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REPARAREA PREJUDICIULUI CONTRACTUAL
ÎN DIFERITE SISTEME DE DREPT

Violeta MELNIC, doctor în drept, IRIM
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Rezumat
Prejudiciul contractual survine în rezultatul neîndeplinirii obligaţiei

contractuale de către una din părţi. Recuperarea acestuia este importantă pentru
cealaltă parte, şi pentru intervenirea acesteia este necesar ca prejudiciul să fie
cert, neexecutarea obligaţiei să fie imputabilă debitorului, şi ca acesta să nu fi
fost reparat. Determinarea întinderii prejudiciului contractual este reglementată
parţial în legislaţia altor state şi oferă posibilităţi discreţionare de apreciere de
către părţi, arbitri şi judecători. Prin urmare, se impune, stabilirea unor clauze
contractuale suficiente pentru aprecierea adecvată şi integrală a eventualelor
prejudicii care pot surveni ca rezultat al neexecutării obligaţiei.

Cuvinte-cheie: obligaţie contractuală, prejudiciu, daună, interese.

REPAIR OF THE CONTRACTUAL DAMAGES
IN DIFFERENT SYSTEMS OF LAW

Abstract
The contractual damages occur as a result of failure to fulfill the contractual

obligation by one contractual party. Its recovery is important to the other side,
and for this to occur it is necessary that the inquired prejudice to be certain, to be
attributable to the debtor defaults and it was not repaired. General rules
for measuring contractual damages are recited partly in the laws of other states,
and provides discretionary appreciation by the parties, arbitrators and judges.
Therefore it is required to establish proper contractual clauses for adequate and
full assessment of any possible damages that may occur as a result of default.
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Introducere. În contextul dezvoltării economiei de piaţă abordarea
cercetării reparării prejudiciului contractual este nu doar actuală, dar necesară
pentru respectarea cu bună credinţă a prevederilor contractuale şi în cazul
nerespectării acestora să se asigure o recuperare echitabilă. În vorbirea
curentă dauna semnifică leziunea suportată care se apreciază la sediul acestei
leziuni, în timp ce prejudiciul este consecinţa leziunii, apare ca efectul sau
urmarea prejudiciului.

Dauna este un fapt: este orice atentare la integritatea unui lucru, unei
persoane, unei activităţi, unei situaţii, care există din punct de vedere obiectiv
independent de ideea care poate s-o realizeze persoana păgubită şi de consecinţele
diverse care pot să le aibă pentru ea, în timp ce prejudiciul sunt diverse consecinţe,
ce derivă din daună în privinţa victimei[1, p.34]. Cuvântul prejudiciu semnifică
paguba, dauna, ştirbirea onoarei, a reputaţiei, a prestigiului cuiva.

Metodele aplicate. În realizarea cercetării au fost folosite metoda
comparativă, logică, sistemică pentru abordarea problematicii reparării
prejudiciului conform diferitor sisteme de drept, doctrinei şi jurisprudenţei
autohtone şi din alte state.

I. Noţiuni preliminare privind prejudiciul. Din punct de vedere
etimologic cuvântul prejudiciu provine de la cuvântul latin „praejudicium”.
Termenul prejudiciu are două înţelesuri: dezdăunare - care implică ideea că
dauna desemnează o pagubă şi de daune interese unde termenul de daune
are sensul de dezdăunare. În primul rând, etimologic şi literar, prejudiciul
semnifică valoarea de acoperire, de înlocuire a pagubei[2, p.20]. Unii autori
consideră că dauna este suma acordată pentru repararea unui prejudiciu. În
materia răspunderii civile, prin prejudiciu se înţelege rezultatul dăunător,
de natură patrimonială sau nepatrimonială, al atingerilor aduse prin fapte
de orice fel drepturilor persoanelor, valorilor pe care acestea le ocrotesc,
rezultat care, în conformitate cu legea civilă, atrage obligaţia de reparare
din partea persoanei responsabile. Constituie prejudiciu distrugerea sau
degradarea unui bun, vătămarea integrităţii corporale.

Pe tărâm contractual fapta debitorului este prejudiciabilă când
neexecutarea sau executarea defectuoasă ori tardivă a obligaţiei a cauzat un
prejudiciu creditorului; însă neexecutarea nu a cauzat nici un prejudiciu nu
există temei legal pentru promovarea acţiunii în răspundere contractuală.
Prejudiciul reprezintă consecinţele negative, de natură patrimonială, aduse
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persoanei ori bunurilor acesteia, prin încălcarea unui drept subiectiv ori
unui interes juridic protejat [3, p.408].

Astfel, prejudiciul este o consecinţă a neexecutării, executării
necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor contractuale care se
constituie din cheltuielile suportate de creditor, pierderea sau deteriorarea
bunului creditorului precum şi veniturile neobţinute de creditor pe care el
le-ar fi conţinut dacă obligaţia contractuală ar fi fost executată de către
debitor, executată de către debitor, executată corespunzător sau fără
întârziere.

Într-o altă opinie, prejudiciul este definit ca o categorie a răspunderii
civile care apare în rezultatul comportamentului ilicit al subiectului, ce
provoacă consecinţe negative în domeniul patrimonial al persoanei vătămate.
Întrucât practica judiciară demonstrează că puterea suverană de apreciere
conferă judecătorilor o putere moderatoare în domeniul răspunderii civile,
ar fi necesar ca judecătorii să ţină cont la aprecierea cuantumului răspunderii
contractuale de unele elemente particulare proprii autorului daunei sau
victimei. Bineînţeles că adeseori se ia în consideraţie de fapt de gravitatea
faptei, fie subevaluând estimarea prejudiciului sau judecătorii fondului au
puterea suverană pentru a evalua prejudiciul.

În commun law englez s-a mers mai departe între condamnarea pronunţată
şi prejudiciul suportat, se cunosc punitive damages (agravated or exemplary
damages), care sunt indemnizaţii superioare prejudiciului pentru că este necesar
de a sancţiona sever diverse greşeli. G. Viney a subliniat că un prejudiciu n-ar
trebui să fie reparat decât dacă a atentat la un interes legitim[3, p.408]. În materie
contractuală „debitorul nu este obligat decât la daune interese. care au fost
prevăzute şi care a putut să le prevadă în contract în timp ce nu îi este imputabil
faptul că obligaţia nu a putut fi executată” [4, p.125-126].

Debitorul nu este exonerat de răspundere pentru că el n-a putut prevedea
unul sau alt eveniment referitor la prestaţia sa oneroasă, căci teoria
impreviziunii nu este consacrată de dreptul civil. Dar nu se are în vedere de
a priva de răspundere debitorul, dar de a o măsura. Aceasta permite celor ce
încheie un contract să măsoare răspunderea lor eventuală pentru a şti să
accepte sau nu condiţiile, împrejurările ce contractul poate să le comporte
pentru ei, împrejurări ce depind fără îndoială de circumstanţe exterioare,
dar şi de neglijenţele, atitudinile nesatisfăcătoare al căror ei însăşi sau
subalternii săi pot fi culpabili. Dacă el este foarte considerabil, el ezită poate
să încheie contractul sau va pretinde un supliment de preţ [5].
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Pentru ca prejudiciul să fie previzibil el trebuie să fie cert şi direct şi să
atenteze la un interes legitim. Prejudiciul trebuie să fie sigur. Fără prejudiciu nu
există dreptul la reparaţie. Prima problemă care trebuie executată este certitudinea
prejudiciului care ridică numeroase dificultăţi, căci conform autorului francez
Cadiet „certitudinea nu există în această lume”. Ideea generală este că prejudiciul
este reparabil de fiecare dată când un bun este depreciat sau sunt afectate resursele
unei persoane. Nu apare nici o dificultate dacă prejudiciul deja este probat şi nu
este susceptibil de noi dezvoltări. Prejudiciul poate fi sigur chiar dacă este viitor
dar inevitabil, de altfel dacă el nu este decât eventual, este privat de certitudine.
Un prejudiciu viitor care nu a fost încă realizat este sigur dacă există raţiuni
puternice că el se va realiza. În caz contrar, un prejudiciu eventual nu este
reparabil, nu este sigur că se va realiza, căci este ipotetic. [6, p. 506].

