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PREFAȚA 

Public acest: curs elementar de drept roman, amintindu-mi 

cuvintele regelui Carol rostite la 1 Aprilie 1905 despre dicționa- 

rul Academiei: „perfecțiunea lui are mai puțină însemnătate de 

„cât ființa lui“. Cartea de față poate să aibă multe lipsuri; dar, .. 

trebuia să se pună cât mai curând la disposiția studenților ro- 

mâni mai ales de dincoace de Carpaţi, un manual scris româ- 

neşte. Zic, mai ales, pentru-că necesitatea de a se răspândi ştiin- 

ţa în limba naţională se simte mult mai. puternic în acele părți 
ale Resatului mărit, unde. până la sfârșitul răsboiului mondial 

s'a impus cu silnicie o cultură streină. 

Având în vedere că scriu pentru usul studenților din anul, 

Î, am căutat să expun principii generale, să trec peste multe 

amănunte instructive, cari la începutul studiului ingreuiază şi 

pentru începător par a întunecă o materie grea şi prin conținu- 

tul ei specific şi prin lipsa aparentă de lesătură cu vieața juridi- 

că actuală. De aceia, textul cuprinde numai partea. esențială, iar 

în note ici și colo am pus unele detalii. Am ţinut însă ca cititorul 
să se poată familiariza. cu limba isvoarelor, citând în note frag- 

mente din autorii clasici şi legiuirea lui Iustinian, fiind convins 

„că acela care incepe a le înţelege va prinde gustul de a cerceta 
mai de aproape dreptul roman.  __ | . 

În ce. privește metoda de tratare, nu am adoptat împărţi- 

rea materiei obișnuită în cărțile germane pentru două motive: 

pentru-că atare împărțire. poate să fie mai sistematică, dar nu 

este romană; şi peniru-că pe împărțirea romană se bazează al- 
cătuirea codului nostru civil, al cărui studiu temeinic presupune 
cunoașterea dreptului roman. După cum Germanii şi-au întoc- 

|> -
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mit legea lo civilă de la 1900 urmând sistemul doctrinei Pan- | 
'dectelor, așa în cât.studentul, „care trece de la dreptul roman la 
studiul dreptului civil. urmează aceleaşi largi diviziuni și subdi- 
viziuni de materie; tot astfel studiul dreptului roman la noi tre- 
bue de la început să ofere studentului sistemul, în care îşi va în- 

- troduce” cunoştințele- viitoare de drept privat actual; Aceasta se. 
"recomandă nu numai din consideraţiuni didactice, dar şi pentru | 
motivul că, cine studiază un drept vechiu are datoria, spre a-i -- 
păstra originalitatea, să-l cerceteze după 'sistemul în care l'au 
lăsat aceia cari lau creat. Numai atunci modificarea sistemului 

+ transmis este ingăduită, când ar prezenta particularități. cari 
îngreuiază o cercetare metodică. Spre exemplu, nu se poate 
păstra la capitolul bunurilor tratarea modului de a dobândi cu 
titlu. universal înainte de a cunoaște modurile de câştigare a 
proprietăţii cu titlu particular, pentru- că ar îi să păşim de la 
compus la simplu. -De aceia, în contra sistemulai lui Gaius şi 
Justinian, materia succesiunilor ocupă aici ultimul loc din par- 
tea privitoare la bunuri, | 

Evitând a introduce în cadrul dreptului + roman chestiuni 
aprofundate de jurisconsulții moderni, nu am tratat acele che- 
stiuni cari îşi au mai bine locul în dreptul. “privat actual: spre 

„exemplu, doctrina cea nouă asupra dreptului subiectiv, diferitele 
„teorii asupra persoanei juridice etc. | 

Nu am socotit necesar să reproduc indicaţiile bosate de lite- 
“zatură din diferitele tratate streine. Ar fi fost să înmulțesc nu- 
mărul paginilor acestui manual elementar. Scrierile folosite, 

“sunt arătate în nots la locul cerut. Cine voește să cunoască lite- 
“Tatura asupra cutărei materii, va deschide opera lui Wind- 
scheid, intitulată Lehrbuch des Pandektenrechts, ținută la cu- - 
rerit după moartea autorului, de Profesorul dela Berlin Theodor . 
Kipp, de aceia:se şi citează: Windscheid-Kipp; va deschide car- 
tea clasică a lui Girard, Profesor la'Paris,!') întitulată Manuel 

  

_4) Decedat în 1925; cf, Reue' historigue de- droit Iranţais et dtranger .! 
1926, pag, 591, ” |
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Elementaire de droit romain, a cărei importanţă în ştiinţa ro- 

manistă se poate judeca după faptul că e tradusă în limba ger- 
mană, în care au apărut atâtea scrieri de valoare în această 

specialitate. IE: | 

Ţin 'să atrag. atenţia că cea mai răspândită ediţie a. legiui- 
rii Corpus iuris civilis este aceia scoasă de Mommsen, Krueger, 
Schoell şi Kroll, că o prețioasă colecție de isvoare de drept cu 
prind Textes de droit romain publicate de Girard; şi că pentru -: 
înțelegerea limbii „juridice cu termenii ei technici, având o în-. 

- semnătate specială, este indispensabil. dicționarul lui Heumann, 

întitulat Handlexikon zu den Quellen des rămischen Rechts, 

prelucrat în ultimul timp de Emil Seckel, profesor la Universi- 
_Zatea din Berlin.!) 

— | | Ianuarie 1922. 

PREFAȚA LA EDIȚIA II 

Publicând această ediție, exprim aici regretul, că, în afară 

de mărunte schimbări, nu am putut, din lipsă de timp, să-i aduc 

adăugirile ce plănuiam; am însă şi plăcerea de a aduce mulțu- 

miri d-lui V. Tilea, care a înzestrat această carte cu un prețios 

indice alfabetic, alcătuit de D-sa cu o conștiințiositate vrednică 

de toată lauda. - 

Decemurie 1923. * 

4) Mort în 1924; ct. Zeitschrift. der Savigry- Stiftung, rom. Abt, Tom. - 44 

din 1924, pag. IX—XI. 
pg



CURSUL DE DESCHIDERE 
* 

Unul dintre cei mai mari jurisconsulți ai secolului: trecut, 
Rudolph v, Ihering*), a spus că de trei ori Roma prin mijloace 
diferite a făcut să i se asculte cuvântul în lume:. cu spada, cu 
crucea și cu legea. 

Rămâne în sarcina istoriei generale să arate, cum a putut 
să adune sub un singur sceptru neamuri atât de deosebite Și 
cum le-a coordonat activitatea într'un stat cu caracter univer- 
sal, desvoltând cea mai puternică organizaţie politică din anti- 
chitate, Rămâne istoriei bisericești să arate, cum din locul unde 
tronase odinioară forța materială s'a ridicat mai târziu puterea 
spiritului cu atâta prestigiu, în 'cât papalitatea medievală putea 
afirma: Roma caput mundi regit frena orbis rotundi. . 

