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Abstract: În dreptul roman sunt cunoscute două categorii de stingere a obligaţiilor : cele prevăzute de 

dreptul civil şi cele create în dreptul pretorian. Astfel, modurile prevăzute de dreptul civil sting creanţa „de plin 

drept”-ipso iure, adică creditorul pierzând acţiunea, nu mai poate urmări pe debitor care este definitiv eliberat, 

această modalitate  purtând amprenta formalismului caracteristic poporului roman pentru stingerea unei  

formalităţile îndeplinite la naşterea respectivei obligaţii. 
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Introducere 

 

În ceea ce priveşte modurile de stingere pretoriene, acestea se realizau pe cale de excepţie fără 

formalităţi şi solemnităţi dând posibilitatea debitorului să paralizeze acțiunea creditorului. Deşi debitorul 

eliberat de plin drept se asimilează celui eliberat pe cale de excepțiune, distincţia este esenţială din 

punctul de vedere al unor autori care preferă această clasificare a modurilor de stingere a obligaţiilor în 

locul celei alese de majoritatea autorilor, care împart modurile de stingere a obligaţiilor în voluntare şi 

involuntare. 

 

 

Aspecte principale 

 

Plata este modul obişnuit  de stingere a obligaţiilor, realizându-se prin îndeplinirea prestaţiunii 

care face obiectul raportului juridic respectiv. Astfel plata va putea avea ca obiect fie remiterea unei sume 

de bani, fie transmiterea proprietăţii asupra unui bun, fie executarea unei lucrări, plata putând consta, 

după obiect, într-o acțiune de dare, facere sau prestare.  Plata poate fi făcută de debitor sau de orice altă 

persoană capabilă, iar în cazul transmiterii proprietăţii este necesar ca plata să fie executată de 

proprietarul bunului, putând fi la rândul ei primită de creditor sau de reprezentantul lui legal sau 

convenţional[1]. Dacă este vorba de transmiterea proprietăţii unui lucru debitorul recurge la mancipaţiune 

sau la in iure cessio pentru res mancipi şi la tradiţio pentru res nec mancipi. Intenţia părţilor va arăta dacă 

este vorba despre o plată sau un alt act juridic. 

Obiectul plăţii trebuie să fie chiar obiectul obligaţiei, creditorul nu poate fi silit de debitor să 

primească altceva. Paul sublinia că nu se poate plăti creditorului, fără voia lui un lucru în locul altuia. 

Plata în principiu trebuie să fie integrală – debitorul nu poate plăti numai o parte din datorie, dacă 

creditorul nu consimte, căci a oferi creditorului o plată parţială înseamnă a-i plăti altceva, decât ceea ce i 

se datorează. Plata trebuie să comporte asupra întregii datorii, iar dacă debitorul, ţinut de mai multe debite 

faţă de creditor, plăteşte fără a specifica pe care dintre debite a înţeles să le achite, se va socoti că a plătit 

datoria cea mai oneroasă pentru el, ca de pildă, o datorie producătoare de dobânzi.  

Efectuarea plăţii se va efectua întotdeauna la domiciliul debitorului, plata fiind querabilă dacă în 

contract nu se prevede alt loc pentru executarea prestaţiei sau acesta reieşea clar din natura prestaţiei[2]. 

În cazul în care debitorul întârzie plata, iar creditorul cere efectuarea acesteia în alt loc, va comite o pluris 
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petitio loco acţiunea sa urmând a fi respinsă. Dacă datoria este supusă unui termen, prestaţia nu poate fi 

cerută de creditor anterior împlinirii acestuia.   

Atunci când debitorul avea mai multe datorii față de același creditor și făcea o singură plată, 

apărea problema imputației plății, care se soluționa astfel: dacă debitorul preciza care datorie intenționa să 

o stingă prin plata făcuta, atunci se stingea acea datorie, iar dacă nu se preciza, se stingea datoria cea mai 

oneroasă, adică aceea care producea cele mai mari dobânzi. 