Prejudiciul este deja realizat dacă victima a probat deja o pierdere (dam-
num emergens) sau a fost lipsită de un câştig (lucrum cessans). Această lipsă de
câştig este actuală ca şi pierderea. Dar prejudiciul viitor poate fi sigur dacă este
posibilă evaluarea judiciară. Prejudiciul prelungit în timp contribuie la
condamnarea responsabilului, dar se tinde de a asigura repararea unui prejudiciu
sigur, dar viitor. Prejudiciul actual şi prejudiciul viitor se opun prejudiciului
eventual al cărui realizare nu este sigură şi poate fi reparat atât cât eventualitatea
nu se transformă în certitudine. Distincţia între prejudiciul viitor şi prejudiciul
eventual se manifestă în cazul pierderii şansei. De ex: pierderea şansei unui
proprietar al unui cal de a câştiga la cursă. În cazul pierderii şansei jurisprudenţa
franceză deosebeşte două probleme care se interpun: existenţa şi cuantumul
prejudiciului. Realizarea şansei nu este sigură, ea nu este mai puţin sigură că
prejudiciul cauzat prin pierderea unei şanse prezintă un caracter direct şi sigur
de fiecare dată când este constatată dispariţia probabilităţii unui element favorabil.

Jurisprudenţa arată că în cazurile medicale sunt adeseori tendinţe de a
repara pierderea şansei reuşitei[4, p.127].

În ceea ce priveşte prejudiciul moral existenţa acestuia este întotdeauna
certă, însă întinderea lui este o chestiune de apreciere după „criterii raportate la
fiecare caz în parte”. Astfel, dacă celelalte despăgubiri civile au un suport
probator, în ceea ce priveşte daunele morale nu se poate apela la probe materiale,
judecătorul fiind singurul care în raport cu consecinţele pe oricare plan, suferite
de partea civilă trebuie să aprecieze o anumită sumă globală care să compenseze
pentru partea civilă ceea ce îi lipseşte ca urmare a faptei săvârşite de inculpat.

Prejudiciul trebuie să fie direct. Exigenţa caracterului direct al
prejudiciului reclamă două precizări: 1) Negativ - nu trebuie să deducem că
de partea victimei principale a prejudiciului se mai află şi alte victime.
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2) Pozitiv în acest sens direct, prejudiciul trebuie să fie, adică să aibă o
legătură suficientă de cauzalitate când mai multe fapte sunt la originea unui
prejudiciu. Doza de cauzalitate arată că o explicaţie unică mecanicistă a
evenimentelor umane este adesea scăpată şi definiţia caracterului direct al
prejudiciului se resimte.

„Daunele interese nu trebuie să cuprindă decât ceea ce este o consecinţă
directă şi necesară a neexecutării obligaţiei”[6, p.633-634].

Aceasta permite de a cere o legătură de cauzalitate destul de
caracteristică pentru a înlătura posibilitatea unei răspunderi, care întinzându-
se la tot lanţul de evenimente ce se produc ca urmare a faptei păgubitoare,
ar obliga practic la o răspundere fără hotar.

Afirmând că victima trebuie să se prevaleze de un interes legitim,
acţiunea în justiţie este deschisă la toţi cei care au un interes legitim,
succesului sau restituirii pretenţiei.

Literatura de specialitate a fundamentat că atingerea unui simplu interes
rezultat dintr-o situaţie de fapt dă dreptul la repararea prejudiciului astfel
cauzat dacă sunt întrunite două condiţii:

1) Situaţia de fapt să fi avut o stabilitate şi o permanenţă îndestulătoare
pentru a justifica propunerea că ea ar fi continuat şi în viitor ori din care să
se poată deduce că cel ce presta întreţinerea în fapt, îşi asumase un adevărat
angajament juridic în acest sens.

2) Să fie vorba de vătămarea unui interes licit şi moral, căci despăgubirea nu
poate asigura ocrotirea a ceea ce încalcă legea sau ofensează morala [2, p. 56].

II. Clasificarea prejudiciului
În majoritatea cazurilor, prejudiciul invocat ca fiind cauzat unei

persoane de către alta este individual. Dar sunt situaţii când anumite grupuri
se plâng de prejudicii colective care pot să le dovedească.

Prejudiciul individual. Primul prejudiciu care-l concepem este acela
care este caracteristic pentru victimă printr-o pierdere materială. De
asemenea, se poate suferi în interesele sale morale, aşadar ar trebui să se
dovedească două categorii de prejudicii.

Prejudiciul material. Acesta-i prejudiciu care este evaluat în bani. Din
punct de vedere al evaluării sale, el poate consista de asemenea într-o pierdere
(de ex: deteriorarea obiectului), care în lipsa de a câştiga (o afacere bună pe
care comerciantul a ratat-o deoarece furnizorul en-gross nu i-a livrat mărfurile).

Din punct de vedere al bunului afectat, poate fi atât un obiect material
(pagubele aduse prin tamponarea automobilelor), cât şi a persoanei umane
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(cheltuieli medicale sau incapacitatea de muncă) sau anumite drepturi de
valoare patrimonială (atentarea la o reputaţie comercială).

Prejudiciul moral. Se poate prezenta sub diverse forme şi consistă de
exemplu în atentarea unui drept al personalităţii (dreptul la onoare în caz de
defăimare), într-o durere fizică cauzată victimei în rezultatul unui accident,
într-o tulburare psihologică sau în leziunea sentimentelor de afecţiune
(necazul produs apropiaţilor, părinţilor victimei decedate într-un accident)

Faptul dacă prejudiciul moral poate oferi o indemnizaţie a făcut obiectul
a numeroase controverse doctrinale care totuşi au neliniştit jurisprudenţa.
Totuşi, ţinînd cont de faptul că răspunderea civilă nu constă în a şterge, dar
de a permite victimei de aşi procura acelaşi lucru, iar dacă este imposibil de
a-i oferi satisfacţii echivalente.

Într-adevăr este mult mai simplu în cazul unei distincţii a diverselor
prejudicii morale, dintre care unele merită indiscutabil o indemnizare (pre-
tium doloris a victimei unui accident corporal), atunci când altele sunt mult
mai discutabile (acţiunea părinţilor victimei decedate).

Prejudiciul mixt. Este cazul cel mai frecvent în practică, victima
invocând un fapt prejudiciabil pretinde atât prejudiciul material, cât şi cel
moral. Ipoteza curentă este cea a accidentului corporal apropo de care rânitul
cere indemnizarea cheltuielilor medicale (pierdere) şi a incapacităţii de
muncă (lipsă de a o câştiga), daune materiale, suferinţele şi eventual
prejudiciul estetic, prejudiciile morale.

