
Condi iile de valabilitate ale nova iei

Lector univ.dr. Vali Ileana-Ni

La novation représente la convention dont les effets consistent dans 
l’extinction d’une ancienne obligation et dans la naissance simultanée, à sa place, 
d’une nouvelle obligation. Étant un contrat, la novation doit accomplir à part les 
conditions générales de validité des contrats, certaines conditions spéciales, 
prévues à l’art. 1128-1133 du Code civil, telles : le rapport juridique d’obligation 
qui s’éteint, mais aussi celui qui prend naissance doivent être valablement 
accomplis ; qu’il existe la volonté des parties pour nover ; le créditeur doit avoir 
la capacité civile d’aliéner et le débiteur celle de s’obliger ; la nouvelle obligation 
doit se différencier de l’ancienne obligation par un élément structural.  

1. No iune. Codul civil român reglementeaz  institu ia nova iei la 
articolele 1128-1137, în cadrul sec iunii a II-a din Capitolul VIII intitulat “Despre 
stingerea obliga iilor”.

În art. 1091 C.civ., legiuitorul prevede c  “obliga iile se sting prin plat ,
prin nova iune, prin remitere voluntar , prin compensa ie, prin confuziune, prin 
pierderea lucrului, prin anulare sau resciziune, prin efectul condi iei rezolutorii i
prin prescrip ie.”

Plecându-se de la aceast  reglementare legal , în literatura de specialitate 
au existat controverse asupra acestei institu ii juridice cu privire la încadrarea ei ca 
modalitate de transformare sau de stingere a obliga iilor civile. 

Astfel, în opinia unor autori, nova ia este “un contract prin care p r ile
sting o obliga ie pentru a o înlocui cu o obliga ie nou ”1, “actul juridic al c rui scop 
este stingerea unei obliga ii prin înlocuirea ei cu alta nou ”2 sau prive te “stingerea 
unui raport de obliga ii prin înlocuirea lui printr-un raport nou”3.

Aparent, nova ia se înf i eaz  ca o opera iune juridic  ce constituie un 
mod de stingere a obliga iilor pentru c  una din componentele sale const  în 
stingerea unei obliga ii (obliga iei vechi). Specific pentru nova ie este faptul c
stingerea raportului obliga ional existent nu duce la încetarea efectelor acestuia, ci 
aceste efecte se prelungesc asupra noului raport obliga ional care se deosebe te fa
de primul prin asumarea unei obliga ii noi, în locul celei mai vechi.  

Prin urmare, efectele obliga iei ini iale, prelungindu-se într-un raport 
obliga ional nou, se convertesc, se transform  în efectele obliga iei ce se na te, iar 
singura calificare posibil  a nova iei este c  aceasta se constituie într-un mod de 
transformare a obliga iilor, i nu de stingere a lor.

1 T.R.Popescu, P. Anca, Teoria general  a obliga iilor, Ed. tiin ific , Bucure ti, 1968, p. 401; C. 
St tescu, C. Bârsan, Drept civil. Teoria general  a obliga iilor, Bucure ti, 1995, p. 321.
2 T. Demetrescu, Principii de  drept, Ed. tiin ific , Bucure ti, p. 347. 
3 M. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All Educational, Bucure ti, 1998, p. 474. 
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Pentru a exista nova ie, nu este suficient ca obliga ia ini ial  s  fie 
modificat , ci trebuie ca ea s  fie transformat . Astfel, nu exist  nova ie în cazul în 
care creditorul va pretinde debitorului s u o ipotec  sau un gaj, ori renun  la o 
garan ie a crean ei.

Având în vedere aspectele prezentate mai sus, nova ia a fost definit  ca 
fiind conven ia (contractul) prin care p r ile unui raport juridic civil obliga ional
sting o obliga ie existent , înlocuind-o cu una nou 4.

 2. Condi iile de valabilitate ale nova iei. Fiind un contract, nova ia trebuie 
s  îndeplineasc  condi iile de valabilitate, prev zute de art. 948 C.civ, i anume: 
capacitatea de a contracta, consim mântul valabil al p r ii care se oblig , un obiect 
determinat i o cauz  licit . În privin a capacit ii de a face acte juridice civile, 
Codul civil5 prevede faptul c  nova iunea nu opereaz  decât între persoanele care 
au capacitatea deplin  de exerci iu.
 Pe lâng  condi iile generale, nova ia trebuie s  îndeplineasc i unele 
condi ii speciale, prev zute la art. 1128-1133 C.civ. : raportul juridic de obliga ie
care se stinge, dar i cel care se na te trebuie s  fie valabil încheiate; s  existe 
voin a p r ilor de a nova; creditorul trebuie s  aib  capacitatea civil  de a înstr ina, 
iar debitorul de a se obliga; obliga ia nou  trebuie s  se deosebeasc  de cea veche 
printr-un element structural.