Proba plății se făcea în epoca veche fie cu martori, fie prin jurăminte, pentru ca din epoca 

clasică să fie folosite și înscrisurile numite chitanțe. Dacă chitanțele proveneau de la debitorul ce utiliza 

formula "A spus că are!", erau considerate redactate în mod obiectiv și îi erau opozabile creditorului 

numai dacă purtau sigiliile martorilor. Dacă chitanțele proveneau de la debitorul ce utiliza formula "Am 

scris că am primit!", erau considerate redactate în mod subiectiv și îi erau opozabile creditorului chiar 

dacă nu purtau sigiliile martorilor. 

 

Darea în plată (datio in solutium) reprezintă operaţia juridică prin care debitorul se liberează 

prin efectuarea altei prestaţii decât cea datorată.  Deşi creditorul nu poate fi obligat să primească altceva 

în schimbul creanţei sale, acest procedeu a fost utilizat de cei înstăriţi, care împrumutând sume de bani 

urmau apoi să primească în schimb la scadenţă pământurile debitorilor, acesta fiind un mod de 

deposedare  a micilor proprietari. Cu privire la efectul acestei modalităţi de stingere a obligaţiei au existat 

controverse între şcoala proculiană şi cea sabiniană, ultima afirmând ca obligaţia se stinge de plin drept, 

în timp ce proculienii susţineau că ea se stinge pe cale de excepţie. Însă sub Justinian, creditorul e obligat 

să primească pământ în locul banilor din cauză că moneda devenise rară, iar pământurile nu mai erau la 

preţ, deoarece datorită crizei modului de producţie sclavagist, mulţi îşi părăseau pământurile neavând cu 

ce să le lucreze[3].       

 

Novaţiunea reprezintă de fapt înlocuirea unei obligaţii anterioare cu una nouă – novatio est 

prioris debiti in aliam obligationem transfuio atque translatio, înlocuire care are loc print-un contract 

stipulatio sau chiar contract litteris. Prin urmare rezultă din definiţie că novaţiunea nu este un act juridic 

special,ci efectul unui contract, de obicei efectul unei stipulaţii novatorii. Novaţiunea poate avea loc între 

acelaşi debitor şi creditor, dar şi între persoane diferite decât vechii participanţi la raportul juridic al 

obligaţiei. În primul caz novaţiunea era folosită pentru adăugarea unei modalităţi sau transformarea unei 

obligaţii de bună credinţă într-una de drept strict. A doua variantă a novaţiunii era folosită de cămătari în 

scopul maximizării profitului lor din operaţiile de speculă efectuate.  

         Pentru ca novaţiunea să îşi producă efectele juridice specifice era necesară îndeplinirea 

simultană a următoarelor condiţii: să existe o obligaţie veche ce urmează a fi înlocuită cu alta nouă, noua 

obligaţie să ia naştere printr-un contract verbal, noua obligaţie să aibă acelaşi obiect ca obligaţia veche, să 

existe intenţia de a nova (intenţia de a nova în dreptul clasic era prezumată, iar în timpul lui Justinian 

trebuia exprimată în mod cert), să existe un element nou care să deosebească obligaţia veche de cea nouă. 

 Noul  element putea să constea, dacă novaţiunea are loc între aceleaşi persoane, în adăugarea 

sau schimbarea unei modalităţi(de exemplu o obligaţie pură şi simplă este înlocuită cu o obligaţie supusă 

unui termen sau unei condiţii) sau în înlocuirea unei obligaţii de bună-credinţă cu o obligaţie drept strict, 

cu scopul de a restrânge puterea de apreciere a judecătorului.[4] 

Dacă novaţiunea are loc între alte persoane decât cele care au contractat prima obligaţie, 

elementul consta fie în schimbarea creditorului, fie în schimbarea debitorului. În primul caz, adică în 

situaţia în care debitorul vechi se obliga faţă de un creditor nou, care se substituie astfel în în drepturile 

creditorului vechi avem de-a face cu o delegaţie de credit, deoarece creditorul vechi deleagă în locul său 

pe cel nou; în cel de-al doilea caz adică în situaţia în care creditorul vechi urma să primească plata de la 



un debitor nou, ce se substituie debitorului vechi, avem de-a face cu o delegaţie de datorie, deoarece 

debitorul vechi deleagă în locul său pe cel nou.[5] Obligaţia nouă rezultă în mod obişnuit dintr-o 

stipulaţie, este în mod necesar o obligaţie de drept strict. Necesitatea acestui contract formal se explică 

prin faptul că novaţiunea era deja cunoscută în epoca veche, epocă în care voinţa nu producea efecte dacă 

nu era îmbrăcată într-o formă solemnă.  