Repararea prejudiciului mixt nu face obiectul unui regim particular,
dar el este chiar special, căci el este supus regulilor privind prejudiciul
material ceea ce, de altfel, arată că aceasta este mai normal.

Prejudiciul colectiv este cel care atentează la un grup de persoane
fără ca să poată considera că el a lezat în particular unul sau altele dintre
ele, de exemplu prejudiciul cauzat unui corp medical de către un individ,
care exercită ilegal medicina.

Chestiunea admiterii acestui prejudiciu este complicată prin faptul că
este invocată în circumstanţe destul de particulare. Mai des grupurile se
plâng de un prejudiciu moral, se are în vedere mai mult de jurisdicţii represive
decât de jurisdicţii civile. Scopul lor este deci mai puţin, de a obţine
indemnizarea unui prejudiciu, decât de a căuta pedepsirea culpabilului.
Această acţiune se traduce prin deturnarea răspunderii civile în scopul său
propriu şi o atentare la urmărirea penală.

Prejudiciul civil îmbracă două forme: contractual şi delictual.
În cazul prejudiciului răspunderii contractuale şi prejudiciului
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răspunderii delictuale aceasta urmează a fi reparat integral. Uneori despăgubirea
contractuală poate depăşi prejudiciul cauzat creditorului sau poate fi mai mică
decât prejudiciul (răspunderea limitată) cauzat [10, p.27-28].

În cazul răspunderii delictuale prejudiciu a fost comis în rezultatul încălcării
obligaţiei de a nu aduce atingere unui drept subiectiv civil prin săvârşirea unor
fapte culpabile, pe când în cazul prejudiciului contractual acesta este rezultatul
încălcării obligaţiei stabilite într-un contract încheiat de părţi:

Aşadar prejudiciul contractual apare în următoarele situaţii:
- neîndeplinirea obligaţiei contractuale;
- îndeplinirea acesteia cu întârziere;
- neîndeplinirea corespunzătoare în raport cu ceea ce părţile au stipulat

în contract.
Prejudiciul contractual poate fi comis doar de către părţi, deoarece contractul

este legea părţilor în privinţa terţilor poate fi invocat prejudiciul delictual.
În cazul răspunderii contractuale debitorul răspunde pentru prejudiciu

cauzat, prevăzut sau previzibil, la încheierea contractului cu excepţia situaţiei
de culpă gravă asimilată dolului.

În cazul prejudiciului delictual culpa autorului trebuie dovedită de către
victimă.

În cazul prejudiciului contractual creditorul trebuie să dovedească
existenţa contractului şi aceea că obligaţia nu a fost executată.

În cazul obligaţiilor de mijloace de prudenţă, atât contractual cât şi delict-
ual, diligenţă culpa debitorului nu se prezumă prin simplul fapt al neexecutării
sau al executării necorespunzătoare a obligaţiei, ci trebuie dovedită, aceasta
reprezintă un aspect al specificului acestor obligaţii, în cadrul căror debitorul
să depună toate cunoştinţele, toată priceperea, toată diligenţa, toată abilitatea
în sensul de a se urmări şi de a se obţine rezultatul dorit.

În cazul obligaţiilor de rezultat atât în materia răspunderii contractuale,
cât şi delictuale prin neexecutarea obligaţiei se deduce culpa autorului
prejudiciului [11, p.165-168].

III. Repararea prejudiciului contractual
1. Condiţii ce trebuie îndeplinite pentru a putea fi reparat prejudiciul

contractual
a) prejudiciul sa fie cert.
Se poate solicita şi repararea unui prejudiciu viitor, adică a unui prejudiciu

care nu a avut încă loc, cu condiţia ca acesta să fie suficient de sigur.
Certitudinea este legată nu doar de existenţa prejudiciului, ci şi de întinderea
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acestuia. Pot exista prejudicii a căror existenţă nu poate fi pusă la îndoială,
dar care sunt dificil de evaluat. Atunci când valoarea daunelor nu poate fi
stabilită cu un grad suficient de certitudine, atunci, mai degrabă decât să se
refuze orice reparare sau să se decidă daune-interese simbolice, instanţa are
dreptul să facă o evaluare echitabilă a prejudiciului suferit. Totodată, trebuie
să existe o legătură clară  între caracterul cert şi caracterul direct al prejudiciului,
ceea ce presupune o legătură de cauzalitate suficientă între neexecutare şi
prejudiciu. Prejudiciul indirect este de obicei nesigur şi imprevizibil.

b) neexecutarea sa fie imputabilă debitorului
Dacă neexecutarea este parţial imputabilă creditorului, atunci se

limitează dreptul la daune-interese al creditorului. Contribuţia creditorului
la realizarea prejudiciului poate consta în fapta sa ori într-un eveniment
pentru care şi-a asumat riscul. Fapta sa poate lua forma unei acţiuni sau a
unei omisiuni. Fapta creditorului constă cel mai frecvent în nerespectarea
unei obligaţii contractuale sau poate rezulta din neexecutarea unui alt con-
tract. Evenimentele exterioare pentru care creditorul îşi asumă riscul pot fi
fapte ale unor persoane pentru care acesta este răspunzător, cum ar fi
reprezentanţii sau agenţii săi. Dacă în contract este inclusă o clauza privind
forţa majoră şi condiţiile stabilite de respectiva clauză sunt îndeplinite, atunci
debitorul este exonerat complet de răspundere. Altfel, exonerarea va fi
parţială în măsura în care creditorul a contribuit la producerea prejudiciului.

Determinarea contribuţiei fiecărei părţi la realizarea prejudiciului poate fi
foarte dificilă şi va depinde, în mare măsură, de puterea de apreciere a instanţei.
Orice prejudiciu pe care creditorul l-ar fi putut evita luând măsurile necesare nu
va fi reparat. Evident, unei părţi care a suferit deja consecinţele neexecutării
contractului nu i se poate cere, în plus, să ia măsuri care costă timp şi bani. Pe
de altă parte, ar fi nerezonabil, din punct de vedere economic, să se permită
creşterea prejudiciului care ar fi putut fi redus prin luarea măsurilor necesare.

Măsurile care trebuie luate de către creditor pot limita întinderea
prejudiciului, mai ales atunci când exista riscul ca acesta să dureze mai
mult dacă aceste masuri nu sunt luate sau pot evita creşterea prejudiciului
iniţial. Reducerea daunelor în măsura în care creditorul nu a luat masurile
necesare pentru a atenua prejudiciul nu trebuie totuşi să cauzeze pierderi
acelei părţi. De aceea, creditorul trebuie să recupereze de la debitor
cheltuielile suportate pentru a atenua prejudiciul, cu condiţia că acele
cheltuieli să fie rezonabile având în vedere circumstanţele.

c) prejudiciul să nu fi fost reparat.
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2. Daunele-interese.
Pentru a compensa prejudiciile rezultate, un creditor poate cere daune-

interese ca mijloc legal de sancţionare exclusiv, anume: daune-interese
moratorii în caz de executare întârziată sau pentru executare defectuoasă
acceptată de creditor; daune-interese compensatorii în caz de imposibilitate
de executare.

O condiţie esenţială a răspunderii o constituie existenţa unui prejudiciu.
Nu poate fi angajată răspunderea civilă, decât dacă şi în măsura în care s-a
produs un prejudiciu.

