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Rezumat: Îmbogăţirea fără justă cauză, reprezintă o faptă juridică ilicită care a făcut obiectul multor 
controverse de-a lungul timpului. Reglementarea acestei fapte licite de către noile dispoziţii civile, reprezintă un 
element novator, întrucât vechile norme de drept material civil nu-i consacrau expresis verbis niciun text legal, chiar 
dacă această instituţie a existat dintotdeauna în dreptul roman. Cu toate acestea, în vechile reglementări de drept 
material civil existau o serie de articole care făceau referire la situaţiile în care o persoană îşi mărea patrimoniul în 
detrimentul altei persoane (spre exemplu, art. 493, 494, 997 şi altele, din vechiul Cod civil). În egală măsură, după cum 
vom remarca, nici alte legislaţii civile moderne nu alocă prevederi exprese acestei instituţii, aşa cum s-a întâmplat în 
spaţiul juridic românesc până la intrarea în vigoare a noului Cod civil. Spre exemplu, actuala legislaţie civilă a Franţei 
nu statuează nicio regulă în virtutea căreia cel care s-a îmbogăţit fără cauză sau în mod injust, în detrimentul altei 
persoane să fie obligat la plata unei despagubiri. Faţă de aceste aspecte, cu ocazia acestui studiu vom încerca să oferim 
pe de-o parte, o prezentare teoretică asupra acestei fapte juridice, iar pe de alta, importanţa sa în actualul sistem de 
drept material. 
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1. Consideraţii preliminare privind îmbogaţirea fără justă cauză în sistemului noului Cod civil 
[1] 
 

Dacă contractul şi actul juridic unilateral reprezintă actele juridice cele mai relevante în materia 
obligaţiilor, faptele juridice, constituie sursa extracontractuala de naştere a obligaţiilor. În cadrul acestor fapte 
juridice putem distinge între, faptul juridic licit generator de obligaţii şi respectiv, fapta ilicită generatoare 
de prejudicii, cunoscută sub denumirea de răspundere civilă delictuala. Cu ocazia prezentării acestui demers 
teoretic, ne vom ocupa cu ilustrarea celor mai edificatoare aspecte referitoare la îmbogatirea fără justă cauză 
(art. 1.345-1348NCC), ca una dintre cele mai importante  fapte juridice licite generatoare de obligaţii.  

De aceea, este util să reţinem încă de la începutul studiului nostru faptul că, unele obligaţii care nu se 
nasc nici din contract şi nici dintr-un delict civil, se presupune că se nasc ca şi dintr-un contract (quasi ex 
contractu) deoarece, sunt foarte asemănatoare cu obligaţiile contractuale.  

Reglementarea acestei fapte licite de către noile dispoziţii civile, reprezintă un element novator 
întrucat, vechile norme de drept material civil nu-i consacrau expresis verbis niciun text legal, chair dacă 
această instituţie a existat dintotdeauna în dreptul roman. Cu toate acestea, în vechile reglementări de drept 
material civil existau o serie de articole care făceau referire la situaţiile în care o persoana îşi mărea 
patrimoniul în detrimentul altei persoane (spre exemplu, art. 493, 494, 997 şi altele, din vechiul Cod civil).  

În egală măsură, nici alte legislaţii civile nu alocă prevederi exprese acestei instituţii, aşa cum s-a 
întâmplat şi la noi în ţară până la intrarea în vigoare a noului Cod civil. Spre exemplu, actuala legislaţie civila 
a Franţei nu statuează nicio regulă în virtutea căreia cel care s-a îmbogaţit fără cauză sau în mod injust, în 
detrimentul altei persoane să fie obligat la plata unei despăgubiri. Singurele aplicaţii particulare ale Codului 
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civil francez, privesc referiri la această situaţie cum ar fi: art. 555 cu privire la edificarea unei construcţii pe 
terenul unei alte persoane, ori art. 1.376-1.381 din materia plăţii nedatorate [2]. Aşa cum am mai amintit, în 
această ţară, jurisprudenţa reprezintă sursa fundamentală a acestei fapte licite (Decizia Patureau c. Boudier 
din anul 1892). 
 