„_ Ceia ce se explică mai greu, este fenomenul unic în istorie, 
“ca un drept strein și de lungă vreme mort să ajungă a se im- 
pune unor popoare streine, nici prin forță nici prin sprijinul cre- 
dinţei, şi totuși cu așa efect, în cât să stăpânească la ele acasă şi 
„să le facă educaţia juridică secole de-a rândul, Dreptul roman 
se inmormântase de mult cu poporul care“T'a creiat, când na- 
țiuni nouă lau desgropat şi lau introdus în vieaţa lor la o coti- 
tură a istoriei, care însemnează începutul evului -modern. S'a 
„produs o întorsătură lentă dar hotăritoare în evoluţia spiritului 
general, când lumea medievală a luat cunoștință de principiile 
și distincţiuinile luminoase ale dreptului roman, care oferise cu 
veacuri înainte mai multă. garanţie de libertate şi egalitate civilă 
de cât regimul feudal'de origină germanică, | 

De aceia, se pune intrebarea: În ce constă superioritatea - 
dreptului roman și dacă astăzi mai prezintă interesul de a fi 
studiat? Ă 

1) Vezi introducerea asupra importanţei dreptului roman, coprinsă in 
primul volum al operii: Geist des-rămischen Rechis. -
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Spre a-i desvălui calităţile fundamentale prin cari s'a im-' 
pus societății moderne, trebue arătat cum s'a format în curs: 
de 13 veacuri acest drept, ce represintă cea mai originală contri- 
buţie a “poporului roman la bunul comun al civilizaţiei. Căutând 
a stabili în linii generale cum s'a desvoltat dreptul roman, tre- | 

“bue să se facă atare cercetare în legătură și cu caracterul popo- 
rului, care l'a produs, și cu istoria li: primul factor îi imprimă 
dela început unele însuşiri specifice; cel de-al doilea îi influen-. 
țează “evoluţia și propagarea, 

Romanul primitiv era agricultor când statul nu-i cerea să 
fie soldat, Crescut la coarnele plugului, el învăța din cea mai 
depărtată “vechime să aprecieze exclusiv ca al său fructul mun-" 

- cii lui; şi astfel în mod firesc ia naștere simțul dreptului de pro- 
prietate ca un drept individual, consfințit în legea celor 12 table 
de la mijlocul secolului V înainte de Christos,-Acest drept, deș- - 
teptând spiritul conservator, se păstrează. printr'o necurmată 
voință de stăpânire faţă de vecin și se lărgește prin răsboaie în 
pasuba vrăjmaşului, Voința de a stăpâni încetând, aduce perde- 
rea proprietății după un anumit timp prin usucapiune, Aşa dar, 
așezământul proprietății individuale crește și oțeleşte în pro- 
prietar tăria dea voi fără întrerupere. Intărit de acasă cu acea- 
stă armă în lupta pentru existență, Romanul își disciplinează 
voința în școala serviciului militar. Acolo învaţă a pune la dis- 
poziţia statului toată puterea, abnegaţia şi iscuisința întrebuin- 
țată la înflorirea gospodăriei lui. Din exerciţiul sacrificiului co- 
lectiv, adus prin răsboaie, el înţelege a-și subordona interesele 

- particulare interesului superior al statului, şi astfel serviciul mi- - 
litar face din plugar un bun 'soldat şi „din soldat. un cetățean 
conștient“, La acest cetățean roman, însușirea care predomină 
este „egoismul disciplinat”1) oferit în primul rând Patriei. 

"A fi egoist înseamnă a păstra cu tărie ceia ce îmi aparţine 
şi, în lupta cu factorii din afară, a întinde supremaţia acelui 
bun, Acest egoism străbate victorios și rămâne deasupra în 
ciocnirea de interese, concepții şi tendinţe cari contribue la cre- 
iarea și propășirea dreptului roman. După-cum puterea sâmbu- 
relui latin din peninsula italică s'a stabilit prin lupte neîncetate, 
până când a ajuns să stăpânească mai întâi Italia și apoi întreg 

  

__ 4) cf. Ihering, op. cit, Vol, 1, pas. 318-340, Asupra caracterizării -popo- 
rului roman, vezi și Rens Pichon; Histoire de la litterature latine, Ed. IX. 
1921 pag, 1—16, Dă
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" basinul Mediteranei; după-cum această forţă invincibilă, în tim- 

purile-i de mărire, a ajuns la apogeu prin desvoltarea lentă dar 

viguroasă a principiilor constituţionale, cari au format temelia . 

„statului roman încă dela începutul Republicii; tot astfel și drep- 

tul roman în conflict cu influenţele-din afară deşi se îmbogăţeș- 

te cu elemente nouă, păstrează. totuşi liniile fundamentale ale 

aşezământului moștenit dela vechii Quiriţi. Spiritul-conservator 

al plugarului latin se întâlnește și în drept. Lupta cu tendinţele 

din dreptul ginţilor, lupta din sânul societăţii romane între pa- 
trici şi plebei, lupta cu vrăjmaşii de peste hotare constitue at”, 
mosfera, în care a crescut poporul roman cu dreptul lui. Veşni- 
cul conflist nu a însemnat însă o risipă de energie, ci exerciţiul 
înviorător al puterii!). De aceia rezultatul nu a fost în drept, 

cum nu a fost nici în politică: o operă slăbănoaă, ci o creațiune 

v isuroasă, 

* * * - ” 

În pragul istoriei dreptul roman apare fixat în legislația 
celor XII table, câre poartă semnele luptei date între patrici şi - 
plebei. De aceia, actul legislativ e clar și precis ca ori-ce com- 
promis între doi adversari cari ştiu ce voesc; și cum ambele 
părţi erau stăpânite de egoismul rasei, legea decemvirilor este 

„conservatoare și exclusivistă. Romanii î-au atribuit atâta impor- 
tanță în evoluţia dreptului din secolele următoare, în cât Titu . 
Liviu după' 5 sute de ani o numește fons omnis publici privatique 
iuris. Aşa dar, primul monument juridic naşte prin luptă. 

Desvoltarea ulterioară a dreptului se înfăptueşte tot prin. 
„ciocnirea de puteri deosebite: conflictul are loc între vechiul 

ius civile — bazat pe cele XII table, legi şi obiceiuri — având 
un caracter conservator, specific roman: și deci naţional; şi între 
ius gentium venind din afară, lipsit de semnul naţionalităţii și. 
adaptat nevoilor comerțului, cu care se îndeletnicesc oameni 

o 

liberi de ori-și-ce origină. Între simțul conservator roman şi 

noua tendință a dreptului ginţilor, în cadrul acestei antiteze, s'a 
desvoltat dreptul privat al Republicii, fără grabă și fără salturi, 

"prin două mijloace de căpetenie: prin arta de a interpreta ve- 
chiul drept civil, pe care Romanii nici odată nu lau desființat. | 
fățiș, şi prin instrumentul jurisdicției încredințat pretorului. 