Art.610 al Codului Civil al Republicii Moldova prevede că:
(1) Despăgubirea pe care o datorează debitorul pentru neexecutare

cuprinde atât prejudiciul efectiv cauzat creditorului, cât şi venitul ratat.
(2) Ratat se consideră venitul care ar fi fost posibil în condiţiile unui

comportament normal din partea autorului prejudiciului în împrejurări normale.
(3) Este reparabil numai prejudiciul care reprezintă efectul nemijlocit

(direct) al neexecutării.
(4) Despăgubirea nu se extinde asupra prejudiciului care, conform

experienţei debitorului, nu putea fi prevăzut în mod raţional în cazul unei
aprecieri obiective.

(5) Dacă neexecutarea obligaţiei este cauzată prin dol, debitorul
răspunde pentru prejudiciul imprevizibil.

Aşadar, reieşind din reglementarea respectivă rezultă, că prejudiciul
contractual este format din mai multe componente şi anume:

- prejudiciul efectiv produs;
- venituri neobţinute în legătură cu neexecutarea, executarea neco-

respunzătoare sau cu întârziere, care în dependenţă de cazul concret le-ar fi
obţinut creditorul, dacă ar fi executat obligaţia contractuală.

În cadrul prejudiciului produs debitorului pot fi incluse şi cheltuielile
procesuale, de asistenţă juridică şi judiciare suportate de către creditor pentru
recuperarea prejudiciului cauzat. Într-o altă opinie, consecinţele dăunătoare
ale neexecutării obligaţiei de către debitor sunt compuse din două părţi:
prejudiciul efectiv şi venitul ratat.

Prejudiciul efectiv cuprinde cheltuielile pe care creditorul le-a efectuat
sau urmează să le efectueze pentru restabilirea dreptului încălcat, pierderea
sau deteriorarea prejudiciului său. Prejudiciul trebuie să fie cert. Este cert
prejudiciul, care se produce în totalitate până la data când se cere repararea
lui. Venitul ratat, conform art. 610 alin. (2) al Codului Civil al Republicii
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Moldova se consideră venitul, care ar fi fost posibil în condiţiile unui
comportament normal din partea autorului prejudiciului.

 Astfel, din structura enunţată mai sus putem observa, că prejudiciul
apare prin cele două forme şi anume: prejudiciul real la care se atribuie
pierderea sau deteriorarea efectiv produsă şi cheltuielile procesuale şi
judiciare şi venitul neobţinut.

Potrivit principiilor UNIDROIT prejudiciul include atât pierderile pe
care le-a suferit, cât şi câştigurile de care a fost privat, luând în considerare
orice câştig al părţii prejudiciate rezultând dintr-o cheltuială sau din evitarea
unei pierderi. În conformitate cu Principiile Dreptului Contractual European
prejudiciul reparabil include prejudiciul pecuniar real şi prejudiciul viitor al
cărui realizare putea fi anticipată, în mod rezonabil. În legislaţia şi doctrina
franceză prejudiciul contractual constituie atât dauna reală, cât şi câştigul de
care a fost privat creditorul din cauza neonorării obligaţiilor de către debitor.

O structură similară este prevăzută şi în art. 15 pct.(1) al Codului Civil
al Federaţiei Ruse. Atât în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară
noţiunea de venit neobţinut, calcularea acestuia este discutabilă. Aceasta
reiese din principiile prevăzute de legislaţie. Astfel, conform art. 74 al
Convenţiei din 1980, recuperarea prejudiciului trebuie să fie egală cu
prejudiciul real plus venitul neobţinut. Acest calcul nu trebuie să depăşească
valoarea pe care părţile au stabilit-o la încheierea contractului. Aici,
Braghinschi M.I. vine cu propunerea ca această valoare să fie calculată în
dependenţă de preţurile care se schimbă în dependenţa de creşterea inflaţiei.
Dacă preţurile sunt unele la momentul încheierii contractului şi cu totul
altele pot fi ele la momentul neexercitării şi cauzării prejudiciului, ele pot
pune creditorul într-o poziţie, chiar mai favorabilă la sfârşit. Pentru a evita
astfel de situaţii, în legislaţia Rusiei s-au introdus următoarele modificări.
Astfel, conform p. 3 al art. 393 Cod civil al Federaţiei Ruse la calcularea
prejudiciilor se iau în considerare acele preţuri, ca la locul executării
obligaţiei şi în momentul rambursării obligaţiei precontract. Dacă debitorul
nu-şi exercită obligaţia, atunci la aprecierea prejudiciului se ţine cont de
preţurile de la data înaintării pretenţiei. Iar reieşind din unele circumstanţe,
judecata poate ţine cont de preţurile din ziua adoptării hotărârii.

Aprecierea valorii venitului ratat, după părerea noastră, se caracterizează
prin două caractere specifice: în primul rând, venitul ratat include în sine nu
numai profitul neobţinut dar şi viitorul profit; în al doilea rând, limitarea venitului
prin neexecutarea obligaţiilor de către debitor [12, p.411].. La aprecierea valorii
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venitului ratat se ţine cont şi de măsurile întreprinse de creditor pentru primirea
lui. În categoria acestor măsuri se includ scrisorile cu cerinţa de a recupera
venitul neobţinut, încheierea contractelor cu persoane terţe, cu scopul de a obţine
venituri, şi alte măsuri întreprinse cum ar fi arendarea încăperilor pentru
depozitare, contracte de transport, servicii de expediţii etc. Adică cerinţa de
recuperare a venitului neobţinut trebuie să fie întemeiată.

Din cele expuse mai sus, reiese că la înaintarea cerinţelor pentru recuperarea
prejudiciului creditorul trebuie să dovedească nu numai existenţa lor, dar şi
mărimea valorii acestuia. Şi noi considerăm că aceasta este corect, deoarece
lipsa dovezilor corespunzătoare serveşte drept temei de refuz la cerere.

Aplicarea principiului recuperării depline a prejudiciului se dictează de
necesitatea de a restabili dreptul celui ce a suferit în rezultatul neexercitării
contractului. Acest principiu a fost foarte mult apreciat de învăţatul rus O. S.
Ioffe, care consideră, că datorită acestui principiu se poate restabili poziţia
iniţială a obligaţiilor nerealizate. Datorită acestui principiu se asigură apărarea
multilaterală a intereselor celora care suferă din cauza neexercitării obligaţiilor
de către debitori. În conformitate cu Principiile UNIDROIT partea prejudiciată
are dreptul la repararea integrală a prejudiciului rezultat din faptul neexecutării.
Acest prejudiciu poate fi atât material, cât şi moral, rezultând din suferinţa
fizică sau stresul emoţional. Potrivit Principiilor Dreptului Contractual Euro-
pean daunele interese reprezintă cuantumul care permite de a amplasa, cât
este posibil, creditorul în situaţia în care el s-ar fi găsit dacă contractul s-ar fi
executat în modul corespunzător.

Reieşind, din cele expuse mai sus, ajungem la concluzia că esenţa
recuperării prejudiciilor constă în aceea, că în rezultatul acestei recuperări
creditorului trebuie să i se restituie poziţia în care ar fi acesta dacă debitorul
şi-ar fi exercitat obligaţiile. Vorbind despre prejudicii, trebuie să accentuăm,
că în practica judiciară şi în literatura de specialitate se consideră cel mai
complicat de apreciat valoarea prejudiciului cauzat. Astfel, unii autori
consideră, că valoarea prejudiciului o constituie calculul bănesc al daunelor
cauzate prin acţiunile nelegitime ale unei persoane, alteia. Malein N.S.
consideră că prin prejudiciu se înţelege paguba cauzată prin neexercitarea
obligaţiilor de către debitor, exprimată în valoare bănească.

