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Introducere. În această lucrare, am încercat să descoperim sensul noțiunii accesiunii 

imobiliare artificiale în concepția noului cod civil, instituit prin Legea nr. 287/2009, cu 

modificările și completările ulterioare. În mod identic Codului civil din 1864, accesiunea 

reprezintă un mod de dobândire a dreptului de proprietate, în baza art. 557 alin. (1) C. civ. 

Această modalitate se caracterizează prin fenomenul încorporării materiale, înțeles 

prin cele două variante descrise de cod, și prin existența a două bunuri, unul mai important 

față de celălalt, aparținând unor proprietari diferiți. Soluția dobândirii dreptului de proprietate 

de către una dintre părțile implicate în acest fapt juridic s-a impus, cu tenacitate, din dreptul 

roman, fiind preluată și dezvoltată, ulterior, în vechiul drept românesc și în codurile civile 

adoptate pe parcurs.   

 Codul civil din 2009 a dezvoltat acest principiu prin impunerea unei varietăți de soluții 

și ipoteze. Actuala reglementare a extins considerabil domeniul de aplicare al accesiunii, 

avându-se în vedere şi îmbunătățirile sau consolidările efectuate de către autor asupra unui 

imobil, spre deosebire de Codul civil din 1864 care analiza numai construcţiile noi 

încorporate în teren. Analiza ipotezelor va urmări tipologia lucrărilor descrisă de art. 578 C. 

civ., respectiv lucrări autonome și adăugate, cu caracter durabil sau provizorii, și sensul bunei-

credințe sau a relei-credințe desprins din art. 586 C. civ, configurație proprie domeniului 

accesiunii imobiliare artificiale.  

Ne vom apleca, cu precădere, asupra elementelor de noutate, respectiv asupra cazurilor 

în care regulile accesiunii vor fi incidente dacă sunt realizate lucrări de o terță persoană asupra 

unui imobil, iar titularul dreptului deține un alt drept asupra imobilului decât dreptul de 

proprietate – art. 596 C. civ. De asemenea, vom avea în vedere și ipoteza lucrărilor realizate 

cu depășirea hotarului și situația lucrărilor realizate de un terț, cu materiale străine, asupra 

unui imobil străin.  

 De asemenea, codul civil a stabilit cu titlu de noutate diminuarea indemnizației pentru 

autorul de rea-credință, respectiv jumătate fie din prețul materialelor și a muncii, fie din 

valoarea adăugată adusă imobilului. În privința ipotezelor accesiunii, legiuitorul a stabilit 

reguli diferite în funcție de buna-credință sau reaua-credință a autorului. 

În acest context, se identifică un conflict permanent de interese între cele două 

persoane, titulare de drepturi, din materia accesiunii. Având în vedere principalele modificări 

în materia accesiunii aduse de către noul cod civil, prin prezenta lucrare, ne propunem să 

realizăm o analiză a prevederilor noului Cod civil pentru a vedea în ce măsură noile dispoziţii 

rezolvă vechile controverse în materia accesiunii, dacă se atenuează sau se amplifică 
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conflictul de interese existent între proprietarul imobilului şi autorul lucrării, respectiv dacă se 

realizează o echilibrare patrimonială a celor două părţi implicate în situaţia juridică specifică 

accesiunii.  

Studiul va trata problematica accesiunii prin prisma regulilor juridice descrise de cele 

două coduri din 1864 și din 2009, doctrină și jurisprudență, precum și din perspectiva unei 

abordări comparate pentru a înțelege modificările produse asupra ipotezelor accesiunii și 

soluțiile aplicabile în cazul invocării accesiunii.  

Prin urmare, studiul va începe prin analiza noțiunii de accesiune imobiliară artificială 

din perspectivă istorică și evolutivă, prin prisma principiului unitar al atribuirii dreptului de 

proprietate asupra lucrării uneia dintre cele două părți cu interese contrare (titlul I), urmată de 

o descriere a trăsăturilor accesiunii imobiliare artificiale raportat la ipotezele descrise în cod 

prin accentuarea actualității soluției propuse de dreptul roman (titlul al II-lea) și sublinierea 

elementelor de noutate din codul civil (titlul al III-lea). Ultima parte a lucrării tratează 

corelarea accesiunii cu celelalte instituții de drept civil în scopul surprinderii asemănărilor și 

deosebirilor existente în codul civil în vigoare raportat la vechea reglementare (titlul al IV-

lea). În consecință, lucrarea este structurată în titluri, capitole, secțiuni și sub-secțiuni. 

 

Primul titlu al lucrării (Unitatea modalității de rezolvare a conflictului de interese dintre 

cei doi proprietari) subliniază principiul unitar de soluționare a diferendului, propus de 

dreptul roman și preluat de toate sistemele de drept actuale. Vom începe prezentarea 

accesiunii din perspectivă istorică, avându-se în vedere prevederile dreptului roman, pravilele 

scrise din perioada vechiului drept românesc și codul civil din 1864, respectiv 2009.  