Laptei, 
1) ci, Ihering op. cit. Vol. [. pag. 339 şi următoarele, unde desvoltă ideia .
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Felul cum s'au întrebuințat ambele mijloace, dovedește un deosebit spirit inventiv, ieșit din nevoia de a se adapta dreptul strâmt naţional la vieața economică intensă a poporului, care prin succesele-i politice venea tot'mai mult în contact cu streinii, In' această direcţie se poate urmări activitatea jurisconsulților ” din. vremea: Republicii: prin interpretare, ei au căutat să aplice vechiul drept civil și la cazuri neprevăzute de legiuitor. Aici se poate observa respectul juristului pentru dreptul străvechiu al “cetăţii: el nu părăsește baza tradiţională a edificiului durând de secole, ci caută -a-l înviora printr'un spirit nou. a „O metodă similară se poate constata și în funcțiunea pre- toruiui, Cât timp legile în vigoare nu au dat putinţa acestui ma- . sistrat superior să reformeze dreptul existent, el a asistat la - “desfășurarea procesului, ce avea loc după normele stabilite prin legi și obiceiuri, Când prin legea Aebutia, de la mijlocul secolu- „lui penultim înainte de Christos, a dobândit mai mulță inițiativă, atunci a intervenit deschizând calea progresului. Dar această intervenţie nu s'a făcut decât în temeiul legii menţionate, așa încât pretorul nu a părăsit terenul legalității spre a modifica dreptul civil, Rămâne un fapt stabilit, că prin instrumentul pro- cedurii s'au întrodus idei nouă fie spre a completa, fie chiar spre a corecta normele dreptului civil, Magistratul roman nu a avut însă curajul să se pună în contradicție fățișă cu dreptul civil, decât atunci, când acest drept nu-i mai opunea nici o împo- trivire întrucât căzuse în uitare şi deci nu mai oglindea con- - „Ştiinţa juridică a contimporanilor,. - . . Ii . - Intre nevoia de reforme și spiritul conservator, pretorul ca organizator-al procesului a făcut drum ideilor nouă în două fe- uri: sau recurgând la mijloace de. procedură: atât de subtile și practice, încât și astăzi figurează în arsenalul juridic, cum este „-spre exemplu ficțiunea, excepțiunea etc,; sau însărcinând pe ju- decător -să aprecieze cazul litigios, în conformitate cu intenţia "Părților și judecata oamenilor de bună credință, şi-să dea astfel * 0 sentință ex aeguo et bono. Introducând elementul equității, — | necunoscut de dreptul formalist, consfințit prin ius civile, — pretorul a pus 'o chestiune nouă judecătorului însărcinat a se. . pronunța și în acelaș timp a aruncat în cercul specialiştilor stimu- lentul cercetării, Judecătorul, în cazul concret,.era obligat să se informeze ce înseamnă aequum et bonum printre contimporani. și deci trebuia să afle practica observată între oamenii. de bine, '



să meargă la isvorul dreptului consuetudinar, Specialistul, fără 
a fi legat de un caz concret, era chemat să stabilească ce este 
bona fides în general, cum trebue interpretată voinţa părților în 
cazuri dubioase și cari să fie regulile ce cârmuesc raporturile de 
drept în așa fel, încât să împace și logica juridică şi interesele 
particulare și simţul permanent de dreptate, Tinzând către acest 
ideal, către aeguitas, jurisconsulţii din perioada clasică au 'de- 
finit ştiinţa dreptului ars aequi et boni. | 

„e . - 

Dacă privim desvoltarea dreptului roman dela legea Aebu-. 
tia până către instalarea Monarchiei absolute, într'o perioadă 
de 4 secole, întâlnim un mod de formaţiune a dreptului cu totul 
original şi necunoscut în statele moderne. Prin activitatea a doi 
factori principali se perfecţionează: a pretorului mai ales în ul- 
timul timp al Republicii, şi a jurisconsultului în vremea Prin- 
cipatului, a 

„ Pretorul este magistratul în care se concentrează limpede 
„Şi vie conștiința poporului roman despre dreptul său, şi care 
poate imbogăţi acest drept cu norme nouă fără a le fi impus pe 
cale legislativă. Dela el contimporanii așteaptă să organizeze 
împărțirea dreptății intr'un spirit bazat de sigur pe ius civile, 
dar rafinat prin interpretarea cunoscătorilor (iuris periti) şi con- 
“firmat prin uzul zilnic; de aceia s'a spus că el este organul drep- 
tului civil în continuă prefacere; că este viva vox iuris civilis. 
Din această caracterizare urmează, că pretorul, deşi pare a lua 
o atitudine independentă în formațiunea dreptului prin edictul 
său, totuşi de fapt el păstrează contactul intim cu evoluţia drep- 
tului civil. O dovadă că spiritul conservator, susceptibil de pro- 
gres, a prezidat și la creiarea dreptului honorar. . - 

Al doilea factor specific roman este jurisconsultul. 
Pretorul, care a știut să dea expresie juridică convicțiunii 

de equitate a contimporanilor, nu-și mai putea prelungi influența 
în perioada Principatului, Era firesc sub noul regim, ca împărații 
să nu mai lase unui magistrat republican rolul de a creia drep- 
tul; şi de aceia, chiar August a căutat să-i precumpănească in- 
fluenţa ridicând tot mai mult în stima publică şi la cele mai 
înalte onoruri pe jurisconsulţii mai de seamă, Acordându-le fa- 
voarea să dea răspunsuri în chestiuni de drept ex auctoritate 
principis, împărații inconjurau de mai multă strălucire o specia- 

=
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litate, care tot-d'auna 's'a bucurat de o distinsă stimă în socie- - tatea romană, Atare inițiativă” imperială a avut îndoită conse- cință de a stimula progresul acestei ramuri de ştiinţă și a pune în umbră autoritatea 'pretorului; Pentru o astfel de modificare venise momentul, Pretorul dăduse măsura producțiunii originale în ultimul secol al Republicii; rămânea ca, după schimbarea re- - Simului politic; materialul juridic fixat în edictele magistraţilor. sau existând în practica contimporanilor ca drept consuetudinar, „să fie supus unei 'cercetări imai sistematice, să fie limpezit, or- - donat și pus la punct cu nevoile dz justiție mai rafinate într'un stat cu caracter universal, în care toţi locuitorii liberi de diferite origini ajunseseră sub Catăcalla cives romani. Era firesc dar, 
ca în această perioadă, începând dela August şi până la mijlo- cul secolului III “după Christos, numită perioada. clasică a drep- 
tului roman, să se curme oficial firul desvoltării dreptului pre- 
torian, şi să strălucească știința juridică sub ocrotirea împără- tească, o o | ! 