Doctrina franceză relevă, conform principiului pacta sunt servanta
părţile contractului nu trebuie să neglijeze titlul semnat de către ei ca o
simplă foaie de hârtie, dar să-şi manifeste interesul şi intenţia pentru onorarea
obligaţiilor care şi le-au asumat de sine stătător, căci nu poate fi concepută,
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ca injustiţie o regulă pe care singur ţi-ai impus-o şi renunţarea la aceasta ar
trebui să implice, în mod obligatoriu, răspundere pentru dauna efectiv
produsă direct prin neexecutare, executarea defectuoasă sau tardivă, cât şi
pentru ceea ce nu s-a putut obţine[13, p.12].

Totodată, practica judiciară franceză atribuie un caracter de „abstracţie”
aprecierii prejudiciului. Stabilirea prealabilă a prejudiciului se consideră ca
„intenţie înţeleaptă a persoanei” şi nu ca o posibilitate subiectivă a persoanei
concrete ce va încălca contractul. Altfel spus, debitorul nu va putea evita
răspunderea civilă motivând că el ar putea să prevadă un prejudiciu mai
mic. De asemenea, doctrina şi practica franceză prevede prejudiciul în formă
de „ocazie eventuală” (pierderea posibilităţilor), care trebuie să fie recuperat
alături de prejudiciul în formă de venit neobţinut. La calcularea prejudiciului
în formă de „ocazie eventuală” se ia în considerare nu venitul neobţinut
care ar fi putut să-l obţină creditorul dacă ar fi executat obligaţia contractuală,
dar acele posibilităţi pe care le-a ratat creditorul în legătură cu neexecutarea.
De asemenea, legislaţia franceză nu stabileşte anumite limite la determinarea
prejudiciului contractual, astfel în privinţa aceasta are loc o evaluare
judiciară[14, p.122; p.63-73]. În commun law plata daunelor interese este
în cazul desfacerii contractului. Chiar dacă rezilierea unui contract nu
provoacă o pierdere adevărată sau ceea ce este dificil de probat, contractantul-
victimă ar putea întotdeauna să obţină daune interese simbolice şi să urmeze
buna plăcere a Curţii de a i se alătura restituirea cheltuielilor de justiţie.
Totodată şi daunele-interese compensatorii pe care reclamantul va căuta să
le obţină de la debitorul culpabil de rezilierea contractului.

Daunele interese compensatorii sunt supuse unor reguli generale şi
limite. Regula principală este mărimea acestor daune interese compensatorii
trebuie să plaseze partea lezată într-o situaţie benefică asemenea celeia în
care s-ar fi găsit dacă contractul ar fost realizat după cum a fost prevăzut.
Rezultă că sunt prejudicii care reies direct din rezilierea contractului care
sunt luate în cont. Din contra, pierderile „indirecte” (consequencial dam-
age) pe care autorul rezilierii nu este în măsura de a le prevedea în momentul
formării contractului şi ce survin prin ricoşeu nu acordă dreptul la daune
interese. Astfel, de exemplu, dacă un vânzător de sticlă nu furnizează la
timp marfa va răspunde pentru prejudiciul direct, că n-a livrat marfa, pentru
preţul acesteia poate chiar în totalitate. Dacă trebuia să livreze sticla strict
la o anumită dată, pentru că el trebuia să prezerve carne, el nu va fi
responsabil dacă carnea va fi avariată din cauza lipsei sticlei.
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O a doua regulă divizează aceste daune interese în trei categorii, după
natura prejudiciului care necesită a fi reparată. Profitul pe care un creditor
caută să îl obţină dintr-un contract şi că el aşteaptă, deci prestaţia debitorului
său, luând în considerare expectancy damages sau daunele interese pentru a
indemniza creditorul profitului „aşteptat” şi datoria. Pierderile invocate de
către creditor în consecinţa dreptului care lui i-a fost dat de a crede la executarea
contractului şi, deci de a plasa încrederea sa în debitorul, care se angajează să
efectueze o prestaţie vărsarea reliance de damages. Restitution damages
vizează împiedicarea îmbogăţirii contractantului în culpă, fiind constrâns la
restituirea contractantului lezat, ceea ce trebuia să primească de la acesta din
urmă. Din contra, şi în contrast cu acesta care este posibil în dreptul răspunderii
civile, nu există daune interese punitive sau exemplare (punitive or exem-
plary damages) în materie contractuală [2, p.70].

Determinarea prejudiciului nu este influenţată de situaţia materială a
persoanei păgubite ori a celei responsabile, ceea ce interesează fiind
echivalentul pagubei suferite, ce trebuie acoperită integral. Determinarea
prejudiciului nu este motivată decât pe dispoziţiile dreptului civil. Ca
modalitate de reparare a prejudiciului contractual în legislaţia şi literatura
de specialitate a mai multor state sunt daunele interese. Daunele interese
sunt mijlocul juridic supletiv şi de dreptul comun pentru executarea prin
echivalent a obligaţiei contractuale. Potrivit art. 1082 al Codului Civil al
României: “Debitorul poate fi obligat la plata daunelor interese în cazul
neexecutării obligaţiei, executării defectuoase ori cu întârziere”.

Aprecierea comportării debitorului în executarea obligaţiei contractuale
se face având în vedere diligenţa unui bun proprietar, criteriu obiectiv impus
de art. 1080 al Codului Civil al României şi care presupune compararea
activităţii debitorului cu aceea a unei “persoane diligente, care acţionează
cu grijă faţă de interesele societăţii şi membrilor ei, subordonându-şi
activitatea exigenţelor impuse de lege şi bunele moravuri”. Daunele interese
au caracter pecuniar, obligaţia iniţială a debitorului fiind înlocuită cu alta,
constând într-o sumă de bani. De asemenea, au caracter variabil deoarece
se raportează la condiţiile specifice de timp şi loc ale fiecărui caz. În
momentul în care sunt întrunite condiţiile răspunderii contractuale creditorul
poate pretinde debitorului plata de daune interese.

Daunele interese pot fi compensatorii şi moratorii. Daunele interese
compensatorii sunt despăgubirile acordate pentru neexecutarea totală sau
parţială ori pentru executarea necorespunzătoare a obligaţiei contractuale a
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debitorului. Aceste despăgubiri trebuie să reprezinte echivalentul bănesc al
prejudiciului cauzat creditorului, asigurând repunerea acestuia în situaţia
patrimonială în care s-ar fi aflat dacă debitorul şi-ar fi executat întocmai
obligaţia [15]. Aceste daune interese au două elemente: pierderea efectiv
suferită (damnum emegens) şi beneficiul nerealizat (lucrum cessans). Ele
reprezintă repararea prin compensare a prejudiciului creditorului.

Daunele interese compensatorii includ numai daunele directe, previzibile,
inevitabile, creditorul fiind ţinut de obligaţia legală de prevenire şi limitare a
prejudiciului şi neputând pretinde repararea daunelor pe care era în măsură să
le evite. Aceste daune înlocuiesc executarea în natură, fiind modalitatea de
executare prin echivalent bănesc şi de aceea nu pot fi cumulate ce acesta.

Daunele interese numai aşa-numitele obligaţii în natură, fiind modali-
tatea de executare prin echivalent bănesc; nu vizează obligaţiile pecuniare,
ci trebuie executate ca atare. În ce priveşte întinderea daunelor conform art.
1085 al Codului Civil al României: “Debitorul trebuie să răspundă numai
pentru daunele prevăzute şi previzibile, afară de cazul neexecutării dolosive,
când se răspunde şi pentru daunele imprevizibile”.

