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Personally substitution or creditor rights substitution consist replace the creditor
of the obligational juridical rapport whit another person who pay the debt of creditor and
so become the new creditor of liable.The substitution in the creditor rights is conventional
or legal and it realize guarantee function for the another person who paid and it realize the
credit to liable function.
1. Preliminarii. În dreptul civil subrogaţia este personală şi reală. Subrogaţia reală
constă în înlocuirea unui lucru cu un altul, a unei valori cu o alta, aşa cum se întâmplă
atunci când preţul obţinut pe un lucru sau bunul cumpărat cu acest preţ ia locul şi poziţia
juridică a bunului înstrăinat. Această instituţie este analizată în cadrul materiei Teoria
generală a drepturilor reale. Subrogaţia personală sau subrogaţia în drepturile creditorului,
întâlnită în materia obligaţiilor, constă în înlocuirea creditorului dintr-un raport juridic
obligaţional cu o terţă persoană care plăteşte datoria creditorului şi care astfel devine noul
creditor al debitorului1. Creditorul înlocuit în aceste condiţii se numeşte creditor plătitor sau
accipiens, întrucât el a acceptat plata. Terţul care îl înlocuieşte se numeşte terţ sau creditor
subrogat (solvens) pentru că el a efectuat plata. Debitorul se numeşte debitor cedat.
Acţiunea de restituire a solvensului (a terţului care a achitat datoria care nu-i
aparţinea) se poate întemeia fie pe o plată nedatorată, dacă acţiunea se îndreaptă împotriva
accipiensului, fie pe o gestiune de afaceri sau îmbogăţire fără justă cauză, dacă se porneşte
împotriva debitorului. Dezavantajul acestor acţiuni constă în faptul că terţul plătitor nu
poate beneficia de garanţiile şi accesoriile dreptului de creanţă, garanţii pe care creditorul
le-a avut faţă de debitor. Acesta este motivul pentru care legiuitorul a pus la îndemâna celor
interesaţi instituţia juridică a plăţii2 prin subrogare (art. 1106-1109 C.civ), prin intermediul
căreia drepturile creditorului se transmit solvensului, care avea calitatea de terţ faţă de
raportul juridic iniţial intervenit între creditor şi debitor. Dispoziţiile referitoare la plata prin
subrogare sunt introduse în mod greşit de legiuitor în capitolul rezervat stingerii obligaţiilor
(art. 1106-1109 C.civ.), întrucât elementul caracteristic al acestei instituţii nu îl constituie
stingerea obligaţiilor, ci substituirea terţului plătitor în drepturile creditorului. Înlocuirea
noului creditor are loc prin subrogare numai atunci când datoria s-a plătit creditorului
iniţial, în locul debitorului cedat. Persoana care plăteşte datoria altuia (solvensul) îşi rezervă
dreptul de a fi plătit de debitor, exceptând cazul când a dorit să-l gratifice. Prin plata cu
subrogaţii, creanţa creditorului iniţial se stinge. În situaţia în care această obligaţie nu s-ar
stinge ci s-ar naşte o nouă obligaţie, atunci această operaţiune juridică ar fi o novaţie cu
schimbare de debitor. În cazul subrogaţiei, debitorul rămâne în continuare obligat faţă de
solvens, singurul element nou în raportul de obligaţie, creanţa rămânând neschimbată 3.
Subrogaţia în drepturile creditorului prin plata creanţei îndeplineşte funcţia de garanţie
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pentru terţul plătitor . În acelaşi timp ea îndeplineşte şi funcţia de creditare a debitorului, iar
terţul (creditorii debitorului) nu suferă nici un prejudiciu prin schimbarea persoanei
creditorului. Noul creditor se bucură nu numai de acţiunile ce puteau fi introduse de
creditorul iniţial ci şi de acţiunile sale personale. În cazul în care primele acţinui nu-i
asigură suficientă protecţie, el va putea recurge la acţiunile personale obţinute pe calea
subrogaţiei. În funcţie de izvoarele sale, subrogaţia este de două feluri: subrogaţie legală,
atunci când ia naştere în puterea legii fără să fie cerut consimţământul părţilor, şi subrogaţie
convenţională, când ia naştere din voinţa părţilor, fiind consimţită fie de creditor, fie de
debitor.