Jurisconsultul din perioada clasică nu întrebuinţează” mij- 
loacele de investigație modernă: nu are-nici simţul istoric, nu 
este nici riguros sistematic; dar întrece pe învățatul modern prin 

“faptul că păstrează contactul cu visața practică, Prin nevoile acestui mediu, în care se elaborează pe nesimţite dreptul, el își 
clarifică necontenit știința și se pătrunde de înţelegerea, că teo- 

ria se limpezeşte mergând alături de - practică, Luând cazuri 
concrete sau imaginate, el îşi exercită toată puterea: de a ju- 

- deca, tinzând a da soluţia cea mai apropiată de idealul dreptăţii. 
In operaţiunea de a trage. dintr'un principiu, mâi mult simțit de- 
cât formulat, cele mai exacte consecințe, sau de a face cele mai 
fine distincțiuni pentru a realiza dreptul conform cerinței suur. 
cuique tribuere,-în această Operaţiune se manifestă prin exce- 
lență spiritul juridic din perioada clasică.!) Ceva din această 
producțiune originală s'a păstrat, prin bună-voința: compilato- 
rilor lui Justinian, în Digeste. Despre acest monument juridic 

“un mare autor italian; Ferrini?), s2 pronunță astfel: „Precum 

  

  

1) In ce priveşte carcterizarea generală a spiritului juridic roman, vezi 
excelema apreciete a lui Paul Lejay în Histoire de la littârature latine des 
origines d Plaute, Paris 1920, unde autorul spre deosebire de specialiştii 
4 , 

căpetenie a sufletului roman, DR . | 
"?) Citat de Bontarite, în Diritto 7omano 1900, pag. 108, , — 

. 

acestei: ramure relevă importanța isvoarelor de drept ca manifestare de.
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acela care vizitează o galerie de statui greceşti, parte stricate 

de vreme și imprejurări, parte uriţite de restauratori nepricepuţi, 
rămâne subjugat de puterea extraordinară a acelei arte minu- 
nate, tot astfel acela care deschide Digestele” și citeşte paginele 
marilor jurisconsulţi, deși foarte des mutilate şi rău interpelate, 

nu poate să nu rămână uimit înaintea acelei producţiuni așa de 
extraordinară, așa de bogată şi înviorătoare, atât de măreaţă în 
liniile-i generale, atât de fină şi elegantă în detalii. Nici o pa- 
gină a unui alt jurist din ori-ce timp nu se poate asemăna cu 

acelea; arta dreptului pare aproape a îi dispărut de pe faţa pă- 
mântului, după ce s'a manifestat într'un mod așa de surprinză- 

tor, - - 

* * - 

Către mijlocul veacului al IIl-ea al erii creştine, se încheie 
epoca de strălucită cultivare a dreptului, coincidând cu ajunge- 
rea la apogeu a puterii politice. Dreptul până atunci desvoltat 
represintă contribuția cea mai originală â poporului roman la 
patrimoniul civilizaţiei umane *). Deşi întins dela leagănul Ti- 

brului în întregul orbis romanus, totuși păstrează tiparul Spiri- 

tului roman. -Dreptul ginţilor îl îmbogăţise, dar nu-i întunecase 
originalitatea, nu-i slăbise nici preponderența așa cum ieșise din 
edictul pretorului şi din pana jurisconsulților, Ceia ce a urmat: 
de atunci înainte nu mai represintă triumful spiritului roman.“ 

De inălţare, nu mai poate fi vorba. Ajuns pe povârnişul decăde- 

rii ca şi Imperiul, dreptul nu se mai înviorează nici prin ideia 

creştinismului nici prin influența crescândă a Hellenismului. Cel 

mult, prin recunoașterea doctrinei creştine ca. religie de stat, se 

introduc unele norme nouă privitoare la regimul familiei, cari 

au făcut ca dreptul roman să fie mai accesibil societății creştine. 

+ . , 

Intorcându-ne privirea către perioada clasică, se pune între- 

barea: cari sunt principiile cu cari dreptul atunci în floare a con- 

tribuit mai târziu la progresul juridic general. . . 

1) Din-acest punct de vedere tratează profesorul Declareuil de la Uni- 

versitatea din Loulouse misiunea Romei sub titlul cărţii „Rome et lorgani- 

salion du' droit* apărută in 1924 în colecţia de sinteză istorică, numită . 

„L'Evolution de Ihumanite” 

e
o



. pa 
"Pe când dincolo de hotarele Imperiului trăiau popoare bar- bare, Romanii ajunseră să reglementeze raporturile de interese între ei sau între individ şi stat după norme, a căror importanță istorică se poate judeca după faptul: că societatea omenească a progresat când a aplicat acele norme, și a rămas inapoi sau a decăzut 'când le-a nesocotit,.. | Sa - Vom indica numai două: principiul proprietății individuale şi. distincțiunea între ius publicum și ius privatum. 

-.. Deosebirea, impusă fără cruţare prin forța publiză: într> ce este al meu și al altuia, constitue fundamentul organizaţiei unei societăți ce tinde spre progres. Această deosebire se: făcuse în Laţiu, când hotarul statului roman nici nu trecea peste Tibru: - „legea celor XII table o cunoaște, Din momentul în care s'a recu- „„. noscut proprietatea individuală, cu putinţa nelimitată de a dis- pune ori cum de ea, Romanul a atras şi consecința că proprieta-: rul poate! hotări de soarta averii lui după moarte, a admis prin urmare libertatea de a-testa, în mijlocul veacului al V-lea înain- . te de Christos. Când după căderea Imperiului roman, o: mie de ani mai târziu, neamuri mai viguroase dar fără experienţă so- cială şi deci barbare, au încercat a întemeia o societate nouă pe alte principii, decât pe proprietatea individuală, istoria înregi- strează începutul unei epoci de regres, care coincide cii evul me- - diu. Din acest stadiu inapoiat nu a eșit Occidentul decât atunci când iarăși s'a introdus principiul, experimentat atâtea secole, că proprietatea exclusiv individuală constitue cea' mai civilizată formă de stăpânire a bunurilor și de înbelșugată producţie. Dela începutul istoriei moderne până în toiul răsboiului mondial, res- pectul proprietăţii individuale a asisurat propăşirea societății europene. Când în Rusia teoria bolșevică a pus în locul vechiu- „lui regim juridic comunismul, adică proprietatea tuturora și a nimănui, s'a prăbușit imensa țară în desordine și barbarie. Refor- - matorii rătăciți încearcă acum a se întoarce la regimul celor XII table, Pentru a doua oară în istoria lumii, după lunga practică a evului mediu, se dovedește superioritatea concepţiei romane. 
"O altă contribuţie a dreptului roman la mersul civilizației “europene este. distincţiunea între dreptul privat și dreptul public. Printre foloasele ce aduce acest fecund principiu „iată două e- 
sențiale, după Cuq?); 1) asigură cetăţenilor maximul de liber- 