2. Definiţia şi situaţiile în care îmbogăţirea fără justă cauză poate fi justificată 
 
Actualment, legislaţia noastră civilă, tratează instituţia îmbogaţirii fără justă cauză din punct de 

vedere teoretic sub mai multe aspecte. În primul rând, pentru o mai buna înţelegere a noţiunii, trebuie să ştim 
că putem fi în prezenţa unei îmbogaţiri fără justă cauză, în momentul în care există o mişcare de valoare între 
două patrimonii.  

De asemenea, dacă am defini-o, am putea reţine că reprezintă acel fapt juridic licit prin care 
patrimoniul unei persoane este mărit în detrimentul alteia, în absenţa unui temei juridic. Persoana care, în 
mod neimputabil, s-a îmbogaţit fără justă cauză este obligat la restituire, în măsura pierderii patrimoniale 
suferită de cealaltă persoană, dar fără a fi ţinut dincolo de limita propriei sale îmbogăţiri (art. 1.345 NCC). În 
privinţa îmbogaţitului, acesta este de bună-credinţă şi nu are intenţia de a săvârşi acestă faptă licită [3].  

Însă, prevederile art. 1.346 din NCC, reglementează situaţiile în care îmbogaţirea unei persoane (ca 
fapt juridic licit), poate fi justificată atunci când rezultă: 

- din executarea unei obligaţii valabile;  
- din neexercitarea de către cel pagubit a unui drept contra celui îmbogaţit; 
- dintr-un act îndeplinit de cel pagubit: în interesul sau personal şi exclusiv, pe riscul sau ori, 

cu intenţia de a gratifica; 
În alte situaţii decât cele stabilite de textul amintit, orice persoană cara s-a îmbogaţit fără justă cauză 

în detrimentul alteia, va fi obligată la restituire. De aceea, în privinţa restituirii, NCC (într-un mod 
asemanator instituţiei plăţii nedatorate) prevede că aceasta va fi întemeiată prin invocarea dispoziţiilor art. 
1.639 şi urm. În toate cazurile, reclamantul unei acţiuni în restituire (actio de in rem versio) va fi persoana 
însăraciă, iar calitatea de  pârât  o  va  avea  cel  îmbogăţit [4]. 
 

3. Condiţiile materiale şi juridice ale intentării acţiunii în restituire 
 

Pentru o mai bună înţelegere a instituţiei îmbogăţirii fără justă cauză, trebuie să distingem între: 
condiţiile materiale ale intentării acţiunii în restituire, condiţiile juridice ale intentării acţiunii în restituire. 
 

A. Condiţiile materiale ale intentării acţiunii în restituire. Aceste condiţii prezintă o importanţă 
majoră deoarece prin intermediul acestora se poate determina o mai bună identificare a raportului juridic 
obligaţional. De aceea, prezentele condiţii materiale ale îmbogăţirii fără justă cauză, pot privi o serie de 
aspecte care vor identifica întotdeauna anumite caractere patrimoniale şi anume: 

- să existe o îmbogăţire a unei persoane (pârâtul acţiunii), prin mărirea patrimoniului sau prin 
dobândirea unui bun, a unei sume de bani sau a unei creanţe sau chiar prin diminuarea pasivului patrimonial 
(de exemplu, stingerea unei datorii); 

- să existe o însărăcire a reclamantului, prin micşorarea patrimoniului său, ca o consecinţă a 
măririi altuia (se poate înfăţişa întotdeauna printr-o valoare care poate fi apreciată în bani ca de exemplu, 
prestarea unor activităţi sau servicii neremunerate de beneficiarul lor, efectuarea unor cheltuieli în favoarea 
îmbogaţitului, etc);  

- existenţa unei legături între sporirea unui patrimoniu şi diminuarea celuilalt. Această legătură 
poate fi una directă (de exemplu, un concubin prin munca sa neremunerată, îmbogăţeşte patrimoniul celuilalt 
concubin) sau indirectă, adică deplasarea valorii operează printr-un intermediar în patrimoniul terţului 
îmbogăţit (de exemplu, doi fraţi locuiesc împreună; unul dintre aceştia cumpără produse pentru traiul comun 
şi nu le plăteşte; comerciantul creditor poate acţiona şi împotriva fratelui respectiv).  
 