2. Subrogaţia convenţională consimţită de creditor este prevăzută de art. 11075
C.civ. potrivit căruia subrogaţia trebuie să fie expresă, în sensul că trebuie să fie făcută
astfel încât intenţia părţilor de a se încheia o asemenea operaţie trebuie să rezulte cu
certitudine6 şi trebuie să se facă concomitent cu plata. Voinţa creditorului de a subroga în
drepturile şi acţiunile sale un terţ, care a plătit creanţa, trebuie să fie neîndoielnică,
înlocuirea făcându-se de regulă prin chitanţa pe care creditorul o eliberează solvensului. A
doua condiţie a subrogaţiei consimţită de creditor o constituie concomitenţa plăţii. Astfel,
dacă înlocuirea creditorului se realizează înainte de plată, am fi în prezenţa unei cesiuni de
creanţă, şi nu a unei subrogaţii. Înlocuirea nu poate fi făcută după plată întrucât creanţa este
deja stinsă7.
De regulă, părţile redactează o chitanţă în care sunt menţionate atât plata cât şi
subrogaţia, întrucât deşi s-ar putea redacta două înscrisuri, purtând aceeaşi dată, terţii ar
putea contesta simultaneitatea operaţiilor. În situaţia în care se susţine că datoria s-a stins
printr-o altă plată făcută de altcineva, această stingere a creanţei înainte de efectuarea
subrogaţiei nu va putea fi dovedită decât prin înscrisuri cu dată certă anterioară chitanţei
sau actului care constată subrogaţia. Subrogaţia se realizează numai cu consimţământul
creditorului, fără a fi necesar consimţământul debitorului, întrucât acesta nu este parte în
contractul încheiat între creditor şi terţul solvens, iar pe de altă parte el nu poate fi
prejudiciat prin schimbarea persoanei creditorului. Pentru validitatea convenţiei dintre
creditor şi terţul solvens se aplică principiul consensualismului actelor juridice, cu
respectarea regulilor de drept comun (art. 1191 C.civ.) în ceea ce priveşte proba subrogaţiei.
Pentru a fi opozabilă terţilor, chitanţa prin care se atestă plata trebuie să aibă dată certă.
3. Subrogaţia convenţională consimţită de debitor, prevăzută de art. 1107 alin.
2 C.civ., intervine în cazul în care debitorul, printr-o convenţie cu o terţă persoană, se
împrumută cu o sumă de bani pentru a-şi plăti datoria şi subrogă pe împrumutător în
drepturile creditorului8. Această subrogaţie prezintă pentru debitor avantaje, fără a aduce
atingere drepturilor creditorului iniţial sau ale terţilor. Astfel, pentru a se libera faţă de
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creditorul iniţial, debitorul poate recurge la orice modalitate cu condiţia ca aceasta să nu
contravină legii şi să nu lezeze drepturile subiective ale celorlalte persoane. Prin efectuarea
plăţii valabile, drepturile creditorului iniţial încetează, dar se transmit împrumutătorului.
Ceilalţi creditori ai debitorului nu au interes să se opună subrogaţiei întrucât situaţia lor
rămâne aceeaşi, indiferent dacă creanţa aparţine creditorului iniţial sau altei persoanei.
Actul de împrumut trebuie să se facă în formă autentică şi trebuie să cuprindă
menţiunea expresă potrivit căreia suma se împrumută pentru a plăti datoria. De asemenea,
chitanţa de plată a creanţei trebuie să se facă în formă autentică şi trebuie să cuprindă
menţiunea expresă în raport cu care datoria se plăteşte cu suma împrumutată de la noul
creditor. Subrogaţia consimţită de debitor este aşadar un act juridic solemn. Neîndeplinirea
acestor condiţii atrage nulitatea absolută a convenţiei, întrucât interesul protejat este de
ordine publică, fiind general pentru a împiedica fraudele împotriva terţilor 9.
4. Subrogaţia legală. Art. 1108 C.civ., prevede patru cazuri de subrogaţie legală:
când creditorul plăteşte unui alt creditor cu rang preferenţial 10 (art. 1108 pct. 1 C.civ.);
când dobânditorul unui imobil ipotecat plăteşte pe creditorul care are un drept de ipotecă
asupra acelui imobil (art. 1108 pct. 2 C.civ.);când cel obligat împreună (codebitorul) cu alţii
sau pentru alţii (fidejusorul) plăteşte pentru că are interes a lichida datoria (art. 1108 pct. 3
C.civ.); când moştenitorul care a acceptat moştenirea sub beneficiu de inventar plăteşte o
datorie a succesiunii din propriul său patrimoniu (art. 1108 pct. 4 C.civ.).
