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SOLUTIO CA MOD IPSO IURE DE STINGERE A
OBLIGA|IILOR ÎN DREPTUL ROMAN }I EXTENSIA SA
ÎN CEL MODERN
Asist.univ.drd. Cristina Eugenia Mitric[
The ipso jure ways of annuling obligations comprise the solutio belonging
to the category of optimo jure. This work focuses on both the Roman law's view on
the payment and on the fundamentally modern ones in the matter – the one existing
in the Romanian Civil Code and the Code Napoleon. It tackles on the one hand
with the legal conditions of the valid payment – such as who can pay; to whom; the
object of the payment; the date and place of the payment; the due expenses – and
on the other hand'with its effects.
1. Preliminarii. Obliga\iile, ap[rute ca form[ judiciar[ a raporturilor
patrimoniale dintre dou[ persoane determinate, dispar în momentul în care sunt
valorificate interesele pe care acele raporturi le presupun. Mecanismele juridice
prin care s-a reglementat stingerea obliga\iilor au avut o evolu\ie în care se reflect[
transform[rile ce s-au petrecut în fizionomia institu\iilor ]i ideile juridice ale
romanilor de-a lungul timpului. La început, datorit[ unui nivel economic sc[zut
dac[ putem spune astfel, actele juridice incluz`nd aici ]i pe cele ce \in de materia
obliga\iilor erau supuse unui formalism rigid. Îns[, odat[ cu epoca dezvolt[rii
economiei de schimb pretorul a admis c[ o obliga\ie se poate na]te ]i din simpla
conven\ie a p[r\ilor put`ndu-se stinge în acela]i fel. Astfel, pe l`ng[ modurile de
stingere a obliga\iilor de drept civil (ipso iure), s-au ad[ugat ]i unele moduri
pretoriene de stingere a datoriei (exceptionis ope)1. În doctrina civilist[
contemporan[, înt`lnim concep\ia conform c[reia stingerea obliga\iilor se reg[se]te
în a]a-numitul regim general al obliga\iilor, adic[ în "teoria general[ a
obliga\iilor"2. Prin aceste denomina\iuni moderne se acrediteaz[ ceea ce este
comun tuturor tipurilor de obliga\ii care, invariabil, cunosc dou[ faze de existen\[:
faza de crean\[, atunci c`nd debitorul datoreaz[ ceva creditorului într-un raport
obliga\ional fixat; faza de execu\ie, atunci c`nd debitorul neîndeplinindu-]i în mod
voluntar, bene volentia, creditorul, prin for\a de constr`ngere a statului, va putea
s[-]i vad[ realizat[ crean\a pe seama patrimoniului debitorului s[u.
Observabil în planul ideatic al dreptului roman este faptul c[, disocierea
puterii de constr`ngere de raportul obliga\ional nu este proprie crea\iei
pandectistice iustiniene, care nu constituie l[ca]ul unei "teorii generale" a
obliga\iilor. Astfel, puterea de constr`ngere recunoscut[ creditorului este legat[, în
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epoca lui Iustinian, de ius actionum. Ca urmare, o obliga\ie se stingea ipso iure
prin for\a principiului proclamat înc[ din Epoca Clasic[ roman[, acela dup[ care nu
poate exista drept f[r[ ac\iune în cadrul procedurii formulare (iudicia ordinaria).