  

  

„_î) Les Institutions juridigues- des Romains. Paris 1904 Tome 1. pas.: XXIV nota 1, ! -
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tate în raporturile între ei şi o protecţiune eficace contra încăl- 
cărilor statului asupra proprietăţilor lor; 2) împiedică a se fal- 
sifica caracterul instituţiilor politice, tratându-le ca instituții fa- 
miliare., Pentru a aprecia valoarea acestei distincţiuni, este sufi- 
cient a examina ceia ce s'a petrecut la popoarele cari nu au cu- 
noscut-o: în Grecia întâlnim amestecul statului în actele cele - 

mai intime ale vieţii particulare; la Germani, ajunși stăpânii Eu- 
ropei feudale, suveranitatea teritorială a fost tratată ca o pro- 
prietate particulară, funcțiunile publice ca bunuri de familie, po- 
sesiunea pământului ca fundament al dreptului. de jurisdicție, 

Un asemenea regim.nu ar putea garanta nici o bună administra 
ție nici o justiție imparţială”. Câtă vreme au durat aceste con- 
fuziuni, pentru-că lumina dreptului roman nu pătrunsese în min- 
"tea germanică, atâta timp nu s'a putut întemeia statul modern. 
A trebuit să se reia studiul dreptului roman, să se adopte distinc- 
ţiunea între drept public şi privat, spre a se înlocui concepția pa- 
trimonială a statului medieval cu principiul, că puterea statului 
are un isvor fundamental deosebit de drepturile persoanelor, 

cari îi exercită numai diferitele atribuțiuni, N 
“Dacă ne oprim aici, fără a mai menţiona normele de drept 

privat cari au influenţat puternic codificaţiile moderne, cum este 
intreaga” materie a obligaţiilor, cum este principiul succesiunii 
universale, care a înlăturat modurile felurite de a succede în . 

"bunurile de origină deosebită sau cu destinaţiune deosebită cum - 
se desvoltase în dreptul germanic; rămâne un fapt stabilit că 
dreptul roman a dat un puternic impuls spre progres societăţii - 

europene. 
Incepând. mai ales - dela şcoala post- glossatorilor înainte 

(sec, 14—15), acest drept ajunge a se impune în Occident ca ul- 
timul isvor al raţiunii juridice, când judecătorul nu afla soluţiu- 
nea în regimul împestrițat cu tot felul de drepturi, ce domneau 
în același teritoriu: dreptul consuetudinar, un crâmpeiu de le- 
gislație locală, dreptul statutar (al oraşelor), dreptul feudal și 
cel canonic. Această funcţiune, introdusă prin practica juriștilor, 

cari studiaseră la Universitățile italiene, a fost confirmată oficial 
“în Germania prin ordonanța imperială din 1495 și astfel dreptul 
roman fixat în Corpus iuris glossat, ajunge dreptul subsidiar al 
“Imperiului german, implinind acest rol până la anul 1900,. 

“Din epoca Renaşterii înainte de dreptul roman, studiat în tot 
Apusul, devine bunul comun al juriștilor din toate țările, se înal- 
ță la rangul unei doctrine universale, şi astfel se întâlnesc aceiaşi
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învăţaţi vestiți funcţionând ca profesori la Universități din dife- 
rite țări. Aflăm pe marele romanist Doneau (1527—1591), Fran- 
cez, ținând prelegeri la Bourges, de unde persectitat a putut 
să-și continue activitatea la Heidelberg în Germania, la Leyden 
în Olanda, la. Altdorf în Elveţia; întâlnim pe Dionysius Gotho- 
redus, Francez, (1549-—1622) funcţionând ca profesor la Gene- .: 
va; Basel, Heidelberg şi Strassburg, după ce refuzase chemarea 
"universităților dela "Bourges, Franeker, Angers, Valence şi Alt-- 
dorf !), o Ea ” 
"Era firesc ca influența dreptului roman dela dostrină să se 
manifeste în legislaţie cu așa efect, încât legiuirile din sezolul 
XIX-lea prin cari se codifică dreptul privat în Franţa, în Aus- 
tria, Italia şi Germania au făcut împrumuturi bogate din Corpus 
iuris civilis, așa cum fusese interpretat de slossatori și post- 
slossatori, | i . 

Acum, când fiecare stat european își are “corpul său: de 
legi civile, iar: știința "modernă pretinde că și-a însușit gândirea 
juridică a jurisconsulților clasici, sa pune întrebarea dacă „mai 

„este necesar a se studia dreptul roman, Răspunsul afirmativ 
se impune pentru două motive, isvorite din tendința de a ridica 
tot mai sus știința dreptului, Intâi, pentru-că şi în 'materia drep- 

tului, ca la orice ramură de ştiinţă, mai temeinic se înțeleg insti- 
tuțiile juridice actuale dacă cercetăm pe ce se întemeiază, dacă 
deci studiăm dreptul roman care în bună parte le stă la bază, Al 

i doilea, pentru-că dreptul roman având o desvoltare, ce se poate 
urmări continuu într'un interval de 1000 de ani, oferă cercetă- 
torului putinţa nu numai de a observa: procesul de formaţiune, - 
înflorire şi decădere a unor instituţiuni specific romane, ci a des- 
prinde dintr'o evoluţie milenară şi principii generale, cari câr- 
muesc evoluția dreptului, ca un produs social, independent de 
timp și loc. Din acest punct de vedere, tot -mai accentuat în 'ul- 
timele decenii, studiul dreptului roman intră în curentul larg 
al istoriei generale a dreptului. Intră într'o măsură cu atât mai 
largă, cu cât cercetările de până acum nu au desvăluit la vre-un 
popor din antichitate o evoluție mai lungă şi mai bogată, ofe- 
rind atâtea observațiuni concludente cum. prezintă vieața juridi- 
că a Romanilor. De aceia. cu drept cuvânt spune Girard (Ma- 

  

1) ci. ' Rivier, Introductiori historique au droit romain. Bruxelles 1881 _ 
pas. 593, o
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nual, pag. 5), că stadiul dreptului roman constitue un iîncompa- |— 
rabil instrument de educaţie istorică, | 

x 
N * * 

Pe lângă atari consideraţiuni, pe noi Românii acest studiu 
trebue să ne intereseze în deosebi pentru-că dreptul care a câr- 
muit societatea din care s'a zămislit neamul românesc, a fost 
dreptul roman, . Traian cucerind Dacia nu a înțeles să aducă. 
numai o provincie subjugată sub_sceptrul său, ci din bogata ţară . 
a înțeles să facă o colonie. După spusele lui Eutropiu, a instalat 
aici nesfârșite mulțimi de oameni din tot Imperiul*), pentru a 
imprima provinciei cât mai curând un caracter roman. Succesul 
colonizării şi al asimilării s'a realizat în scurtă -vreme prin mul- 
țimea coloniștilor romanizați, prin faptul că Romanii abătuseră 
ori-ce putere de rezistenţă la poGulaţia autohtonă care pierduse 