Spre deosebire de modurile voluntare de stingerea a obligaţiilor care presupun acordul de voință 

al părţilor, modurile nevoluntare nu reclamă vreo manifestare de voinţă din partea subiectelor raportului 

juridic obligaţional.     

 

 Imposibilitatea de executare. Obligaţia se stinge când executarea ei a devenit imposibilă. Dacă 

obiectul obligaţiei este un lucru individual determinat şi acesta piere, obligaţia se stinge conform regulii: 

debitor rei certae interitu rei liberatur (debitorul unui lucru determinat este liberat prin pieirea lucrului) 

cu excepţia cazului în care debitorul a fost pus în întârziere, să nu răspundă pentru custodie sau lucrul a 

pierit prin dolul sau din culpa debitorului.[6] Dacă este vorba despre un lucru care nu a fost individual 

determinat, lucrul nu piere, debitorul rămâne obligat conform adagiului genera non pereut.     

 

Confuziunea se realizează în momentul în care se reunesc într-o singură persoană atât calitatea 

de debitor cât şi cea de creditor. Această situaţie se realizează în cazul în care creditorul este moştenitorul 

debitorului, iar acesta din urmă decedează sau vice-versa, fapt ce face ca obligaţia să devină imposibilă şi 

să se stingă de plin drept. Dacă creditorul îl moşteneşte pe debitor, se stinge şi obligaţia garantului; dacă 

creditorul îl moşteneşte pe garant nu se stinge şi obligaţia debitorului principal. În ceea ce priveşte 

obligaţiile divizibile dacă creditorul îl moşteneşte pe unul dintre debitori, se stinge numai datoria celui 

decedat, restul debitorilor rămânând obligaţi pentru  partea lor de datorie, în timp ce în cazul celor 

indivizibile dacă creditorul îl moşteneşte pe unul dintre debitori, datoria nu se stinge, restul debitorilor 

rămânând obligaţi pentru tot.[7] 

  

Concursul a două cauze lucrative (concursus duarum causarum lucrativarum aparţine) are loc 

când un creditor devine, printr-un titlu gratuit, proprietarul prestaţiei care-i deja datorară cu alt titlu 

gratuit. Exemplul cel mai elocvent în acest caz este cel al legatarului care primeşte bunul care face 

obiectul legatului prin donaţie, el pierzând astfel dreptul de a cere bunul respectiv de la moştenitori.   

  

Moartea naturală şi civilă conduc şi ele la stingerea obligaţiilor. Astfel prin moarte se sting 

toate obligaţiile cu caracter strict personal, precum şi cele contractate intuitu personae. Moartea civilă 

este de fapt capitis deminuţio în urma căruia fostul debitor sau creditor nu mai are aptitudinea de a avea 

drepturi şi obligaţii, astfel că raportul obligaţional se stinge[8]. 

 

Remiterea de datorie era un mod de stingere a datoriilor atât conform dreptului civil cât şi a 

celui pretorian. Remiterea de datorie se realizează în trei moduri formale, moduri care implică 

consimțământul părţilor, fapt ce o face să fie un act convenţional: solutio per aes et libram, acceptilatio 

verbală şi literală.[9] 

 În vremea lui Gaius plata prin aramă şi balanţa se folosea doar pentru acest procedeu al 

remiterii de datorie, în timp ce acceptilatio verbala se realiza doar prin pronunţarea unor formule solemne, 

iar cea literală nu îşi are cunoscută forma şi conţinutul. Totodată există un mod neformal anume pactul 

non petendo. 