Stingerea de plin drept a obliga\iei, nefiind sanc\ionat[ de ius civile, elimina orice
posibilitate de rena]tere a sa, conform principiului de drept: Quod semel extinctum
est, non reviviscit3. Îns[, în privin\a obliga\iilor stinse pe cale excep\ional[ (per
exceptionem), în spe\[, printr-un pactum de non petendo, prin compensatio sau pe
calea unei transactio, reglement[rile iustiniene p[streaz[ o replic[ (replicatio sive
quasi exceptio, exceptio exceptionis causa ) de natur[ a pune în cauz[ rena]terea
unei obliga\ii trecute. Efectul principal, în timpul împ[ratului Iustinian, al
modurilor de stingere ipso iure, efect observabil ]i în cuprinsul reglement[rilor
civiliste actuale este unul absolut pentru c[ ]i modurile de execu\ie sunt
peremptorii. Modurile excep\ionale de stingere a obliga\iilor, indiferent de
nuan\ele lor (in personam sive in rem), nu au dec`t calitatea de a paraliza ac\iunea
intentat[ de c[tre reclamant, obliga\ia în sine continu`nd s[ subziste4. In concreto,
în cadrul modurilor ipso iure de stingere a obliga\iilor, în categoria celor de plin
drept, optimo iure, se afl[: solutio (plata); confusio (confuziunea); iertarea de
datorie; mutuus dissensus (consim\[m`ntul mutual); imposibilium nulla obligatio
(imposibilitatea îndeplinirii obliga\iei); causae lucrativae concurente. Solutio
reprezint[ o veritabil[ cale de stingere a obliga\iilor, de plin drept, o modalitate de
a neantiza îns[]i obliga\ia, în\eleas[ ca vinculum iuris. Prin intermediul modurilor
optimo iure de stingere a obliga\iilor, leg[tura juridic[ nu mai poate fi sanc\ionat[,
conform cu ius civile, prin nici o alt[ ac\iune. Astfel, nimeni nu mai poate invoca
obliga\ia împotriva nim[nui, nemaiexist`nd nici creditor, nici debitor, iar obliga\ia
îns[]i nu mai poate rena]te (Quod semel extinctum est, non reviviscit)5.
2. No\iune. Plata, ca mod voluntar de stingere a obliga\iilor, o întalnim în
dreptul roman sub forma de solutio, cuv`nt ce provine din latinescul solutio,
solutionis cu sensul de dezlegare de datorie, achitare, plat[6. Etimologic, cuv`ntul
plat[ (solutio) ne evoc[ dezlegarea debitorului de raportul juridic prin executarea
oric[rei presta\iuni. A]adar, plata este modul obi]nuit de stingere a obliga\iilor ]i se
realizeaz[ prin îndeplinirea presta\iunii care face obiectul leg[turii juridice ]i poate
avea ca obiect fie remiterea unei sume de bani, fie transmiterea propriet[\ii, fie
executarea unei lucr[ri7. În ceea ce prive]te viziunea modern[ asupra pl[\ii în
planul dreptului civil, înt`lnim urm[torul context: art.1092 Cod civil rom`n: "Orice
plat[ presupune o datorie; ceea ce s-a pl[tit f[r[ s[ fie debit este supus repeti\iunii./
Repeti\iunea nu este admis[ în privin\a obliga\iilor naturale, care au fost achitate de
bun[ voie", cu referire ]i la art. 966, 992, 1023, 1053, 1408, 1638, 1671 din acela]i
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cod ]i la Decretul nr. 167/1958 privitor la prescrip\ia extinctiv[, cu modific[rile
ulterioare; de asemenea, art. 1235 Cod civil napoleonian: Tout payment suppose
une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition n'est pas admise à
l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Termenul
"plat[" comport[ urm[toarele accep\iuni majore: în sens juridic, solutio semnific[
executarea integral[ a unei presta\iuni datorate, indiferent care ar fi obiectul juridic
al obliga\iei8 ce trebuie stins[ (solvitur). în sensul curent al termenului, plata are o
semnifica\ie restr`ns[, viz`nd doar v[rs[m`ntul unei sume de bani de c[tre debitor
în contul creditorului s[u în vederea stingerii unei obliga\ii. Demn de remarcat în
ceea ce prive]te no\iunea de "plat[" este faptul c[, sensul juridic al termenului nu
trebuie asimilat mult mai complexului datio in solutum, care implic[ ]i plata.
3. Condi\iile juridice ale pl[\ii valabile. Pentru a produce efectul
principal, extinctiv al obliga\iei, solutio trebuie s[ îndeplineasc[ unele condi\ii
legate de: cine poate pl[ti; cui trebuie s[ i se fac[ plata; obiectul pl[\ii; data ]i locul
în care se face plata; precum ]i cheltuielile aferente efectu[rii acesteia. Plata celor
datorate poate fi efectuat[ de c[tre debitor sau de alt[ persoan[, un mandatar al s[u,
c[ci pe creditor nu-l intereseaz[ cine execut[ obliga\ia. În dreptul roman, conform
Institu\iunilor lui Iustinian, plata poate fi f[cut[ de c[tre o alt[ persoan[ dec`t
debitorul în numele ]i interesul acestuia (fideiusorul); de c[tre o persoan[
neautorizat[ de debitor pentru plata creditorului, precum plata f[cut[ de un gestor
prin gestiunea de afaceri ]i in extremis exista posibilitatea ca ter\ul interesat s[
poat[ efectua plata chiar ]i în dispre\ul opozi\iei din partea debitorului. Plata
efectuat[ de debitorul însu]i are scopul de a-l elibera pe acesta ]i pe eventualii s[i
garan\i de creditorul s[u, reciproca fiind valabil[. În ceea ce prive]te persoana
pl[titorului (solvens9), acesta trebuia s[ fie proprietarul bunului dat cu titlu de plat[.