2.1. Raportul juridic de obliga ie care se stinge, dar i cel care se na te
trebuie s  fie valabil încheiate. Caracteristica nova iei const  în stingerea unei 
obliga ii vechi i na terea simultan , în locul ei, a unei noi obliga ii. Existen a
obliga iei vechi susceptibile de stingere constituie o condi ie de baz  a nova iei.

În situa ia în care obliga ia care se stinge este lovit  de nulitate absolut ,
aceasta nu mai poate constitui obiectul unei nova ii. Nulitatea absolut  a raportului 
juridic obliga ional care se stinge împiedic  formarea nova iei. Nova ia prin care se 
urm re te înlocuirea unei obliga ii nule este lovit  de nulitate absolut 6.

Spre deosebire de o obliga ie lovit  de nulitatea absolut , obliga ia lovit
de nulitatea relativ  poate fi novat  numai în m sura în care se urm re te
confirmarea acesteia. Pentru a confirma o obliga ie lovit  de nulitate relativ ,
trebuie îndeplinite toate condi iile unei confirm ri, i anume partea care ar putea 
invoca nulitatea trebuie s  aib  capacitate deplin  de exerci iu i s  cunoasc  faptul 
c  obliga ia ini ial  era lovit  de nulitate relativ 7.

În cazul în care partea care ar putea cere anularea nova iei nu a cunoscut 
cauza de nulitate, nu era capabil  în momentul când i-a exprimat consim mântul 
sau consim mântul dat a fost viciat, nova ia va fi i ea anulabil 8.

4 C. St tescu, C. Bârsan, op. cit., p. 321. 
5 Art. 1129 C.civ: ”Nova iunea nu se opereaz  decât între persoane capabile de a contracta.” 
6 Conform art. 1168 C.civ, o dona ie nul  în privin a formei nu poate s  fie novat , adic  confirmat .
7 Dac  persoana care poate cere anularea obliga iei nu cuno tea faptul c  aceasta este lovit  de 
nulitate relativ  nu ne afl m în prezen a nova iei întrucât nu se urm re te confirmarea vechii obliga ii.  
8 C. St tescu, C. Bârsan, op. cit., p. 322, M. Gai , Drept civil. Obliga ii, Ed. Institutul European, Ia i,
1999, p. 394
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Nova ia este considerat  inadmisibil  în situa ia în care lucrul care 
constituie obiectul vechii obliga ii a pierit fortuit, în momentul contract rii noii 
obliga ii9. În aceast  situa ie, debitorul care a pl tit în baza noii obliga ii va putea 
intenta împotriva creditorului ac iunea în repeti iune, întrucât el a pl tit un lucru 
nedatorat (art. 992 C.civ). În cazul în care pierderea lucrului este imputabil
debitorului, acestuia îi revine obliga ia de desp gubire, care va servi drept baz  a 
nova iei.

Pot face obiectul nova iei i obliga iile afectate de condi ie. În aceast
situa ie, dac  vechea obliga ie era afectat  de condi ie la fel va fi i noua obliga ie, 
afar  de cazul în care p r ile nu prev d înlocuirea obliga iei afectat  de condi ie cu 
o obliga ie pur i simpl . Dac  condi ia se îndepline te, ea are efect retroactiv. 
Dac  nu se îndepline te condi ia se consider  c  nu a existat niciodat , i prin 
urmare nu exist  nici nova ia.

Obliga ia afectat  de termen, modalitate ce afecteaz  executarea 
obliga iilor, nu i existen a lor,  poate face obiectul nova iei, obliga ia devenind 
astfel pur i simpl , cu excep ia cazului în care p r ile stipuleaz  un nou termen. 
În aceste condi ii, termenul din prima obliga ie, ca efect al nova iei, nu se va 
transmite la cea de-a doua obliga ie10.

Prin nova ie, o obliga ie civil  imperfect  (natural )11 se poate transforma 
într-o obliga ie civil  propriu-zis . Aceasta se poate realiza doar prin conven ia
p r ilor raportului juridic obliga ional ini ial, conven ie încheiat  cu inten ia de a 
nova, de a stinge vechea obliga ie, adic  obliga ia natural , i de a da na tere unei 
noi obliga ii, de aceast  dat  perfect , care este de natur  contractual , i deci total 
diferit  de obliga ia veche.