Ipoteza lucrărilor realizate de proprietar cu materialele altuia și ipoteza lucrărilor 

realizate de un terț cu materialele sale, asupra unui imobil străin, sunt ipotezele clasice 

regăsite în toate reglementările studiate. Noul Cod civil intervine asupra acestei constatări fie 

prin dezvoltarea ipotezelor clasice, fie prin introducerea unor noi cazuri de accesiune 

imobiliară artificială. Reglementarea ipotezei lucrărilor realizate cu depășirea hotarului 

reprezintă un exemplu important în acest sens.  

În continuare, ne vom apleca asupra elementelor definitorii ale accesiunii. Dintre 

acestea, subliniem fenomenul încorporării materiale și legătura de accesorietate existentă între 

bunuri, elemente centrale de la care pornesc toate discuțiile în privința accesiunii. Deși 

accesiunea reprezintă regula în materie, există şi situații în care nu se produce fenomenul 

juridic al încorporării materiale în sensul descris de lege. Existenţa unei convenţii între cele 
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două părți, ridicarea lucrării de pe terenul altuia din proprie iniţiativă ori distrugerea lucrării în 

urma unui fenomen natural sunt elemente care justifică inaplicabilitatea regulilor accesiunii. 

De asemenea, un caz special de exceptare de la regulile accesiunii este reprezentat de lucrările 

provizorii (art. 588 C. civ.), în privința cărora vechea reglementare nu a cuprins nicio 

dispoziție legală. Nu în ultimul rând, vom analiza dispozițiile tranzitorii cuprinse în Legea nr. 

71/2011 și consecințele juridice în privința accesiunii.  

În acest context, mecanismul de funcționare al accesiunii urmărește trei direcții: fapt 

juridic în sens restrâns, drept de accesiune şi modalitate de dobândire a dreptului de 

proprietate. Pe scurt, dreptul de accesiune reprezintă o consecință a fenomenului alipirii sau 

încorporării, iar dreptul de proprietate se dobândește în urma exercitării dreptului. Totodată, 

vom încerca să detaliem conținutul noțiunilor specifice accesiunii, printre care lucrările 

adăugate, buna sau reaua-credință a autorului lucrării, efectului constitutiv al înscrierilor în 

cartea funciară, precum și prezumțiile relative de proprietate.  

  

Titlul al doilea (Actualitatea soluţiei propuse de codul civil în privinţa accesiunii) începe 

descrierea ipotezelor accesiunii imobiliare artificiale. Prima ipoteză clasică, regăsită în toate 

sistemele de drept analizate, dar și cea mai simplă, este cea a lucrărilor edificate de 

proprietarul imobilului cu materiale străine. Noul Cod civil a păstrat liniile directoare 

prevăzute în Cod civil din 1864 în sensul că proprietarul imobilului devine și proprietarul 

lucrării, principiu însoțit de imposibilitatea obţinerii dărâmării lucrării şi cea a restituirii 

materialelor utilizate pentru lucrare. Discutăm despre aplicabilitatea art. 937 C. civ. în privinţa 

obţinerii dreptului de proprietate asupra materialelor şi, în caz contrar, despre obligaţia 

restituirii contravalorii materialelor. În mod expres, Codul civil a introdus ipoteza realizării 

lucrării asupra imobilului altuia cu materiale străine în art. 594 C. civ.  

 Mai departe, următorul capitol urmăreşte ipoteza lucrărilor cu caracter durabil realizate 

prin materiale proprii, asupra unui imobil străin. Două secţiuni privesc situaţia lucrărilor 

autonome şi adăugate realizate de autorul de bună credinţă sau de rea-credinţă. Soluțiile 

prezentate de legiuitor sunt variate și diferă în funcție de buna sau reaua-credință a autorului.  

Ne-am oprit, cu precădere, asupra posibilității proprietarului de a-l obliga pe autor la 

cumpărarea imobilului, asupra deciziei de înjumătățire a valorii indemnizației în cazul relei-

credințe și asupra soluţiilor aferente lucrărilor adăugate realizate de autorul de bună-credinţă 

sau cu rea-credinţă. Spre deosebire de vechea reglementare, dispozițiile Codului civil actual 

abordează o altă imagine, în sensul că accesiunea imobiliară artificială se aplică și în ipoteza 
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în care o terță persoană a efectuat lucrări adăugate necesare, utile sau voluptuare asupra 

imobilului altuia. De asemenea, vom discuta despre momentul dobândirii dreptului de 

proprietate raportat la soluțiile și dezbaterile doctrinare. 