„ în răsboiu imensa: majoritate a bărbaţilor, și prin faptul că Da- 
„cia prin bogăţia sa minieră şi prin artera de comunicaţie a Du- 
nării, ajunsă un fluviu roman, devenise un factor economie con- 
siderabil în vieața Imperiului. | 

/ Un indiciu despre strângerea legăturilor cu centrul, adică cu 
Italia, este direcția căilor de comunicație: dela Sarmisegztuza 
şoselile duceau, prin Banat spre Dunăre și peste fluviu prin Illiri- 
cul romanizat, la marea Adriatică. Astfel orientată, Dacia intră 
repede în sfera unei civilizaţii superioare, Despre nivelul ridicat 
de vieaţă romană introdusă în Dacia traiană, au rămas încă din 

„ mărturiile istoriei?), In această provincie, care cuprindea Ar- - 
dealul de astăzi cu Banatul şi Oltenia, urmele dominaţiei impe- 
riale se întâlnesc în valul de apărare dinspre barbari şi în acel 
mijloc specific roman de a civiliza o provincie: în căile de co- .-. - 
municaţie, Pe toate văile de ape mai mari, pe valea Oltului, Mu- 
reșului, Târnavei, a Someşului Romanii au construit şosele “le- 
sând diferitele centre, în primul rând pentru scopuri militare, 
dar satisfăcând. în acelaşi timp şi necesităţile comerțului. Odată 

  

-1) Breviarium ab urbe rondita, care conţine preţioase informaţiuni pri- 
vitoare la Dacia, VIII, 6: Traianus victa Dacia ex toto orbe romano inlini- “ 
tas eo copias hominum transtulerat ad agros et urbes colendas. Dacia enim . 
diuturno bello Decebali viris fuerat exhausta, , 

:) Asupra acestei chestiuni vezi opera lui Xenopol, Istoria. Românilon - 
„din Dacia Traiană, Ediţia IL. din 1914, vol, L pas. 163309... , o , . ie y 

Caii at A , ) 

Univra git as A



- cesiuni gradate *) s'a întins romanizarea provinciei. 
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asigurată comunicaţia pentru mișcarea trupelor. într'o- provincie, 
„vestită prin bogăţia ei în aur și sare, era “firesc să inflorească şi 
o vieață municipală superioară organizației primitive a satelor 
dace. Astfel întâlnim Sarmisegetuza, reședința guvernatorului, 
pe ale cărei întinse ruine se află astăzi 12 sate „româneşti 1) în 
valea Haţegului; Apulum" (Alba-Iulia ) reşedinţa comandamentu- 
„lui legiunii XIII gemina, care nu a părăsit Dacia în tot timpul 
dominației romane. “Din aglomeraţia de barăci (canabae) ale 
negustorilor aşezaţi pe lângă castrele legiunii dela: Apulum s'a 
desvoltat în-secolul II, un centru înfloritor având dreptul de co- 
lonie. Întâlnim Napoca (Cluj). ridicată după mărturia lui Ulpian 
la rangul de colonie; mai la nord-west, Porolissum (Moigrad), 
puternic întărit milităreşte, unde se întrodusese vieața romană 
așa, încât la anul 157 s'a simţit nevoia să se clădească un amii- 
teatru! *). La Potaissa (Turda) s'a fixat comandamentul legiunii 
'a 5-a macedonică, adusă în Dacia cu ocazia răsboiului cu Mar- 
„comanii, În districtul aurifer din munții Apuseni, în ţara Moților, 
de asemenea înfloreau centre de populaţie vorbind limba latină: 

- au rămas urme de exploatarea aurului în minele dela Alburnus 
„maior, astăzi Roșia. . 

Desvoltarea vieţii municipale în Dacia se poate urmări de 
la modestele grupări de populaţie autohtonă, dela satele dace 
neasimilate încă, până la cea mai înaintată formă de organiza- 
ție administrativă, egală în situaţia-i juridică cu aceia a pămân- 
tului italic. În adevăr, se întâlnesc sate, municipii cu organiza- 
ție proprie. dar participând cel puţin la ius commercii, colonii un- 
„de locuitorii se asimilaseră: în așa măsură încât beneficiau de 
normele dreptului roman, şi în fine comune investite cu. ius-ita- 
licum scutite de dări, ca și pământul italic, Prin asemenea can- 

Introducerea regimului administrativ mergea paralel cu în- 

: Hiltraţiunea dreptului privat, la început aplicându-se foștilor sol- 
daţi rămași ca veterani însuraţi în locul unde își făcuseră servi- 

„-ciul 25 de ani, precum şi negustorilor romani; mai târziu bene- 
ficiind de noul regim juridic şi populaţia autohtonă, treptat cu 

- procesul de asimilare. O dovadă că indigenii începuseră a parti- 

:) cf. Jung, Râmer und Romanen in den Donauliindern. Innsbruck 1877, 

pas. 39, 

*) ci. Jung op. cit. 95, 

3) Vezi textul lui Ulpian din Digeste 50, 15, 188 şi 9,



_“zația Provinciei Dacia traiană, 1906, pag. 22 şi următoarele, 
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cipa la vieața dreptului roman, rezultă din cuprinsul tăblițelor cerate ') găsite în fundul minelor dela Alburnus maior, conţi- nând tranzacțiuni de drept privat încheiate între anii 131—167. Până la începutul răsboiului cu Marcomanii. După această pu- ternică sguduire barbară, Dacia a mai stat aproape un secol sub dominația romană, 
Ă Dacă la intensa operă de romanizare, înlesnită prin „orien- tarea ezonomică şi culturală” a Daciei către Apus?), se mai a-. daugă şi împrejurarea că civilizația romană își întinsese iuflu- enți: în Dacia chiar inainte de cucerirea lui Traian, se mai.adau- „Să şi faptele: că, după părăsirea numai oficială?) a provinciei, de către Aureliân Ja anul 210, s'au păstrat încă legături cu lu-. mea. romanizată de peste Dunăre; că, creștinarea Daciei s'a fă- cut prin .misionari de cultură latină, nu grecească; faptul că, o parte a Banatului și a Olteniei se aflau sub jurisdicția biseri- "cească din dreapta Dunării în timpul lui Iustinian *); atunci nu este de mirare cum în secolul al VI-lea. se închegase din foştii 

„ învinși şi învingători o societate nouă daco-romană cu o fire aşa _de specifică, încât nu și-a perdut individualitatea în furtuna vre- 
murilor ce aveau să vină, O dovadă este limba, care cu toate . infiltraţiunile streine-și-a păstrat până astăzi caracterul romanic. 