În ceea ce prive te noua obliga ie, dac  aceasta este lovit  de nulitate 
absolut , raportul juridic obliga ional va subzista întrucât vechea obliga ie nu se 
stinge decât dac  obliga ia ce o înlocuie te este valabil . Astfel, obliga ia nou  care 
o înlocuie te pe cea anterioar  trebuie s  îndeplineasc  toate condi iile de 
valabilitate prev zute de lege pentru acel raport juridic obliga ional. Stingerea 
fostei crean e este subordonat  de crearea unei noi obliga ii, subordonare care face 
diferen a între nova ie, ca modalitate de transformare a obliga iilor, i celelalte 
moduri de stingere a acestora.  

Dac  noua obliga ie este lovit  de nulitate relativ 12, ea este supus  ac iunii 
în anulare, îns  dup  împlinirea termenului de prescrip ie sau dup  confirmarea ei 
expres  sau tacit  nova ia se va consolida retroactiv. Acest lucru se întâmpla în 
cazul când creditorul nu cuno tea cauza de nulitate relativ . În situa ia în care 
creditorul cuno tea cauza de nulitate a noii obliga ii în momentul nova iei i
consimte s  renun e la vechea obliga ie valabil  în schimbul uneia anulabile, atunci 
nova ia nu va putea fi anulat .

9 I. Adam, Drept civil. Teoria general  a obliga iilor, Ed. All Beck, Bucure ti, 2005, p. 520. 
10  I. Adam, op. cit,, p. 521 
11 D.Alexandresco, Principiile dreptului civil roman, vol. III, Despre contracte sau conven iuni, 
Bucure ti, 1926, p. 672, T.R.Popescu, P. Anca,  op. cit., p. 401 
12 C. St tescu, C. Bârsan, op. cit., p. 322. 
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2.2. S  existe, f r  dubiu, voin a p r ilor de a nova. Voin a de a realiza o 
nova ie trebuie s  fie clar exprimat i s  rezulte din actul prin care p r ile unui 
raport juridic obliga ional sting o obliga ie existent , înlocuind-o cu o nou
obliga ie. Inten ia de a nova are trei componente13: voin a p r ilor de a stinge 
obliga ia veche; voin a p r ilor de a crea sau de a da na tere unei obliga ii noi; 
voin a de a lega între ele dou  efecte, în a a fel încât fiecare s  constituie cauza 
celeilalte.  

Nu este necesar folosirea unor anumi i termeni, ci numai faptul c  ea 
trebuie s  fie limpede exprimat  de p r i prin actul nova iei. Potrivit art. 1130 
C.civ., “nova ia nu se prezum . Voin a de a o face trebuie s  rezulte evident din 
act.” Prin termenul “act” se în elege actul juridic în sensul de negotium, adic  de 
opera ie juridic , i nu de instrumentum sau de înscris constatator al unei opera ii
juridice.

Nova ia este întotdeauna rezultatul conven iei p r ilor i nu opereaz
niciodat  de plin drept. Faptul debitorului obliga iei de a pl ti mai mult timp 
creditorului o sum  lunar , f r  a presta între inerea în natur , a a cum i-a asumat-
o în contract, nu poate fi considerat inten ie de a nova14.

Inten ia p r ilor de a nova este esen ial . Lipsa manifest rii exprese a 
voin ei creditorului de a libera debitorul ini ial, odat  cu încheierea actului de 
nova ie, face s  nu fie îndeplinite toate condi iile de valabilitate. Cele dou
obliga ii (cea veche i cea nou ) vor exista paralel, fiind vorba de crearea unei noi 
datorii, neprecedat  de stingerea corelativ   a celei vechi. Prin urmare, actul nu î i
poate produce efectele, iar debitorul ini ial este inut în continuare de achitarea 
obliga iei existente15.

Simpla indicare a unei persoane care va achita datoria în locul debitorului 
nu echivaleaz  cu existen a nova iei. Persoana astfel desemnat  nu poate fi decât 
un mandatar, care va achita datoria în contul debitorului.  

Voin a p r ilor de a nova poate fi i tacit 16, cu condi ia s  fie cert , ea 
putând rezulta i din comportamentul sau conduita neechivoc  a p r ilor, f r  a fi 
stipulat  expres într-o clauz  a conven iei.