 Nu în ultimul rând, Codul civil a prezentat ipoteza lucrărilor realizate de proprietar cu 

materialele sale. În acest sens, art. 577 alin. (2) stabilește că, dacă titularul imobilului edifică o 

lucrare asupra unui teren sau alt imobil, cu materialele sale, atunci lucrările vor reveni în 

proprietate acestuia pe măsura încorporării materialelor în imobil, în lipsa unor dispoziții 

contrare. Atragem atenția asupra faptului că această nouă ipoteză, în fapt, este o falsă ipoteză 

a accesiunii prin prisma mecanismului de funcționare și a elementelor definitorii ale instituției 

juridice. Modul eronat de utilizare a acestei ipoteze a generat, la nivelul instanțelor 

judecătorești, o jurisprudenţă neunitară și greșită din perspectiva analizării dobândirii 

proprietății prin accesiune, în situația prezentată. 

 

Titlul al treilea (Elementele de noutate în codul civil raportat la accesiunea imobiliară 

artificială) descrie modificările introduse de legiuitor în codul civil. Vom începe cu 

analizarea ipotezei lucrărilor edificate parțial asupra terenului vecinului. Această ipoteză a 

avut o evoluție interesantă de-a lungul istoriei întrucât vechea reglementare nu a cuprins 

dispoziții exprese referitoare la această ipoteză, iar doctrina și practica judiciară au conturat 

soluţii variate în funcţie de caracteristicile speţei. Vom analiza soluția adoptată de cod, 

respectiv soluția coproprietății. Totodată, subliniem că accesiunea poate fi analizată și din 

perspectiva grănițuirii și a regulilor de bună-vecinătate și vom realiza distincțiile necesare 

între aceste instituții juridice. În plus, ne vom apleca și asupra abuzului de drept raportat la 

considerentele deciziei Tribunalului Suprem nr. 13/1959.  

 Atragem atenția asupra cazurilor speciale de accesiune, respectiv asupra faptului că, în 

contextul codului civil actual, aplicarea ipotezelor de accesiune este posibilă şi în cazul 

oricărui alt drept real care permite dobândirea proprietăţii asupra lucrării, situaţie în care 

acesta invocă accesiunea. Art. 596 C. civ. prezintă, inclusiv, soluții pentru lucrările autonome 

și adăugate realizate de titularul unui drept real asupra unui imobil străin, dacă dreptul nu 

permite dobândirea proprietăţii asupra lucrării edificate în acel imobil. În plus, legiuitorul a 

urmărit corelarea regimului juridic al lucrărilor efectuate de detentorul precar cu cel aplicabil 

relei-credințe. Textul art. 597 reprezintă o noutate în contextul actualei reglementări întrucât 

nu există vreun text similar în Codul civil din 1864. 
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 În contextul tuturor ipotezelor descrise mai sus, nu putem neglija consecințele pe care 

le produce exercitarea dreptului de accesiune. Astfel, autorul poate ridica materialele sau 

poate suporta consecințele exercitării dreptului în sens pozitiv sau negativ. Elementul esențial 

este nașterea unui drept de creanță în patrimoniul autorului în cazul manifestării pozitive de 

voință. În consecință, autorul obține dreptul de a fi indemnizat în conformitate cu modalitățile 

legale de despăgubire descrise de codul civil, diferite în funcție de atitudinea autorului față de 

lucrarea pe care o edifică asupra imobilului.  

Atragem atenția asupra importanței dreptului de opțiune al proprietarului imobilului și 

a condițiilor de exercitare, respectiv a consecințelor juridice din perspectiva momentului de 

exercitare a dreptului de accesiune, a modului de stabilire a despăgburii, a debitorului 

obligației de despăgubire sau a altor elemente specifice. Vom corela accesiunea cu cele două 

beneficii cuprinse în art. 591 C. civ. și vom analiza dreptul de ipotecă al autorului de bună-

credință sau al proprietarului imobilului prin raportare la dreptul de retenție. Ne întrebăm dacă 

pasivitatea proprietarului, existentă în perioada de edificare a lucrărilor, este producătoare de 

efecte juridice prin prisma art. 593 C. civ.  Totodată, vom evidenția uzucapiunea ca 

modalitate de blocare a mecanismului accesiunii dacă sunt îndeplinite condițiile legale de 

producere a efectului achizitiv. 

 

Titlul al IV-lea (Corelarea strânsă între accesiune și instituțiile conexe) urmărește gradul 

de corelare cu celelalte instituții juridice din perspectiva soluțiilor oferite de legiuitor în 

privința lucrărilor autonome sau adăugate realizate de autorul titular al unui drept. 

Instituția cea mai apropiată de accesiune ca mod de funcționare este superficia. 