S'ar mai putea căuta dovezi și în cercetarea dreptului, deși cu mai puțină perspectivă de succes, pentru-că lipsesc documen: 
tele, Totuși, cercetătorul nostru. V. Pârvan, atrage atenţia că Regele Goţilor Athanarich, domnind în Dacia în sec.- IV, purta „Şi titlul de iudex*) care nu a putut fi luat decât din lumea supu- _şilor lui daco-romani *); ceiace inseamnă că dintr'un substrat de -drept roman, funcţiona un așezământ cu nume latinesc, cârmuind 

legăturile patriarchale ale populaţiei stăpânite din fosta provin- 

  

:) Asupra” acestor preţioase monumente istorice şi juridice, vezi stu- diul făcut de: Popa Lisseanu în „Romanica“, apărut în 1926, pag. 155—262, 
- : 2) Despre această orientare a Daciei către Apus, ct, V.. Pârvan, Organi- 

3) În chestia „continuității“ populaţiei daco-romane, Vezi argumentele . " desvoltate de N. Iorga în Istoria Românilor din Ardeal şi Ungaria, 1915 vol. IL. pag. 14-32, : : 
*) Cu privire la aceste fapte, cl. V. Pârvan, Contribuţii epigrafice la Istoria creştinismului daco-roman, 1911 pag. 85—201; cf, şi C. Diculescu, Contribuţie la vechimea creştinismului în Dacia. Cluj 1925, 
*) ci, Op. cit. pag. 151.154, - , 
“) cl. Iorga, Istoria Românilor, Ediţia IV, din 1920, pag. 36.
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cie imperială. Acest drept a trebuit să continue a trăi ca ius non 

- scriptum în obiceiurile lumei dela ţară, în: măsura în care indi- 
senii şi-au păstrat felul lor de'a fi, retrăgându-se dinaintea bar- 

barilor prin. văile Carpaţilor.*): 
” Când” târziu de pe plaiurile Maramureşului şi din ţinutul 

Făgărașului s'au pornit peste Carpaţi acele strămutări de înstă- 
rită populaţie românească cunoscute în istoria națională prin 

cuvântul descălicare, era firesc ca aceia cari veniau de peste 
munți să aducă în Moldova și Muntenia concepțiile de drept 
moștenite din străbuni. Acest patrimoniu sufletesc nu putea să . 
nu aibă un „fond juridic roman''*); încât se poate afirma că 

„dreptul roman, modificat prin influențe barbare și mai ales sla- 
ve, a stat la baza dreptului privat dela începutul. Principatelor”), 

Asupra acestei chestiuni ştiirița dreptului românesc se află la 
- început. Rămâne ca cercetătorul de mâine, mergând pe urmele 

istoricului, care va. fi strâns şi controlat cu exactitate lucră- 
rile răslețe ce s'au scris până acum, să: facă temeinice investi- 
saţiuni pe baza isvoarelor,-spre a ridica în mod. sistematic clă- 
direa istoriei dreptului românesc, Precum archeologii au a- 
cum, după întregirea neamului, datoria să cerceteze “pământul 

"Daciei traiane, spre a putea înfățișa „vieața romană la Dunărea 
de jos"”*); precum istoricii trebue să umble după aflarea de 

noui documente în țările din jurul nostru, spre a fixa mai exact 
rolul acestui neam în trecut şi a-i arăta chemarea lui la un „fal- 

nic viitor“; tot astfel profesorii, cari şi-au luat sarcina de-a pre- 
“da istoria dreptului românesc, au obligaţia morală, ca printr'o - - 

muncă exclusiv consacrată 'științii, să desprindă din mulțimea 
3 - 

a . . p- _ . - _ . 

1) Asupra vieţii Românilor, din perioada de la părăsirea Daciei până 

la întemeierea Principatelor, partea cea mai întunecoasă din istoria. nea- 

mului, cf, vol, ÎI. a! lui Xenopol, op. cit. cf. W. Bănescu. Cele mai vechi 
şliri bizantine asupra Românilor : la Dunărea de jos. Cluj, 1921; cf. C. Dicu- 

lescu, Die. Gepiden, Halle 1922; C. Diculescu, Die Wandalen und die Goten 

in Ungarn und Rumiărien, Leipzig 1923, 

„ct Longinescu, Istoria dreptului român, 1908, pas. II, 

3) cf. Iorga, în Istoricul “constituției românești, conierință publicată de 

Institutul social român, scrie: „Cred că dreptul roman şi mai. târziu dreptul 

" bizantin derivat dintr'însul s'au coborit în adâncul conştiinţei tuturor po- 
poarelor cari au fost supuse acestui regim; că precum cultura veche trăeşte 

şi în sufletul celui din urmă țăran român,.........„ tot aşa ideile condu- 
cătoare ale dreptului roman s'au coborit în conștiința . populară”, , 

*) Un inceput de lumină mult dorită aflăm în studiul. lui Vasile Pârvan 

din 1923, întitulat: Inceputurile vieţii romane la gurile Dunării. 
N 

. A ,
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documentelor, norme și principii. juridice cari întrunite în sistem 
să redea fisionomia -exactă a vechilor” noastre așezăminte de 
drept. | Ia E 

Dela întemeierea Principatelor istoria dreptului românesc 
este determinată de înriurirea puternică a dreptului bizantin; 
mai întâi de departe prin strălucirea Bizanțului asupra întregu- : 
lui Orient, mai târziu de aproape. prin fatpul că domnitorii mol- 
doveni și munteni au „năzuit la pravilele impărătești ale Roma- . 
nilor” 1) introducându-le ca drept subsidiar în Principate. Ace- 
ste pravile împărătești sunt Basilicalele, cari conţin drept roman, 
așa cum's'a desvoltat în Orient în timp de trei secole dela moar- 

- tea lui Iustinian, SI 
Din mulţimea obiceiurilor cu caracter juridic aduse prin des- 

călicare și din isvorul dreptului scris împrumutat dela Bizan- 
ini, s'a format în Principate un drept privat cu atâta conţinut 
zoman, încât un scriitor italian, care a tratat istoria timpului său 
dintre anii 1494 și 1547, Paul Giovio, a putut să facă următoa- 
rea afirmaţiune: „Apud Valachos enim, non romanae modo dis- 
„ciplinae, certi mores, et leges vigent, sed ipsa guogue latinae 

. linguae vocabula servantur“, Aşa dar, afirma un istoric din pri- - 
ma jumătate a secolului XVI: apud Valachos leges romanae vi- 
sent, la Valachi sunt în vigoare legile romane! - 