Daunele interese moratorii. Denumirea de daune interese moratorii
provine de la cuvântul latin mora, ce înseamnă întârziere şi desemnează
despăgubirile pe care debitorul aflat în întârziere (mora debitoris) trebuie să
le plătească creditorului pentru întârzierea în executarea obligaţiei [2, p.72]

Daunele interese moratorii nu înlocuiesc executarea în natură a
obligaţiei şi, ca urmare, se pot cumula cu acestea şi cu daunele interese-
compensatorii. Ele pot fi evaluate anticipat [16, p.19].

În privinţa daunelor în natură daunele pot fi convenite de către părţi, în
caz contrar ele vor fi stabilite pe cale judiciară. În cazul obligaţiilor pecuniare,
daunele interese se stabilesc printr-un procent din suma datorată şi poartă
denumirea de dobândă. Art. 1088 al Codului Civil al României prevede că
“la obligaţiile care au ca obiect o sumă oarecare, daunele interese pentru
neexecutare nu pot cuprinde decât dobânda legală, în afară de regulile
speciale în materie de comerţ, de fidejusiune şi societate”.

Daunele interese previzibile. Art. 610 alin.(4) al Codului Civil al R.
Moldova prevede, că despăgubirea nu se extinde asupra prejudiciului care
conform experienţei debitorului, nu putea fi prevăzut în mod raţional în
cazul unei aprecieri obiective. În acelaşi sens, art. 1085 al Codului Civil al
României prevede că “debitorul nu răspunde pentru decât de daunele interese
care au fost prevăzute la facerea contractului, când neîndeplinirea obligaţiei
nu provine din dolul său.”
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Previzibilitatea daunei se apreciază în raport cu momentul încheierii
contractului şi atâta timp cât condiţiile avute în vedere la acea dată se menţin.
Obligaţia părţilor contractante de a repara prejudiciile pe care le-ar aduce una
alteia prin neexecutarea, executarea necorespunzătoare sau tardivă a prestaţiilor
ce le incumbă rezultă, întocmai ca şi contractul, din voinţa lor, şi anume: fie din
voinţa prezumată de lege, care limitează daunele la cele previzibile. Acesta îşi
are raţiunea că un debitor prudent nu se angajează la repararea unui prejudiciu
peste limita a ceea ce el a putut să prevadă la încheierea contractului [17, p.19].

Dacă obligaţia debitorului are caracter dolosiv, acesta răspunde pentru
daunele interese imprevizibile. Conform art. 1085 al Codului Civil al
României debitorul nu răspunde decât de daunele interese care au fost
prevăzute sau care au putut fi prevăzute la facerea contractului, când
neîndeplinirea obligaţiei nu provine din dolul său.

În contractele în care părţile au prevăzut o clauză de impreviziune
privind actualizarea creanţei cu indicele de inflaţie, acesta nu îşi produce
efectele, fiind contrară prevederilor art. 1085 al Codului Civil al României,
text care consacră principiul pentru repararea prejudiciului previzibil în
momentul încheierii contractului [14, p.122; p.63-73].

Totodată, Principiile UNIDROIT prevăd necesitatea condiţiilor de certi-
tudine şi previzibilitate a prejudiciului. Astfel, repararea prejudiciului este
datorată doar pentru prejudiciul, chiar viitor, care este stabilit cu un grad
rezonabil de certitudine. Compensarea poate fi datorată pentru pierderea
unei şanse proporţional cu probabilitatea realizării acelei şanse. Atunci când
valoarea daunelor nu poate fi stabilită cu un grad suficient de certitudine,
stabilirea acestora este la aprecierea instanţei de judecată. De asemenea,
partea în culpă este ţinută doar pentru prejudiciul pe care l-a prevăzut sau
pe care l-ar fi putut prevedea în mod rezonabil, la momentul încheierii
contractului, ca fiind consecinţa probabilă a neexecutării.

Principiile Dreptului Contractual European stipulează că debitorul nu poate
fi obligat, decât pentru prejudiciul suportat de creditor prin faptul neexecutării
sau alte consecinţe ale neexecutării, precum şi că debitorul nu este obligat decît
pentru prejudiciul care l-a prevăzut sau putea fi prevăzut în momentul încheierii
contractului, ca fiind o consecinţă simţitoare a neexecutării. În commun law
există anumite limite referitoare la recuperarea prejudiciului. Mai întâi trebuie
ca daunele interese la aceste prejudicii să fi fost previzibile în momentul în care
părţile au contractat şi nu le-au extins prejudiciile care nu era posibil a prevedea
decât în momentul rezilierii contractului. Un prejudiciu care nu putea să prevadă
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la momentul încheierii contractului şi care este cauzat de un eveniment ulterior
nu putea să fie compensat. De altfel, previzibilitatea prejudiciului trebuie să
aibă un caracter obiectiv şi nu este suficient ca survenirea prejudiciilor să fie
probabilă şi nesigură.

A doua limitare cere ca prejudiciul să fie sigur sau, rezonabil cert.
Această limitare a fost adăugată pentru prima dată de către tribunalele
americane în scopul de a acorda libertate judecătorilor pentru fixarea
daunelor interese mai mult sau mai puţin ridicate. Revine, reclamantului
lezat, deci de a raporta proba clară şi indiscutabil că prejudiciul său este
rezonabil „sigur” şi ne conjunctural şi ipotetic. Reclamantul ar trebui să
furnizeze juratului elemente de informare suficiente pentru a permite acestor
judecători a estima valoarea monetară rezonabilă a prejudiciului suportat.

A treia limitare reflectă un aspect destul de diferit de severitate obligaţiilor,
căci ea se impune părţii lezate însăşi. Acest efect este ţinut de o obligaţie
pozitivă de a face ceea, ce este în puterea sa pentru propriul său prejudiciu şi
să limiteze atât, cât pot face pierderile sale. Partea lezată nu va fi rambursată
de pierderile sale şi de lipsa de a câştiga de care ea a putut preveni materializarea
acţionând în maniera rezonabilă şi judicioasă fără a înconjura totodată riscul
de a creşte propriile pierderi. Justificarea economică de această limitare este
evidentă, nu numai că ea se bazează pe fundamentul contemporan al dreptului
contractelor în common law, dar încă ea vizează orice parte la un contract la
minimizarea pierderilor economice şi financiare şi care sunt consecinţa unei
rezilieri a contractului. Partea lezată trebuie deci să administreze propriile
sale afaceri, în pofida culpabilităţii altui contractant. cum dacă acesta din
urmă execută obligaţiile sale din maniera la ceea ce nu rezultă nici o pierdere
economică. Dacă s-a constatat că partea lezată nu a acţionat prompt şi pru-
dent, ea se va vedea datorată de ridicarea daunelor interese, corespunzând
câştigului sau profitului că a putut să facă, de altfel[18, p.39].