Accesiunea nu trebuie confundată cu superficia deoarece au fizionomii proprii, fiind 

aplicabile prevederi legale diferite. Superficia şi accesiunea se aseamănă prin faptul că 

lucrările sunt realizate asupra unui teren străin, dar se diferenţiază din perspectiva acordului 

proprietarului. Dacă în cazul superficiei există acordul proprietarul în sensul realizării 

lucrărilor, în cazul accesiunii, autorul realizează aceste lucrări având credinţa că este 

proprietarul terenului sau cu rea-credinţă, cunoscând că altcineva este proprietarul terenului. 

De asemenea, ne vom apleca și asupra celor două modalități noi de constituire a superficiei, 

modalitatea renunțării exprimate de proprietar în favoarea constructorului și cesiunea 

dreptului de a invoca accesiunea. Nu în ultimul rând, mecanismul accesiunii devine incident 

la momentul încetării superficiei prin expirarea termenului. 
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Un alt capitol va avea în vedere legătură dintre accesiune și cartea funciară, 

consolidată prin definiția bunei-credințe oferite de legiuitor. Art. 557 alin. (4) C. civ. 

introduce principiul intabulării drepturilor imobiliare în registrul naţional de carte funciară, cu 

caracter constitutiv. În acest context, vom analiza înscrierea provizorie a drepturilor obținute 

asupra lucrării sau notarea posesiei. 

 Nu în ultimul rând, analiza accesiunii are în vedere și contractele speciale și situațiile 

particulare care pot apărea pe parcursul implementării acestora. Ne vom referi, printre altele, 

la efectele acțiunii în revendicare, cazul contractului de vânzare coroborat cu evicțiunea totală 

sau parțială, situația vânzării bunului altuia și a vânzării cu opțiune de răscumpărare sau 

promisiunea de vânzare-cumpărare. În cazul locațiunii și a variantelor descrise de cod, 

dispozițiile art. 1823 C. civ. se vor aplica cu caracter general în lipsa unor dispoziții contrare. 

Vor fi tratate elementele specifice donației, moștenirii sau ipotecii. În urma analizării tuturor 

soluțiilor atât în cazul accesiunii imobiliare artificiale, cât şi în cazul celorlalte drepturi care 

permit sau nu dobândirea proprietății asupra lucrărilor edificate asupra unui imobil străin, s-a 

constatat că, dacă acesta a realizat lucrări autonome (noi), codul civil prevede că vor deveni 

aplicabile prevederile din materia accesiunii imobiliare artificiale, aspect care întărește 

concepția asupra accesiunii din vechea reglementare.  

În schimb, în aceeași ipoteză, dacă autorul lucrării a realizat lucrări adăugate necesare, 

utile sau voluptuare, constatăm o paletă largă și variată de soluții în codul civil. Acest aspect 

denotă, în continuare, dificultăți în asumarea noii concepții din codul civil, introdusă de 

legiuitor.  

 

Concluzii. În cadrul tezei, am realizat un studiu aprofundat asupra uneia dintre cele mai 

interesante şi neobişnuite forme juridice de dobândire a proprietății, respectiv accesiunea 

imobiliară artificială, ale cărei prevederi, în mod surprinzător, au fost invocate, cu frecvență, 

în cadrul litigiilor existente pe rolul instanțelor judecătorești. Studiul a pornit de la definiția 

accesiunii și elementele definitorii ale accesiunii.  

 În materia accesiunii, prin raportare la vechea reglementare, Cod civil actual a 

soluţionat unele probleme controversate prin îmbrățisarea uneia dintre opiniile exprimate în 

doctrină și jurisprudență. În același timp, a reglementat situații și soluții noi menite să confere 

accesiunii o configuraţie modernă și adecvată societății actuale. În acest context, considerăm 

că noua abordare legislativă în materie a atenuat, într-o manieră importantă, conflictul de 

interese între proprietarul imobilului și autorul lucrării, însă, proprietarul imobilului rămâne, 
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în continuare, pe poziție de forță în raportul juridic pe care îl stabilește cu autorul lucrării în 

toate ipotezele descrise de codul civil cu privire la accesiunea imobiliară artificială.  

 De asemenea, în lumina considerațiilor de mai sus, se observă o armonizare a regulilor 

din materia accesiunii cu celelalte instituții de drept civil prin prisma menținerii unei 

terminologii unitare și a soluțiilor specifice lucrărilor autonome, însă acest proces trebuie 

continuat în privința lucrărilor adăugate, prin corectarea elementelor evidențiate în cuprinsul 

studiului. În continuare, sunt necesare ajustări pentru simplificarea raportului de forțe existent 

între proprietarul imobilului și autorul lucrării. Totuși, validitatea soluţiilor adoptate de către 

noul Cod civil rămâne să fie confirmată de jurisprudenţă şi doctrină în rezolvarea situaţiilor 

practice care vor apărea în viitor.  


