
 

  

Fișă recapitulativă: Stipulația pentru altul 

Bibliografie: (L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, Drept Civil. Obligațiile, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, 

Ed. Universul Juridic, București, 2020; C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept Civil. Teoria generală a 

obligațiilor, Ediția a IX-a, revizuită și adăugită, Editura Hamangiu, 2008; E. Veress, Drept civil. Teoria 

generală a obligațiilor, Ediția 5, Ed. C. H. Beck, București, 2020) 

 

!Def: Stipulația pentru altul (sau contractul în favoarea unei terțe persoane) este un contract sau o 

clauză într-un contract prin care o parte, numită promitent, se obligă față de cealaltă parte, numită 

stipulant, să execute o prestație în favoarea unei alte persoane, terță sau nu față de contract, numită 

terț beneficiar1.  

 

Sediul materiei: art. 1284-1288 Cod Civil.  

 

1) Exemple 

• Donația cu sarcini – donatorul (stipulant) a obligat donatarul (promitent) să presteze ceva 

către un terț (beneficiar)2;  

• Contractul de transport de bunuri – expeditorul (stipulant) obligă transportatorul 

(promitent) să predea bunurile către un terț (beneficiar)3;  

• Contractul de asigurare – asiguratul (stipulantul) obligă societatea de asigurare (promitent) 

să plătească indemnizația de asigurare unui terț (beneficiar)4; 

• Contract de întreținere – un soț (stipulantul) obligă o persoană să acorde întreținere 

(promitentul) atât lui, cât și soției (soția fiind, în acest exemplu, terțul beneficiar)5. 

 

2) Condiții de validitate 

Toate condițiile generale de validitate: capacitate, consimțământ, obiect și cauză 

 
1 L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, Drept Civil. Obligațiile, Ediția a II-a, revizuită și adăugită, Ed. Universul Juridic, 
București, 2020, p. 168. 
2 C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept Civil. Teoria generală a obligațiilor, Ediția a IX-a, revizuită și adăugită, Editura 
Hamangiu, 2008, p. 71. 
3 Ibidem. 
4 Ibidem. 
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Două condiții speciale de validitate:  

(1) terțul beneficiar trebuie să fie determinat sau cel puțin determinabil la data încheierii 

stipulației; și  

(2) terțul beneficiar trebuie să existe în momentul în care promitentul trebuie să își execute 

obligația. 

!Sancțiune: Dacă condițiile speciale de validitate nu sunt îndeplinite (terțul nu este 

determinat și nici determinabil, terțul nu există la data îndeplinirii obligației), sancțiunea nu 

va fi nulitatea ci, potrivit art. 1285 Cod Civil, stipulația va profita stipulantului, fără a 

agrava situația promitentului. 

3) Efecte 

Efectele în raporturile dintre stipulant și promitent: 

• stipulația poate fi revocată cât timp acceptarea beneficiarului nu a ajuns la stipulant 

sau la promitent; 

• stipulantul este singurul îndreptățit să revoce stipulația, iar creditorii sau 

moștenitorii săi nu pot să o facă; 

• revocarea stipulației produce efecte din momentul în care revocarea ajungea la 

promitent. 

Efecte în raporturile dintre promitent și terțul beneficiar 

• beneficiarul poate cere direct promitentului executarea prestației; 

• promitentul poate opune beneficiarului numai apărările întemeiate pe contractul 

care cuprinde stipulația.  

Efectele în raporturile dintre stipulant și terțul beneficiar: deși între cei doi nu există un 

raport obligațional, stipulația pentru altul poate produce totuși anumite efecte juridice în situația 

în care între cei doi există alte raporturi juridice născute anterior stipulației6. 

 

 
5 L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., p. 170. 
6 Idem, p. 174. 