Un asemenea pact consta într-un acord neformal de voinţă intervenit între creditor şi debitor  

prin care creditorul renunţa la creanţă. Pentru valabilitatea pactului  nu se cerea nici o condiţie de fond, 



putând fi dat fie în mod expres, fie tacit. În primul caz se dădea oral sau scris, iar în cel de-al doilea 

rezultă din anumite fapte, ca de pildă, restituirea înscrisului constatator al creanţei de către debitor 

creditorului. Dacă in pofida pactului încheiat, creditorul urmărea pe debitor, acesta, pe calea unei 

excepţiuni bazate pe pact, excepţiune pe care o opunea acţiunii creditorului, obţinea câştig de cauză.[10]   

Soluţio per aes libram se realiza cu formele actului per aes libram (prin aramă şi balanţă), adică 

balanţa, cinci martori, libripens şi o formulă pronunţată de debitor prin care simula că face plata căci în 

realitate nu dădea nimic.[11]     

De notat la remiterea de datorie este şi contrarius consensus, o convenţie prin care părţile 

renunţau la un contract consensual. Aceasta este o aplicaţie a principiului simetriei, necesitând 

îndeplinirea a două condiţii speciale: convenția trebuie să aibă ca obiect desfiinţarea întregului contract, 

nu doar a unei clauze sau a unei obligaţii, și, totodată trebuie ca acea convenţie să intervină înainte ca 

vreuna din obligaţii să fi fost stinsă prin executare. 

 

Compensaţia  intervine între două persoane între care există raporturi reciproce de credit, cât şi 

de debit. Jurisconsultul Modestin defineşte compensaţia ca fiind o balanţă între debit şi credit. În 

asemenea situaţii cele două creanţe se sting până la concurenţa celei mai mici. Dacă de exemplu, Titius 

datorează lui Maevius 100, iar Maevius lui Titius 80, Titius va rămâne ca efect al compensaţiei 

intervenite, debitor pentru suma de 20. [12] 

În vechiul drept roman aceasta nu era admisă, deoarece procesul în acea perioadă era dominat 

de principiul unităţii de chestiune ( judecătorului nu-i era îngăduit să cerceteze decât o singură problemă 

şi nu mai multe). Discutarea unei compensaţii însă presupunea două chestiuni diferite, întrucât trebuiau să 

fie cercetate două creanţe. În epoca clasică, în cazul contractelor de bună-credinţă era aplicabilă 

compensaţia însă doar pentru obligaţiile rezultate din aceeaşi operaţie juridică: pentru contractul de 

vânzare-cumpărare, în cazul predării bunului cu stricăciuni. În dreptul clasic, compensaţia îşi datorează 

existenţa mai ales necesităţilor  comerţului, căci ea uşurează părţile, în caz contrar ar trebui ca fiecare 

parte să plătească în întregime datoria sa, în  timp ce datorită compensaţiei se plăteşte doar compensaţia.  

              Epoca post clasică a adus noi schimbări instituţiei compensaţiei. Astfel prin rescriptul lui Marc 

Aurelius vor putea fi supuse compensaţiei şi obligaţiile de drept strict prin intermediul unei excepţii de 

dol. Important de precizat este faptul că pentru operarea compensaţiei nu este necesar ca cele două 

obligaţii să provină din aceeaşi operaţie juridică. 

Justinian va da acestei instituţii o nouă formă, statuând că orice compensaţie are loc de plin 

drept. Acest lucru trebuie înţeles în sensul că pârâtul poate cere compensaţia în orice moment al 

procesului, fără a mai fi obligat să invoce excepţia de dol. Judecătorul va fi în acest caz cel în măsură să 

decidă asupra oportunităţii compensaţiei. Reglementând materia compensaţiei,  Justinian o îngăduie atât 

în cazul acţiunilor reale cât şi personale, se cerea însă ca cele două creanţe opuse în compensaţie să fie 

lichide, adică determinate în mod precis şi necontestate în privinţa valabilităţii lor. 

 

Prescripţia liberatorie[13] (prescriptio longi temporis) este corespondentul prescripţiei 

extinctive în dreptul modern. Aceasta a fost introdusă de împăraţii Honoriu şi Teodosie al II- lea în 

privinţa acţiunilor personale, instituind un termen de 30 de ani în care, dacă nu va fi valorificată acţiunea, 

dreptul de a pretinde prestaţia respectivă se va pierde.[14] 

   

 



Concluzii 

 

În epoca veche, drepturile de creanță erau imprescriptibile, ele nu se puteau stinge prin trecerea 

timpului, pentru că se opunea principiul simetriei și al corespondenței formei, în sensul că o obligație se 

stingea numai prin utilizarea unui act identic în sens invers situației inițiale. Către sfârșitul Republicii, au 

apărut obligațiile sancționate prin acțiuni pretoriene, care se stingeau dacă nu erau valorificate în termen 

de un an. 
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