Proba inten iei de a nova revine celui ce invoc  existen a nova iei. Astfel, 
pot fi folosite toate mijloacele de prob  prev zute de lege pentru dovada faptelor 
juridice.

2.3. P r ile trebuie s  aib  capacitatea de a nova. Pentru a putea nova, 
creditorul trebuie s  aib  capacitatea civil  de a înstr ina, iar debitorul de a se 
obliga, întrucât el contracteaz  o nou  obliga ie.

În cazul nova iei crean elor solidare, cocreditorul solidar care are 
capacitatea de a primi plata nu poate s  noveze crean a în ceea ce prive te plata 
celorlal i cocreditori.  

13 L.Pop, Tratat de drept civil. Obliga iile, Ed. C.H.Beck, Bucure ti, 2006, p. 302. 
14 T.S., col.civ., dec. nr. 1703/24.12.1962 în C.D. 1962, p. 108. 
15 C.S.J., s.com., dec. nr. 5394/10.10.2001 în Buletinul Jurispruden ei 1990-2003, Ed. All Beck, 
Bucure ti, 2004, p. 309. 
16 L.Pop, op. cit., p. 303.  

101



Mandatarul general al creditorului poate s  fac  o nova ie, nu i
mandatarul învestit numai cu dreptul de a primi plata de la debitor, întrucât 
mandatul acestuia este limitat. 

De asemenea, uzufructuarul unei crean e sau rente nu poate s  o noveze 
f r  acordul nudului proprietar, întrucât el are dreptul numai de folosin i de 
administrare, nu i dreptul de dispozi ie care nu i cuvine decât în caz de uzufruct17.

2.4. Obliga ia nou  trebuie s  se deosebeasc  de cea veche printr-un 
element structural. Pentru existen a nova iei este necesar ca cea de-a doua obliga ie
s  difere de prima printr-un element nou, suficient pentru a se distinge de acesta. 
Acest element nou poate consta în schimbarea oric rei dintre p r i, a obiectului sau 
a cauzei raportului juridic care este supus nova iei. În lipsa acestui element nou nu 
poate exista nova ie.

a. Nova ia prin schimbarea unuia dintre subiectele raportului juridic 
obliga ional ini ial (nova ia subiectiv ). Prin conven ia de nova ie, creditorul sau 
debitorul raportului juridic obliga ional ini ial poate fi schimbat, p strându-se 
obiectul i cauza actului juridic civil. 

Nova ia prin schimbarea creditorului18 opereaz  prin înlocuirea 
creditorului vechi cu unul nou. Debitorul va fi liberat astfel în raport cu creditorul 
vechi, dar se oblig  fa  de cel nou.

Aceast  opera iune este în prezent inutil , f r  aplicabilitate practic ,
întrucât schimbarea creditorului dintr-un raport de obliga ii se realizeaz  prin 
cesiunea de crean , admis  de dreptul modern. Fa  de cesiunea de crean ,
aceast  nova ie prezint  mai multe inconveniente. Astfel, în cazul nova iei se cere 
consim mântul debitorului, în timp ce în cazul cesiunii de crean  nu este nevoie 
de consim mântul debitorului cedat, care poate opune cesionarului toate excep iile
opozabile cedentului. Cesiunea de crean  are efect translativ, în sensul c  nu 
stinge crean a, ci numai o str mut  cesionarului împreun  cu toate accesoriile sale, 
în timp ce nova ia are atât efect extinctiv cât i efect constitutiv întrucât vechea 
obliga ie se stinge cu toate accesoriile ei pentru a lua na tere o nou  obliga ie. 
A adar, noul creditor pierde garan iile i accesoriile pe care fostul creditor le avea, 
iar debitorul nu va putea opune noului creditor excep iile pe care le avea i le putea 
invoca fa  de vechiul creditor, întrucât între el i actualul creditor exist  un alt 
raport obliga ional.

Nova ia subiectiv  prin schimbare de debitor19 opereaz  atunci când o 
ter  persoan  se angajeaz  fa  de creditor s  pl teasc  el datoria, f r  a fi necesar 
consim mântul debitorului ini ial în acest scop (art. 1131 C.civ.). Este necesar
îns  exprimarea voin ei certe, lipsite de echivoc a creditorului de a-l libera pe 
debitorul ini ial. Aceast  nova ie opereaz  pe cale de expromisiune20, adic  aceea 

17 I. Adam, op. cit.,  p. 522.
18 Aceast  nova ie este reglementat  de art. 1128 pct. 3 C.civ, care prevede: “când, prin efectul unui 
angajament, un nou creditor este substituit celui vechi, c tre care debitorul este desc rcat.”
19 Aceast  nova ie este reglementat  de art. 1128 pct. 3 C.civ, care prevede: “când, un nou debitor este 
substituit celui vechi, care este desc rcat de creditor.” 
20 C. St tescu, C. Bârsan, op. cit., p. 321. 
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promisiune de plat  din partea celui ce se substituie altuia sau exclude pe vechiul 
debitor.