Normele referitoare la subiec\ii activi ai pl[\ii din dreptul roman le reg[sim
]i în reglement[rile civiliste moderne. În acest sens: plata f[cut[ de orice persoan[
interesat[ (garant/codebitor) este valabil[; art. 1093 alin. 1 Cod Civil rom`n
statueaz[: "Obliga\ia poate fi achitat[ de orice persoan[ interesat[, precum de un
coobligat sau de un fideiusor". De la acest principiu exist[ dou[ excep\ii: potrivit
art. 1094 C.civ., în cazul obliga\iei de a face intuitu personae, plata poate fi f[cut[
numai de c[tre debitor ]i în al doilea r`nd, cazurile în care p[r\ile au stabilit c[
plata poate fi f[cut[ numai de c[tre debitor10; art.1236 Cod civil napoleonian: Une
obligation peut être acquittée par toute personne qui y est intéressée,telle qu'un
coobligé ou une caution. Plata f[cut[ de c[tre ter\ f[r[ interes v[dit în cauz[ este
valabil[: art. 1093 alin. 2 Cod civil rom`n: "Obliga\ia poate fi achitat[ chiar de o
persoan[ neinteresat[; aceast[ persoan[ trebuie s[ lucreze în numele ]i pentru
achitarea debitorului, sau de lucreaz[ în numele ei propriu, s[ nu se subroge în
8
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drepturile credirorului ", cu referire ]i la art. 973, 987, 1094, 1106, 1655, 1669 din
acela]i cod; conf. art. 1236 alin. 2 Cod civil napoleonian: L'obligation peut même
être acquitté par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au
nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en nom propre, il ne soit pas
subrogé aux droits du créancier. Pe cale de excep\ie, creditorul unei pl[\i f[cute de
altcineva dec`t debitorul o poate refuza: conf. art. 1094 Cod civil rom`n:
"Obliga\ia de a face nu se poate achita de alt[ persoan[ în contra voin\ei
creditorului, c`nd acesta are interes ca debitorul s-o îndeplineasc["; conf. art. 1237
Cod civil napoleonian: L'obligation de faire ne peut être acquitté par un tiers
contre le gré du créancier, lorsque ce dernier a intérêt qu'elle soit remplie par le
débiteur lui-même.
Condi\iile referitoare la solvens sunt reluate at`t în privin\a capacit[\ii de
înstr[inare, c`t ]i a calit[\ii de proprietar al lucrului pl[tit: art. 1095 alin 1. Cod
civil rom`n: "Plata, ca s[ fie valabil[, trebuie f[cut[ de proprietarul capabil de a
înstr[ina lucrul dat în plat["; art. 1238 alin 1. Cod civil napoleonian: Pour payer
valablement, il faut être propriétaire de la chose donnée en payement, et capable
d'aliéner.
Existe\a lui solvens o implic[ pe cea a lui accipiens, acea persoan[ care
prime]te plata (personne qui recoit11). În cuprinsul mai multor texte
jurispruden\iale se face referire la titularul dreptului de a primi o plat[ ]i anume
creditorul, care în mod firesc trebuie s[ aib[ capacitate deplin[ de exerci\iu, altfel
put`ndu-se constata nulitatea pl[\ii. Dar, dac[ plata s-a efectuat în profitul s[u ,
incapabil fiind, nulitatea pl[\ii este îndep[rtat[, regul[ ce a fost preluat[ ]i de legile
civile moderne, astfel:art. 1098 Cod civil rom`n: "Dac[ creditorul este necapabil de
a primi, plata ce i se face nu este valabil[, afar[ numai dac[ debitorul probeaz[ c[
lucrul pl[tit a profitat creditorului", a se vedea ]i art. 1096 din acela]i cod; art. 1241
Cod civil napoleonian: Le payement fait au créancier n'est point valable s'il était
inapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a
tourné au profit du créancier.
