
 

  

Fișă recapitulativă: Ipoteca 

 

!Def: Acea garanție reală care se constituie fără deposedarea constituitorului și care presupune afectarea 

unui bun, mobil sau imobil, garantării unei obligații, conferind titularului ei atât un drept de urmărire, cât 

și un drept de preferință1. 

Sediul materiei: art. 2343 – 2346, art. 2350, art. 2360 – 2364, art. 2431 Codul Civil  

 

1) Trăsături 

• Un drept real ce conferă titularului atât un drept de urmărire, cât și un drept 

de preferință;  

• Un drept accesoriu, ce depinde de obligația principală;  

• Are un caracter indivizibil, grevând întregul bun până la plata integrală a 

datoriei2; 

• Contractul de ipotecă este titlu executoriu; 

• Necesită respectarea unor condiții de opozabilitate;  

Dacă legea nu prevede altfel, este necesară înscrierea în registrele de publicitate. 

În privința bunurilor imobile, înscrierea se va face în cartea funciară, iar în cazul 

bunurilor mobile în cadrul Registrului Național de Publicitate Mobiliară. 

• Ipoteca este un contract solemn, fiind obligatorie, sub sancțiunea nulității 

absolute, forma autentică a contactului de ipotecă;  

• Ipoteca are un caracter dinamic, se strămută și se extinde în condițiile legii.  

 

2) Feluri  

• după izvor, ipoteca este convențională (dacă ia naștere în temeiul unui contract) 

sau legală (dacă ia naștere în baza unei legi)3; 

• mobiliară sau imobiliară4; 

 
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. 634.   
2 Idem, p. 635.   
3 E. Veress, Drept civil. Teoria generală a obligațiilor, Ediția 5, Ed. C. H. Beck, București, 2020, p. 377. 
4 Ibidem. 
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• specială (asupra unor bunuri determinate) sau generală (asupra unei 

universalități de bunuri)5.  

>>Exemple de ipotecă legală: ipoteca vânzătorului asupra bunului vândut pentru prețul datorat; 

ipoteca uzufructuarului asupra bunului grevat (art. 747 Cod Civil); ipoteca legatarilor cu titlu 

particular asupra imobilelor din moștenire cuvenite celui obligat la executare legatului, pentru 

plata acestuia6. 

 

!De reținut: Ipoteca legală este întâlnită doar în materie imobiliară7. Ipoteca imobiliară poate fi 

doar specială, asupra unor bunuri determinate8. 

 

3) Stingerea ipotecii 

Ipoteca se poate stinge: 

• pe cale principală, independent de soarta creanței principale9; sau  

• pe cale accesorie, ca urmare a stingerii obligației garantate10. 

 

Cazuri de stingere a obligației (exemplificativ) 11:  

✓ ca urmare a stingerii obligației principale prin orice mijloc;  

✓ ca urmare a neîndeplinirii evenimentului de care depinde nașterea obligației 

garantate (condiția suspensivă);  

✓ ca urmare a îndeplinirii evenimentului de care depinde stingerea obligației garantate 

(condiția rezolutorie);  

✓ ca urmare a dobândirii de către creditor a bunului grevat;  

✓ renunțarea expresă sau tacită a creditorului la ipotecă12;  

✓ în alte modalități prevăzute de lege.  

 

 
5 Ibidem. 
6 L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., p. 645.   
7 Ibidem.   
8 E. Veress, op. cit., p. 377.  
9 L. Pop, I.-F. Popa, S. I. Vidu, op. cit., p. 660.   
10 Ibidem.   
11 E. Veress, op. cit. 
12 Ibidem. 
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