5. Art. 1108 pct. 1 C.civ. prevede cazul în care un creditor plăteşte altui creditor de
rang preferenţial. Primul creditor are interes să plătească atunci când creditorul cu rang
preferenţial ameninţă să scoată la vânzare bunul asupra căruia există garanţia sa reală întrun moment în care prin preţul obţinut pentru bun nu ar fi îndestulat decât creditorul cu rang
preferenţial. Plătind pe cel cu rang preferenţial, primul creditor se subrogă astfel în
drepturile sale şi va putea aştepta până în momentul în care prin vânzarea bunului, vor
putea fi acceptate atât creanţa pe care a plătit-o cât şi propria sa creanţă11. Pentru a opera
această subrogaţie este necesar să fie vorba de o plată făcută de către un creditor şi nu de
către un terţ12. De subrogaţia legală poate beneficia orice creditor, cu condiţia ca acela pe
care îl plăteşte şi în locul căruia urmează să se subroge să aibă un rang superior datorită
unei ipoteci sau unui privilegiu, şi nu a unei situaţii asemănătoare. Pentru a opera această
subrogaţie legală, plata trebuie să fie integrală, adică să cuprindă atât creanţa efectivă cât şi
dobânzile datorate de debitor creditorului anterior datorită gradului său preferenţial,
deoarece o plată parţială nu poate duce decât la o subrogaţie convenţională consfiinţită de
creditor. Există situaţii în care creditorul preferat poate refuza plata integrală oferită de un
creditor posterior, deşi în cazul subrogaţiei de plin drept nu este cerut consimţământul
creditorului şi în caz de refuz, se recurge la oferta reală urmată de consemnarea sumei,
întrucât nu se poate admite un lanţ de subrogaţii care ar conduce la încălcarea prevederilor
art. 1108 alin. 1 C.civ13.
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6. Art. 1108 pct. 2 C. civ. prevede cazul în care dobânditorul unui imobil ipotecat
plăteşte pe creditorii care au un drept de ipotecă asupra imobilului, el având interes să-i
plătească pentru a împiedica urmărirea silită a imobilului (scoaterea lui la vânzare de către
creditorii ipotecari). În aceste condiţii cumpărătorul va dobândi ipoteca asupra propriului
său imobil având rangul creditorilor plătiţi. Dobânditorul imobilului ipotecat nu este ţinut
de datoriile autorului său, iar creditorii ipotecari ai vânzătorului pot urmări imobilul la orice
persoană la care s-ar găsi. Dobânditorul are interesul săi plătească pe creditorii ipotecari în
cazul în care s-ar teme de o evicţiune sau de o acţiune în rezoluţiune sau anularea vînzării.
Plătind astfel pe creditorii ipotecari şi subrogându-se în drepturile lor el va avea siguranţa
că-şi va recupera preţul plătit. În loc să-i plătească preţul vânzătorului, dobânditorul
imobilului ipotecat îi va plăti pe creditorii ipotecari în ordinea legală de preferinţă. În aceste
condiţii, cumpărătotul este liberat de datorie faţă de vânzător şi este subrogat în drepturile
creditorilor pe care i-a plătit. Dobânditorul imobilului trebuie să facă plata creditorilor
ipotecari sau care deţineau privilegiul asupra imobilului. Plata trebuie să fie reală şi
efectivă, întrucât simpla promisiune de a plăti nu este suficientă pentru a opera subrogaţia.
7. Art. 1108 pct. 3 C.civ. prevede subrogaţia de plin drept, în locul creditorului
plătit, a acelei persoane care era ea însăşi debitor alături de cel în locul căruia a plătit sau
care era ţinută pentru datoria acestuia. Această subrogaţie presupune o creanţă cu mai mulţi
debitori principali sau subsidiari şi unul dintre ei are interes să plătească întreaga datorie. În
general, această dispoziţie se întemeiază pe ideea de echitate, fiind justificat să se acorde
subrogaţia persoanei care a plătit mai mult decât datoria sa. Această subrogaţie nu se
întâlneşte în cazul obligaţiilor divizibile întrucât fiecare debitor este obligat numai pentru o
anumită parte a datoriei. Aceşti debitori vor putea invoca subrogaţia convenţională întrucât
în acest caz nici unul din debitori nu este obligat cu alţii sau pentru alţii. Din aceste motive
subrogaţia legală nu aparţine moştenitorului universal sau cu titlu universal care a plătit o
datorie chirografară a moştenirii peste partea ce i-ar fi revenit, întrucât datoriile succesiunii
se împart între toţi moştenitorii, fiecare plătindu-le proporţional cu partea lor ereditară,
conform art. 777 C.civ. Pentru a opera această subrogaţie trebuie ca terţul plătitor să fie
obligat la plata datoriei şi să nu plătească propria sa datorie.