În numele creditorului puteau primi plata unii ter\i abilita\i fie în mod
expres, fie în mod tacit (tutore, curator, mandatar etc.). Exist[ îns[ ]i cazuri c`nd
debitorul face plata cu bun[-credin\[ c[tre un agent ce fusese autorizat în acest sens
de c[tre creditor, dar care, între timp, î]i pierduse autoriza\ia de receptare a pl[\ii,
situa\ie reg[sit[ ]i în reglement[rile civile moderne: art. 1097 Cod civil rom`n:
"Plata f[cut[ acelui ce are crean\a în posesiunea sa este valabil[ chiar dac[ în urm[
posesorul ar fi evins";
conf. art. 1240 Cod civil napoleonian: Le payement fait de bonne foi à celui qui est
en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la
suite évincé. În ceea ce prive]te plata f[cut[ c[tre un ter\, era considerat[ valabil[,
dac[ însu]i creditorul a profitat de ea sau a ratificat-o (ratihabitio mandato aequi
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paratur - ratificarea semnific[ mandat 12), regul[ reg[sit[ ]i în normele civile
moderne ]i actuale: art. 1096 alin. 2 Cod civil rom`n: "Plata dat[ aceluia ce n-are
împuternicire de a primi pentru creditor este valabil[, dac[ acesta din urm[ o
ratific[ sau profit[ de d`nsa", cu referire ]i la art. 1097, 1190, 1532, 1609 din
acela]i cod; art. 1239 alin 2. Cod civil napoleonian: Le payement fait à celui qui
n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie,
ou s'il en a profité. O alt[ condi\ie de validare a pl[\ii o constituie obiectul acesteia.
Pentru ca plata s[ fie considerat[ perfect[ sub raportul obiectului ei, trebuia ca
debitorul s[ pl[teasc[ exact ceea ce constituia obiectul însu]i al obliga\iei, iar plata
s[ fi fost f[cut[ integral. Obliga\ia de plat[ a lucrului datorat are drept obiect un
bun de gen (genus) ]i bunuri de specie (species). Atunci c`nd, în mod excep\ional,
calitatea cerut[ a bunului nu putea fi asigurat[, un alt bun de calitate medie putea
s[-i fie substituit, regul[ de echitate prezent[ ]i în dreptul civil modern: art. 1103
Cod civil rom`n: "Dac[ datoria este un lucru determinat numai prin specia sa,
debitorul, ca s[ se libereze, nu este dator a-l da de cea mai bun[ specie, nici îns[ de
cea mai rea"; art. 1246 Cod civil napoleonian: Si la dette est d'une chose qui ne
soit déterminée que par son espèce, le débiteur ne sera pas tenu, pour être libéré,
de la donner de la meilleure espèce; mais il ne pourra l'offrir de la plus mauvaise.
În cazul bunurilor de specie datorate, principiul este acela al restituirii
lucrului creditorului în exact specia sa, în individualitatea sa ]i în starea în care se
g[sea la data pred[rii lui c[tre debitor13. În ceea ce prive]te obliga\ia de plat[
integral[ a datoriei, creditorul nu poate fi constr`ns a primi o plat[ par\ial[ din
partea debitorului sau a altei persoane, principiu reg[sit ]i în dreptul civil actual:
art. 1101 alin. 1 Cod civil rom`n: "Debitorul nu poate sili pe creditor a primi parte
din datorie, fie chiar datoria divizibil["; art. 1244 Cod civil napoleonian: Le
débiteur ne peut forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette,
même divisible. Îns[, jurisconsultul P. Salvius Iulianus, codificator important al
edictului împ[ratului Hadrianus, Edictum perpetuum sive Salvianum, recomand[
acceptarea din partea creditorului a unei pl[\i par\iale, tocmai pentru o reducere a
întinderii obliga\iei ce-l împov[ra pe debitor. În spiritul dreptului roman ]i dreptul
civil modern a preluat aceast[ idee juridic[ propun`nd ca, în caz de litigiu,
judec[torul s[ poat[ acorda debitorului-p`r`t un termen de gra\ie pentru plata
e]alonat[ a datoriei, f[r[ a se atenta la unitatea crean\ei, termenele neput`nd fi
stabilite sine die: art. 1101 alin. 2 Cod civil rom`n, stabile]te: "Cu toate acestea,
judec[torii pot, în considerarea pozi\iei debitorului, s[ acorde mici termene pentru
plat[ ]i s[ opreasc[ executarea urm[ririlor, l[s`nd lucrurile în starea în care se
g[sesc"; în alin. 3 se men\ioneaz[ c[: "Judec[torii îns[ nu vor uza de aceast[
facultate dec`t cu mare rezerv[", semnificative în acest sens fiind ]i art. 1057,1115
pct. 3, 1582, 1831 din acela]i act normativ; art. 1244-1, alin. 1(modificat prin art.