B. Condiţiile juridice ale intentării acţiunii în restituire vor avea în vedere anumite acte sau fapte 
juridice, cum ar fi: 
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- absenţa unei cauze legitime a măririi patrimoniului unei persoane în detrimentul alteia. Această 
cauză, corespunde întotdeauna asupra existenţei unui titlu juridic care să justifice deplasarea valorii 
respective (precum: o dispoziţie a legii, un act juridic sau o hotărâre judecătorească); 

- absenţa oricărui alt mijloc juridic pentru recuperarea, de către cel care şi-a micşorat 
patrimoniul, a pierderii suferite (proprietarul unui bun individual determinat poate cere restituirea lui pe calea 
acţiunii în revendicare, iar acţiunea din contract exclude acţiunea întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză). 
Subsidiaritatea acţiunii actio in rem verso semnifică faptul că aceasta nu poate fi promovată pentru a suplini 
o alta născută spre exemplu, dintr-un contract, un delict, o altă faptă licită sau din lege      ( art. 1.348 NCC), 
doar în cazul în care pe aceasta din urmî, un obstacol de drept o împiedică să fie exercitată (de exemplu, a 
intevenit prescripţia excinctivă); 
 

4. Efectele acţiunii în restituire 
 

Diferenţa dintre gestiunea de afaceri şi îmbogăţirea fără justă cauză, constă în actualitatea faptei la 
momentul promovării acţiunii în restituire. În opoziţie cu gestiunea de afaceri, restituirea este datorată doar 
dacă îmbogăţirea subzistă la data sesizării instanţei, iar cel care s-a îmbogaţit este obligat la restituire, potrivit 
regulilor stabilite în instituţia ”Restituirii prestaţiilor”, reglementată de art. 1.635-1.639 din NCC. Acţiunea 
întemeiată pe îmbogăţirea fără justă cauză se prescrie în termenul de 3 ani prevăzut de art. 2.517 din NCC, 
care curge de la data la care însărăcitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât însărăcirea sa lipsită de o 
cauză justă, cât şi persoana îmbogaţitului. 

Prin îmbogaţirea unui patrimoniu în dauna altuia, ia fiinţă un raport obligaţional, debitorul (pârâtul 
acţiunii) obligaţiei de restituire fiind cel al cărui patrimoniu s-a mărit, iar creditor (reclamantul acţiunii) al 
aceleiaşi obligaţii fiind cel al cărui patrimoniu a fost diminuat [5]. 

Restituirea se va face în natură şi doar prin echivalent dacă acesta nu va fi posibil (art. 1.639 şi art. 
1.640 din NCC). Obligaţia de restituire în materia îmbogăţirii fără justă cauză este afectată în toate cazurile 
de doua limite care pot rezulta din următoarele: 

- debitorul obligaţiei va restitui numai în măsura îmbogăţirii patrimoniului său. În privinţa fructelor 
sau a eventualelor dobânzi legale, acestea nu vor fi restituite de către debitor deoarece, una din regulile 
îmbogăţirii fără justă cauză este ca debitorul să fie de bună-credinţă şi în aceste condiţii, potrivit art. 1.645 
din NCC, debitorul obligaţiei va fi îndreptăţit să reţină fructele  însă, va suporta doar cheltuielile angajate cu 
producerea lor. Când bunul care a contribuit la creşterea patrimoniului a pierit fortuit, va înceta obligaţia de 
restituire. Dacă bunul respectiv a fost înstrăinat, debitorul va restitui valoarea lui de la data promovării 
acţiunii; 

- nu se poate solicita mai mult decât diminuarea patrimoniului. În acest sens, jurisprudenţa a 
subliniat faptul că, aplicarea corectă a principiului îmbogăţirii fără justă cauză, impune ca obligaţia de 
restituire a pârâtului să nu depăşească îmbogăţirea lui efectivă, iar indisolubil legat de aceasta, să nu 
depăşească valoarea cu care a fost micşorat patrimoniul reclamantului [6]. 

De asemenea, mai este util de reţinut faptul că momentul la care se determină valoarea îmbogăţirii 
respectiv a sărăcirii, este acela al introducerii cererii de chemare în judecată. 
 

Concluzii 
 

Aşa cum am prezentat, importanţa instituţiei datează din perioada romană, iar evoluţia legislaţiei nu a 
facut decât să o îmbunătăţească. De asemenea, utilitatea actuală a instituţiei va fi scoasă în evidenţă de către 
practica judiciară, moment în care vor fi evidenţiate şi anumite carenţe. De aceea, sperăm ca utilitatea 
studiului nostru să aducă un plus în edificarea celor interesaţi de această instituţie. 
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