Practica judiciară franceză relevă că debitorul nu poate fi obligat pentru
neexecutare decât pentru consecinţele neexecutării prevăzute sau previzibile
la momentul încheierii contractului. Această regulă preluată de la Dumoulin
şi Pothier şi elucidată în art.1150 al Codului civil francez se aplică pentru
toate contractele şi obligaţiile, cu excepţia obligaţiilor de a nu face, cum ar
fi cazul obligaţiei de neconcurenţă. În prezent jurisprudenţa nu are nici o
poziţie, iar doctrina tace în această privinţă, şi nu este nici un autor care să
trateze repararea în domeniul dat. Astfel revine avocaţilor şi magistraţilor
dreptul/obligaţia de a pătrunde în esenţa acestui dezavantaj în plină măsură,
deşi nu întotdeauna este cazul.
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Aşadar, studiul previzibilităţii daunelor şi intereselor contractuale poate
paraliza o clauză limitativă de răspundere dacă reparaţia stipulată apare
superioară riscurilor acceptate prin contract. Raportul previzibilităţii poate
fi prezentat ca o condiţie specifică a regimului contractual: daunele şi
interesele trebuie să fie legate de obligaţiile contractuale. Deci în mod
reciproc, imprevizibilitatea exonerează debitorul. Regimul nu este contrac-
tual decât, dacă faptul prejudiciabil a fost previzibil, conform contractului,
este deci o neexecutare. Deci, doar consecinţele prejudiciabile previzibile a
acestui fapt generator sunt reparabile. Creditorul nu poate pretinde o sumă
rezultată dintr-o consecinţă care în mod normal putea scăpa previziunilor
debitorului. Consecinţele imprevizibile care nu pot acoperi daunele şi
interesele sunt cele care nu intră în câmpul contractual. Exemplul cel mai
clasic este cel al depozitarului sau transportatorului care primeşte pentru
prestarea serviciilor respective obiecte preţioase, deşi ei le considerau
obişnuite. Recuperarea prejudiciilor contractuale poate fi pusă în sarcina
debitorului, căci aceste singurele riscuri contractuale care au fost acceptate:
echivalentul nu poate depăşi promisiunea. Într-o altă imagine nu este
reparare, dar doar o altă executare. Prejudiciul previzibil nu este mai mult
şi nici altul decât obiectul obligaţiei asumate prin contract. Previzibilitatea
rezultă din normalitate în timp, şi dreptul pozitiv ce impune o obligaţie
precisă (astfel cum este obligaţia de securitate) sau din uzanţe. Dar aceasta
nu presupune că judecătorul n-ar trebui să ţină cont de circumstanţele cauzei,
mai ales că orice concept se bazează pe acordul iniţial de voinţă al părţilor.
Judecătorii ar trebui să cerceteze economia textelor contractelor pentru a
măsura riscurile, a aprecia elementele de previzibilitate de care dispune
debitorul (în special aparenţele exterioare, declaraţiile, valoarea, informaţia
adusă la cunoştinţa debitorului). Alte criterii de apreciere sunt particularităţile
proprii debitorului, luându-se în considerare dacă el ar fi trebuit să prevadă
mai bine decât altul: Dacă sunt riscuri direct apreciate de către debitor, ca
de un profesionist. De asemenea, urmează să se aprecieze apartenenţa
agentului la un grup social determinat, aprecierea continuă să se opereze in
abstracto, dar modelul de comparaţie se schimbă.

Totuşi, actualmente, cuantumul daunelor şi intereselor necesare pentru
a compensa consecinţele previzibile ale neexecutării este adeseori
imprevizibil datorită inflaţiei şi variaţiilor inopinate şi brutale ale cursurilor
anumitor datorii şi materii prime. Eventual, este necesar de a distinge cu
grijă daunele de daune interese. Previzibilitatea consecinţelor însuşi ale
neexecutării în elementele lor constitutive merită consideraţie, dar cuantumul
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indemnizaţiei nu intră în câmpul de previzibilitate. Astfel, revine judecă-
torilor de a evalua liber valoarea integrală a datoriei la data emiterii deciziei.
Putem face distincţia între daună şi prejudiciu, dacă dauna poate fi prevăzută,
prejudiciul (întinderea acestuia) nu. Această regulă deplasează centrul de
gravitate de la evaluarea daunelor şi intereselor spre întinderea consecinţelor
din neexecutarea obligaţiilor contractuale. Daunele şi interesele sunt evaluate
la data emiterii deciziei, dar rămân în funcţie de ceea ce s-a prevăzut sau
era previzibil pentru părţi în momentul încheierii contractului. Părţile pot
stipula în contract clauze de apreciere a întinderii prejudiciului, în timp ce
acestea nu sunt, intervin unele limite legale [6, p.633-634].

Determinarea prejudiciului este activitatea de stabilire a naturii, a
particularităţilor şi a întinderii urmărilor vătămătoare directe ale neexecutării,
executării necorespunzătoare sau tardive a obligaţiei, care antrenează
răspunderea contractuală, precum şi evaluarea în bani a acestora este distinctă
şi anterioară determinării reparaţiei (despăgubire, compensaţie, daune
interese). Determinarea reparaţiei este activitatea prin care, în funcţie de
natura, particularităţile şi valoarea prejudiciului, se stabileşte cuantumul şi
forma despăgubirilor la care este îndreptăţit creditorul. Prejudiciul trebuie
să fie reparat integral. Momentul determinării prejudiciului este acela al
pronunţării hotărârii definitive a răspunderii civile. În practica judiciară s-a
cristalizat principiul, conform căruia modificările ulterioare ale prejudiciului
sunt posibile în toate cazurile, acesta fiind o consecinţă a principiului reparării
integrale a prejudiciului. Determinarea prejudiciului se face pe bază de probe,
iar nu prin simpla apreciere, fie global, fie prin stabilirea separată a fiecăruia
dintre elementele structurale. Paguba suferită, reprezentând lipsirea de
folosinţă, valoarea bunurilor distruse ori deteriorate prin neexecutarea,
executarea necorespunzătoare şi tardivă a obligaţiei se determină prin
expertiză, iar nu în mod abstract. De asemenea, se determină separat
pierderea efectiv suferită, precum şi beneficiul nerealizat. Determinarea
prejudiciului poate fi făcută de părţi pe cale convenţională. Părţile pot
conveni, în virtutea principiului libertăţii contractuale asupra naturii, formei
concrete ori valorii prejudiciului, precum şi asupra despăgubirilor.

În dreptul comparat sunt diferite poziţii referitoare la repararea
prejudiciului contractual. De exemplu, în dreptul german, executarea în
natură este dreptul pe care judecătorul nu îl poate substitui daunei interese
dacă ea este cerută de către debitor. Executarea în natură (sau specific per-
formance în common law) a obligaţiei sale de debitor nu este obiectul primei
căi de recurs deschise creditorului. Din contra, în common law se bazează
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mai mult pe felul creditorului al unei obligaţii neexecutate. Common law
răspunde la exigenţele că dreptul garantat creditorului la plata unei prestaţii,
repararea sau compensarea adecvată, monetară, de exemplu, în maniera
aşteptării şi speranţelor că creditorul va alimenta executarea obligaţiilor de
către debitor. Dar, de altfel, interesându-se mai mult de soarta creditorului
care se convine de a fi protejată contra sărăcirii mai mult decât necesitatea de
a constrânge debitorii de a executa obligaţiile lor, dreptul commun law plasează
înaintea oricărui plan dreptul specific performance sau executarea în natură.

În Anglia persistă “specific performance” şi este lăsată la aprecierea
judecătorului şi nu apare ca un mijloc subsidiar, tribunalele recurgând mai
mult la condamnarea daunelor şi intereselor, iar Etiquity caută să obţină
altceva decât daunele interese, prin ordinul dat de către Cancelar permite
de a impune executarea în natură a obligaţiilor de a face sau de a nu face
sub dubla ameninţare făcută debitorului cu pedeapsa cu închisoarea sau cu
plata unei amenzi dacă nu se conformează ordinului Curţii.