12
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83 din Legea nr. 91-650/1991) din Codul civil napoleonian: ...compte tenu de la
situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut,
dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes
dues. La fel de importante pentru ca plata s[ fie considerat[ valabil[ sunt: data,
locul ]i cheltuielile aferente efectu[rii acesteia. Conven\ia p[r\ilor raportului
obliga\ional f[cea legea în ceea ce prive]te data pl[\ii, iar dac[ aceasta nu exista
avem urm[toarele cazuri: în cadrul obliga\iilor încheiate sub modalitatea
termenului, data pl[\ii se fixa la data expir[rii termenului stabilit; în cadrul
obliga\iilor pure ]i simple, plata trebuia f[cut[ imediat. }i în ceea ce prive]te locul
pl[\ii, înt`ietate avea conven\ia p[r\ilor, iar în absen\a acesteia iudex trebuia s[
disting[ între trei categorii de locuri ale pl[\ii ]i anume: dup[ cum ne-a parvenit de
la jurisprudentul clasic Sextus Pomponius, în cazul datoriilor av`nd ca obiect
bunuri de gen (genus), locul pl[\ii era acela al domiciliului debitorului, regul[
transmis[ ]i dreptului civil modern; art. 1104 alin. 3 Cod civil rom`n (a se vedea ]i
art. 1115 pct. 6,1121, 1319, 1362, 1614): "În orice alt caz (cu excep\ia alin. 1 ]i 2
din acela]i art.) plata se face la domiciliul debitorului";art. 1247 alin. 3 Cod civil
napoleonian re\ine ca principiu general: Hors de ces cas, le payement doit être fait
au domicile du débiteur. În cazul datoriilor reprezent`nd bunuri de specie
(speciae), acestea erau pl[tite în locul unde se g[seau la data exigibilit[\ii
obliga\iei; în al treilea r`nd, datoriile b[ne]ti urm[rite la domiciliul debitorului
p`r`t prin actio de eo quod certo loco, atunci c`nd nu se convenise altfel sau nu era
vorba de o actio ex fide bona.}i în privin\a cheltuielilor ocazionate de efectuarea
pl[\ii, conven\ia p[r\ilor era suveran[, iar în lipsa ei principiul general era acela al
incumb[rii respectivelor cheltuieli debitorului pl[\ii principale, regul[ asumat[ ]i
de dreptul civil modern: art. 1105 Cod civil rom`n: "Cheltuielile pentru efectuarea
pl[\ii sunt în sarcina debitorului", idee reg[sit[ ]i-n art. 1117, 1305, 1317, 1614
C.civ.;art. 1248 Cod civil napoleonian: Les frais du payement sont à la charge du
débiteur, a se vedea ]i art. 1260, 1593, 1608, 1942 acela]i cod francez.
4. Efectele pl[\ii. Ipso iure, plata valabil f[cut[, bineîn\eles cu respectarea
condi\iilor juridice ce se impun, producea efectul principal al stingerii obliga\iei.
Acest efect era înso\it de stingerea unor obliga\ii accesorii, adiacente, n[scute din
raporturi de garan\ie reale (fiduciae, pignus, hypotheca14) ori personale (cautio).
În final, ne întoarcem la originea dreptului civil actual ]i anume, în romanitate la
Institutele lui Iustinian, unde descoperim o defini\ie dat[ obliga\iei acceptat[ ]i azi:
Obligatio est iuris vinculum quod necessitate adstringimur alicuis solvendae rei
secundum nostrae civitas iura15 (obliga\ia este o leg[tur[ de drept prin care suntem
sili\i a pl[ti ceva conform dreptului cet[\ii noastre).
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