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Ieøirea
din contractele pæguboase
Respectarea înflfleelegerii cu partenerii comerciali, oricare ar fi forma pe care o îmbracæ acest acord, este una
din regulile pe care se bazeazæ orice economie funcflfliionalæ. Aceastæ regulæ se traduce în plan juridic prin
forflflaa obligatorie a contractului - odatæ ce øi-a dat acordul, partea unui contract are o obligaflfliie juridicæ sæ-øi
îndeplineascæ obligaflfliiile asumate, øi nu doar o simplæ
obligaflfliie moralæ.

Remediile clasice

Situaflia tipicæ este cea în care se cumpæræ un bun sau un
serviciu, iar furnizorul de bunuri sau prestatorul de servicii, deøi nu livreazæ bunul/nu presteazæ serviciul (în totalitate sau în parte) potrivit clauzelor contractuale, pretinde
plata întregului prefl la scadenflæ. În teorie, contractul îl
obligæ pe beneficiar sæ îøi onoreze obligafliile de platæ, ceea
ce evident ar fi inechitabil øi i-ar aduce prejudicii.
Færæ a insista foarte mult pe aceastæ situaflie, menflionæm
cæ la dispoziflia comerciantului beneficiar existæ o serie de
opfliuni, destul de bine cunoscute øi folosite în practicæ, øi
Deøi acest principiu este, færæ îndoialæ, unul din funda- care îl protejeazæ de efectele pægubitoare ale obligativitæflii
mentele unui climat comercial sænætos, existæ øi situaflii plæflii. Dintre acestea, amintim:
excepflionale în care tocmai aplicarea lui în mod rigid
➤ Invocarea excepflfliiei de neexecutare (i.e. atât timp
poate afecta relafliile comerciale øi în care se justificæ anu- cât bunul nu a fost livrat/serviciul nu a fost prestat,
mite ajustæri ale acestuia. Ne referim la unele din acele cir- obligaflia de platæ este suspendatæ) – conform art. 1556
cumstanfle în care, deøi una din pærfli intræ cu bunæ-credinflæ din Noul Cod Civil (“N
NCC”).
➤ Reducerea proporflfliionalæ a plæflfliii în mæsura pres într-un contract cu intenflia de a executa obligafliile ce îi
revin, ulterior, din motive neimputabile ei, ajunge la con- taflfliiei celeilalte pærflflii – conform art. 1551 NCC.
➤ Rezoluflfliiunea/rezilierea unilateralæ a contractului
cluzia cæ executarea contractului ar fi pægubitoare pentru
p
r
i
n simpla notificare – conform art. 1552 NCC etc.
activitatea sa.
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Facem menfliunea cæ posibilitatea rezolufliunii/rezilierii unilaterale a contractului, færæ a se apela la o instanflæ judecætoreascæ øi în absenfla unui pact comisoriu, este o noutate introdusæ relativ recent prin NCC
øi care se poate dovedi foarte eficientæ în practicæ, în
mæsura în care clauzele contractuale sunt formulate
în mod corespunzætor.
Ceva mai neobiønuite sunt însæ situafliile în care, în absenfla oricærei culpe contractuale a vreuneia dintre pærfli, executarea sau continuarea executærii contractului este vædit pagubitoare pentru una dintre ele, din cauza unor împrejuræri excepflionale, iar ieøirea din contract poate fi esenflialæ pentru supraviefluirea comerciantului.
În cele ce urmeazæ, ne-am oprit asupra a douæ din aceste (numeroase) scenarii.

Conceptul de impreviziune are ca scop evitarea
unui dezechilibru contractual creat ca urmare a unor
împrejurari exterioare voinflei pærflilor, stabilindu-se o
excepflie de la obligativitatea efectelor contractelor.
Aplicabilitatea acestui concept încæ nu a fost suficient
testatæ în practicæ, însæ pot fi imaginate situaflii din realitate, în care impreviziunea s-ar dovedi utilæ, de exemplu: modificarea radicalæ a ratei dobânzii în contractele de finanflare ca urmare a crizei financiare, fluctuafliile nebiønuite ale cursului valutar etc.
Remediile oferite în cazul impreviziunii nu sunt o modalitate de a evita consecinflele nefaste ale unor decizii de management eronate, întrucât aplicarea ei este exclusæ atunci
când circumstanflele ce au dus la dezechilibrul contractual
puteau fi prevæzute într-un mod rezonabil la momentul încheierii contractului. De asemenea, impreviziunea nu-øi
gæseøte aplicarea nici în situaflia în care riscul aparifliei dezechilibrului contractual a fost asumat de cætre partea în caImpreviziunea
uzæ (de exemplu: o clauzæ contractualæ în care sunt asu(art. 1271 NCC).
mate expres riscurile valutare).
Prin urmare, pentru a beneficia de efectele impreviziuÎn cazul în care, ulterior încheierii unui contract, execunii,
un rol important îl poate juca însæøi modalitatea de retarea acestuia a devenit excesiv de împoværætoare (dar nu dactare
de la bun început a clauzelor contractuale de cætre
imposibilæ) pentru una din pærfli, din motive neimputabile comerciant, împreunæ cu consultanflii sæi.
acesteia, ea poate cere instanflei (a) adaptarea contractului
la noile împrejuræri (i.e. ajustarea contraprestafliilor) sau
Mihai JELEA, Senior Associate
Eversheds Lina & Guia
(b) încetarea contractului.
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