Nova ia prin schimbare de debitor poate avea loc i cu acordul debitorului 
ini ial, pe cale de delega ie. În aceast  situa ie, debitorul ini ial d  mandat unui ter
s  pl teasc  în locul s u, ter ul substituindu-se ca debitor în raportul obliga ional 
existent.

b. Nova ia prin schimbarea unui element structural al raportului juridic 
obliga ional ini ial (nova ia obiectiv ). Aceast  nova ie are loc atunci când 
debitorul contracteaz  fa  de creditorul s u o datorie nou , ce se substituie celei 
vechi care este stins . Exist  patru modalit i în care se realizeaz  nova ia
obiectiv : prin schimbarea obiectului obliga iei, schimbarea cauzei, a naturii sau 
modalit ilor acesteia. 

Nova ia prin schimbarea obiectului obliga iei se realizeaz  în cazul 
creditorului care accept  angajamentul debitorului s u de a de îndatora s  execute o 
alt  presta ie decât cea la care era obligat prin raportul juridic ini ial21. Aceast
nova ie nu trebuie confundat  cu opera ia de dare în plat 22. Darea în plat  este 
considerat  o specie a nova iei prin schimbarea debitorului, având în plus, 
caracterul de a stinge deplin obliga ia veche, f r  ca aceasta s  mai devin  o nou
obliga ie. Este vorba, practic, de o nova ie urmat  instantaneu de plat 23.

Nova ia prin schimbarea cauzei se realizeaz  atunci când acela i debitor se 
angajeaz  fa  de acela i creditor, pentru acela i obiect pe baza unui titlu diferit. 
De exemplu: în situa ia în care raportul obliga ional vechi, n scut din contractul de 
vânzare-cump rare este înlocuit cu un raport obliga ional nou n scut din contractul 
de împrumut. 

În cazul nova iei prin schimbarea naturii juridice a obliga iei, obiectul i
p r ile raportului juridic obliga ional r mân acelea i, numai natura obliga iei se 
schimb . De exemplu: o datorie comercial  este transformat  într-o datorie civil i
invers. În acest caz, nova ia exist , întrucât între obliga iile civile i cele 
comerciale exist  deosebiri. 

Nova ia prin schimbarea modalit ii crean ei se realizeaz  în situa ia în 
care se include sau se înl tur  o modalitate a obliga iei. Elementul nou poate fi dat 
de înlocuirea sau ad ugarea unei condi ii raportului juridic obliga ional24. Astfel, o 
obliga ie pur i simpl  poate fi transformat  într-o obliga ie condi ional  sau o 
obliga ie condi ional  poate fi transformat  într-una pur i simpl .

Acordarea unui termen de plat , remiterea unei p r i din datorie sau luarea 
de noi garan ii (de exemplu o ipotec , un gaj, o cambie) nu constituie nova ie
întrucât nu se na te o obliga ie cu un element nou de natur  a o face s  difere de 

21 De exemplu, raportul vechi care are drept obiect plata unei sume de bani se înlocuie te cu o alt
presta ie.  
22 La ambele institu ii juridice are loc schimbarea obiectului obliga iei.  
23 O. Ghi , Dinamica obliga iilor în dreptul civil, Ed. Universitaria, Craiova, 2006, p. 247 
24 C. St tescu, C. Bârsan, op. cit., p. 322, I. Filipescu, Drept civil. Teoria general  a obliga iilor, Ed.
Actami, Bucure ti, 1997, p. 218 
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cea veche25, fiind vorba doar de simple modific ri ale obliga iei, care nu îi 
afecteaz  existen a, obliga ia în sine r mânând neschimbat .

Toate aceste condi ii trebuie îndeplinite cumulativ pentru a fi în prezen a
nova iei, modalitate de transmitere a raportului juridic obliga ional.

25 T.S., s.civ., dec. nr. 177/11.02.1981 în R.R.D. nr. 10/1981, p. 70.  
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