Există totuşi un risc de a intenta o acţiune în faţa Curţii de Etiquity şi
restricţiile libertăţii de acces la această Curte. Riscul este că competenţa Curţii
de Etiquity este discreţionară, Cancelarul care nu ascultă decât conştiinţa sa,
putea să dea sau nu ordinul solicitat de către reclamant. Poate că pentru judecăţi
de Etiquity sau morală să se refuze câştigul cauzat reclamantului. Dreptul de
acces la această Curte este supus unor restricţii şi anume, de a veni la Curte
cu clean hands (cu mîinele proprii). O altă restricţie visează asigurarea
reclamantului care vrea să fie judecat în echitate să fie el-însuşi echitabil
vis-a-vis de debitorul său, trebuie să se aducă echitate pentru echitate.

Tribunalele de commun law caută adesea să acorde creditorului o
compensaţie monetară judecată adecvat, conducîndu-se de executarea în natură
a obligaţiei pe care trebuia să i-o dea debitorul. Cadrul juridic este foarte
strict în domeniul specific performance, ceea ce permite a concluziona, că
această cale de recurs nu a devenit nici acum cale de recurs normală şi
principală a executării obligaţiilor care cer acţiunea sau intervenţia personală
a debitorului. În fine, tribunalele sunt reticente să acorde executarea în natură
de fiecare dată de care ele sunt ţinute să aplice un arsenal de măsuri de control
şi de superdevizie destinate să asigure executarea în natură conform
instrucţiilor care au putut fi date. Dacă avantajul economic a unei executări în
natură este minim şi mai ales dacă acest avantaj este inferior costului executării
în natură, acesta nu va fi cu adevărat acordat. Din contra, dacă intervenţia
personală a debitorului nu este nici cerută şi nici necesară este atunci posibil



Revistă ştiinţifico-practică Nr.2/2013
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

121

a concepe o executare în natură, ne gândim mai ales la obligaţiile de a da în
dreptul francez. Este cazul transferului terenului în Anglia în perioada
medievală, obligaţia de a transfera o porţiune de teren. De faptul valorii
particulare, sentimentale şi monetare, ataşate terenului şi contralovitura, orice
titlul juridic pe un teren au fost întotdeauna considerat, ca lucru unic. Astăzi
însă, dacă o parcelă de teren face obiectul unui contract trebuie să se asigure
că transferul proprietăţii bunurilor mobile, ca şi mărfurilor după cum le tratează
U.C.C. Acest Cod de comerţ dispune în art. 2-716, că se poate ordona
executarea în natură în cazul mărfurilor considerate ca unice sau în timp ce
circumstanţele o cer. Acesta este cazul, de exemplu, vinderii unui brevet,
vinderea obiectelor de artă sau o afacere comercială, care sunt considerate, ca
lucruri unice în genul lor. Astfel, de fiecare dată când natura unui lucru face
ca banii să nu permită a substitui un al doilea lucru care ar fi echivalentul
primului, executarea în natură va fi percepută şi apropiată.

Actualmente, tribunalele fac dovada dorinţei de a deschide mai larg
câmpul de aplicare al specific performance în timp ce consideră, că era
insuficientă şi inadecvată, reparaţia acordată creditorului prin alte căi de
recurs, care au avut preferinţa lor până acum. Executarea silită în natură
este admisibilă numai în mod excepţional, respectiv numai în cazurile în
care tribunalele apreciază, că nici una din primele trei posibilităţi nu este
adecvată pentru repararea deplină şi completă a prejudiciului suferit de
creditorul obligaţiei neexecutate. În asemenea cazuri, tribunalele au
facultatea de a emite o hotărâre pentru executarea silită în natură, dar numai
dacă reclamantul poate demonstra, că daunele-interese (money damages)
nu ar compensa în mod adecvat, prejudiciul suferit. Mai trebuie reţinut că
nu este posibil cumulul între două sau mai multe dintre posibilităţile pe
care le are creditorul obligaţiei neexecutate. Astfel, creditorul trebuie să
aleagă între expectation damages, restitution şi reliance damages. Mai mult,
cea din de-a patra posibilitate specific performance, are caracter subsidiar
în raport cu celelalte trei posibilităţi [14, p.122; p.63-73].

În Franţa chestiunea respectivă a fost discutată şi doctrina nu este
unanimă. Tendinţa care se impune în dreptul pozitiv consistă în a considera
în principiu executarea în natură, ca un drept pentru părţi, recunoscând
acestui drept unele limite şi că nu este niciodată o obligaţie, ca daunele şi
interesele să fie substituite de comun acord de către părţi [19, p.42]. Totuşi
în majoritatea statelor, inclusiv şi în Republica Moldova se aplică principiul
executării prin echivalent al obligaţiilor.
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În ceea ce priveşte dreptul Uniunii Europene în domeniul contractelor
şi în special în privinţa restituirii prejudiciului acesta are o abordare mai
funcţionalistă bazată pe dezvoltarea relaţiilor comerciale, economice. În
doctrină s-a subliniat importanţa libertăţii de alegere a legii contractelor,
consacrată prin jurisprudenţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene. Nu s-a
făcut aplicarea regulilor referitoare la libera circulaţie în situaţia în care
partenerii comerciali pot evita dreptul unui stat membru care restrânge
drepturile acestora. Astfel, în hotărârea Alsthom, Curtea a fost sesizată cu o
trimitere preliminară pentru a se pronunţa dacă regulile din dreptul francez
cu privire la răspunderea vânzătorului pentru viciile unui produs echivalează
cu o restricţie a liberei circulaţii a mărfurilor. Curtea a afirmat, că părţile
într-un contract internaţional de vânzare sunt libere să determine dreptul
aplicabil relaţiilor lor contractuale şi pot astfel să evite a se supune dreptului
francez. Aceasta echivalează cu o recunoaştere explicită a libertăţii
contractuale a părţilor [20]. Dacă o parte poate evita dreptul unui stat membru
care restricţionează libertatea contractuală cu privire la răspunderea pentru
viciile lucrului, ca în hotărârea Alsthom, dreptul comunitar nu este aplicabil.
Aceasta implică faptul că la nivel comunitar dispoziţiile referitoare la dreptul
contractelor, rămân la latitudinea părţilor.

Concluzii. Reieşind din reglementările diferitor sisteme de drept
observăm că aprecierea cuantumului prejudiciului contractual este o sarcină
care revine de cele mai multe ori judecătorilor, după caz arbitrilor. Regle-
mentările legale nu sunt prea consistente în domeniul respectiv şi nu fixează
anumite limite, sub rezerva unor criterii generale precum sunt interesul pe
care îl avea creditorul în executarea corespunzătoare a obligaţiei, locul şi
timpul prevăzute pentru executarea obligaţiilor contractuale. Astfel, pentru
evitarea unor abuzuri şi latitudini dispersate ar trebui incluse limite legale
referitoare la întinderea prejudiciului, care n-ar trebui să fie excesiv de oneros
pentru una dintre părţi. De asemenea, părţile pot prestabili clauze în funcţie
de care se va calcula întinderea prejudiciului şi eventual s-ar putea limita
abuzurile din partea celeilalte părţi, deoarece răspunderea civilă are menirea
de a repara şi nu de a pedepsi.
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