românã M. ªcheaua, trad. D. Dãniºor, Ed. Wolters Kluwer, 2009,
p. 354.

2 P. Truºcã, Drept civil. Introducere în dreptul civil. Persoana fizicã. Persoana juridicã,
ed. a III-a revãzutã ºi adãugitã, Ed. Universul Juridic, Bucureºti, 2005, p. 193;
Ph. Malaurie, L. Aynès, Ph. Stoffel-Munck, op. cit., p. 360.