Art. 1108 pct. 3 C.civ. priveşte două categorii de subiecţi care beneficiază de
subrogaţia legală şi anume, persoanele obligate “împreună cu altul” adică codebitorii unei
obligaţii indivizibile, codebitorii solidari, fidejusorii în raporturile dintre ei, precum şi
persoanele obligate “pentru altul”, adică fidejusorul obligat personal în cazul în care
debitorul nu ar plăti, terţul detentor al imobilului ipotecat pentru garantarea datoriei
debitorului care plăteşte pe creditorii înscrişi asupra imobilului.
Codebitorul solidar, care a plătit întreaga datorie este îndreptăţit să se întoarcă
împotriva celorlalţi codebitori solidari şi să le pretindă tot ceea ce a plătit peste partea lui. În
situaţia în care unul din codebitori este insolvabil, pierderea cauzată de insolvabilitatea
acestei persoane se împarte între ceilalţi codebitori solvabili şi cel care a făcut plata (art.
1053 alin. 2 C.civ.). Fidejusorul care a plătit datoria este subrogat în toate drepturile pe care
creditorul le avea împotriva debitorului (art. 1070 C.civ.) fiind suficient ca plata făcută de
fidejusor să fie folositoare debitorului. Spre deosebire de codebitorul solidar, fidejusorul
poate beneficia de acţiunea în regres împotriva fiecăruia dintre ei pentru toată suma plătită.
Subrogaţia îi transmite fidejusorului toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva
debitorilor, cu condiţia ca fidejusorul să fi garantat pe toţi debitorii principali solidari,
întrucât dacă nu a garantat decât pe unul din ei, este subrogat pentru suma plătită împotriva
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acestuia din urmă, dar nu se poate îndrepta împotriva celorlalţi decât în măsura recursului
pe care l-ar avea codebitorul garantat.
8. Art. 1108 pct. 4 C. civ. prevede cazul în care subrogaţia operează în folosul
moştenitorului sub beneficiul de inventar 14, care a plătit din propriul său patrimoniu
datoriile succesiunii. În situaţia în care acest moştenitor plăteşte datoria din propriul său
patrimoniu, i se subrogă în drepturile creditorului succesoral plătit, beneficiind de garanţiile
pe care acesta le avea asupra bunurilor succesorale. Dacă moştenitorul acceptă o succesiune
pur şi simplu, el devine debitor al creditorilor succesiunii şi ar putea invoca numai
subrogaţia prevăzută de art. 1108 pct. 3 C.civ. Pentru a opera subrogaţia legală prevăzută de
art. 1108 pct. 4 C.civ., este necesar ca moştenitorul beneficiar să plătească datoriile
moştenirii cu banii săi, pentru că dacă plata a fost făcută cu bunurile succesorale activul
moştenirii aparţine creditorilor şi este gajul lor. Această subrogaţie nu este admisă decât în
limitele prevăzute de lege. Moştenitorul care a plătit o datorie chirografară peste limita
dreptului său de moştenire nu va fi subrogat în drepturile creditorului în lipsa unei
subrogaţii convenţionale, întrucât numai pentru acea parte putea fi obligat la plata datoriei.
Acceptarea moştenirii sub beneficiul de inventar nu împiedică împărţirea datoriilor între
comoştenitori, iar moştenitorul beneficiar nu este obligat să plătească decât partea lui din
datorie. La aceste cazuri de subrogaţie prevăzute de Codul civil, se mai adaugă un caz nou,
distinct prevăzut de art. 22 alin. 1 din Legea nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările
în România15. În cazul asigurărilor de bunuri şi de răspundere civilă, asiguratorul este
subrogat în toate drepturile asiguratului sau ale beneficiarului asigurării împotriva celor
răspunzători de producerea pagubei, în limitele indemnizaţiei primite.
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