„Acele norme n'au încetat de a funcţiona, sub forma: dreptu- 
lui bizantin până la introducerea Codului civil român, În ade- 
văr, în Moldova Basilicalele își păstrează întâietatea prin pra- 

„vila lui Vasile Lupu din 1646, prin cronica lui Andronache. Do- 
nici din 1814, și astăzi în vigoare în Basarabia, prin Codul lui 
Scarlat Calimach din 1817; în Muntenia prin „Pravila cea ma- 

re" a lui Matei Basarab din 1652, prin codul lui Ipsilante din 
1180 şi. prin Codul lui Caragea din 1818, întocmit după Hexa- 

„* biblul lui Armenopol — prelucrat după Basilicale — care Şi as- 
tăzi se aplică în Basarabia. - 

Când în anul 1865, sub cel d'intâi Domn al României Unite, 
sub Alexandru Ion Cuza, s'a pus in aplicare codul civil român, 
s'a tăiat firul evoluţiei dreptului pământean cu străvechia origi- 

„-Dă romană și bizantină; dar s'a reluat legătura de continuitate: 
„cu dreptul roman prin faptul că legislaţia noastră de drept pri- 
_vat est2 aproape o traducere a codului Napoleon, care se înte- | 
“meiază în bună parte pe dreptul roman. . 

- 

În O 

1) ci, Longinescu op. cit, pag. 353.
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Din cele expuse mai sus, conchidem: dreptul roman trebue 
studiat ca isvor de căpetenie al: legislaţiilor moderne, și ca un 
neprețuit ajutor în istoria generală a dreptului; iar pentru noi | 
Românii are o importanță specială, pentru-că constitue substra-. 

„ul juridic al regimului rămas dela descălicătoare în Principatele 
române, întărit prin recepţiunea legilor bizantine, de origină ro- 
„mană. Așa încât, nu se poate cerceta cu o suficientă pregătire 
începutul unei instituțiuni juridice din vieața poporului nostru 
fără o prealabilă cunoștință a dreptului, ce și-a luat avântul de 
pe malul Tibrului, 

Prelesgere' ţinută la începutul. primului an 
de funcționare a Universităţii Româneşti 

“din Cluj, la 17 Noemvrie 1919. . -



PARTEA PRELIMINARA 

LIMITAREA MATERIEI. 
CATE-VA NOȚIUNI FUNDAMENTALE - 

S 1. 
Dreptul roman, aşa cum se predă în învățământul univer- sitar, cuprinde normele de drept privat: acele norme, cari regle-. mentează conflictele de interese în primul rând materiale dintre locuitorii unui stat. Din studiul acestui drept rămâne exclus dreptul public, al cărui disposițiuni cârmuesc raporturile dintre individ şi stat, fixează atribuţiile şi modul de funcţionare a or- ganelor puterii publice, 

| ” Totuși pentru a înțelege particularităţile dreptului privat. - - roman și a-i putea urmări interesanta evoluţie, se impune o scur- tă privire asupra „Istoriei dreptului roman". Din această parte introductivă nu poate lipsi tratarea isvoarelor, din care-a decurs dreptul privat, Poate însă lipsi cercetarea amănunţită a organi- zaţiei de drept public, în lăuntrul căreiă dreptul privat s'a năs- cut, a înflorit, s'a modificat în mai bine de 1000 de ani. O extin- dere asupra materiei cum s'au întemeiat și desvoltat diferitele instituţiuni de drept public, cum au funcţionat și după cari prin- cipii şi-au precizat competinţa, cum s'a organizat administraţia - „municipală și aceia a provinciilor; o astfel de cercetare, făcută în scopul de a reinvia întreg așezământul statului, în care drep- | tul privat şi-a împlinit misiunea, ar însemna expunerea dreptu-” lui constituţional și administrativ aşa cum s'a desvoltat din pe- rioada” Regilor până la Impăratul Iustinian (527—565 după Christos). Atare expunere ar depăşi cu mulţ cadrul obișnuit, în „care se tratează Istoria dreptului român: În acest manual se dau cunoștințele privitoare la materia mai sus schițată, numai 

N



 teria dreptului privat roman cuprinde atât procedura civilă cât. 
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"în măsură necesară spre a înţelege rolul factorilor de drept pu- 

blic în evoluţia dreptului privat.: 

Spre deosebire de sistemul ştiinţei juridice moderne, ma- 

și o parte din dreptul penal. Ambele ramuri ţin astăzi de. drep- 

tul public, Lipsa de sistem, în tratarea dreptului roman, este nu-. 

mai aparentă, În adevăr, procedura civilă romană sa desvol- 

tat în aşa strânsă legătură cu dreptul privat şi l'a influenţat atât 

de hotăritor în evoluţia lui, încât constitue un tot inseparabil. A 

„elimina procedura din expunerea dreptului privat, ar însemna: 

a nu arăta modul cum s'a săvârșit perfecționarea acestui drept. 

De asemenea: o parte din dreptul penal. ţine de dreptul privat în 

măsura, în care delictul comis stabilește raporturi exclusive în- 

“tre autor şi victimă, fără a atinge interesele superioare ale socie- 

tăţii, In această măsură iau naștere o serie de obligaţiuni, cari 

se desvoltă şi se sting numai între părţile interesate, și deci tre- 

bue să facă parte din dreptul privat. 

- Romanii, cel puţin dela căle XII table înainte '), nu au  atri- 

buit dreptului un caracter teocratic, nu lau conceput ca o crea- 

țiune a zeilor, ci ca un aşezământ întemeiat de muritori spre a 

„le reglementa interesele de toate zilele. De aici a urmat şi putin- “ 

ţa de a-l modifica după trebuințele variate ale vieţii. Dacă to- 

uşi în .perioada istorică s'a făcut: deosebirea între ius şi fas, 

această "distincțiune arată că sunt unele norme, a căror execu- 

tare se impune prin mijloace de constrângere externă, şi atari 

norme constitue ius; iar altele scapă constrângerii materiale, . 

sunt lipsite de sancțiune, și acestea constitue fas, reguli isvorite 

din religie, cari cârmuesc raporturile dintre credincioși. și zeii 

lor. In această ordine de idei, Ihering face următoarea luminoa- 

să constatare: „us este aşezământ omenesc, de aceia schimbă- 

tor, modificabil, Puterea-i obligatorie se întemeiază pe consim- 

“ 4€mântul poporului, nerespectarea lui atinge numai interese ome- 

nești, Din contra, fas se sprijină pe voința zeilor, este prin ur- 

1) Tradiţia lor spune că mai întâi au pus temelia dreptului in Roma năs- 

cândă și apoi sau gândit la organizarea religiei. De aici ar rezulta prete- 

rința: lor pentru puterea statului, susținut prin așezământul dreptului. Cu 

" “privire la acest fenomen deosebit de inceputurile sociale la celelalte po- 

poare, ci. Ihering, Geist des r, Rechtes. Vol. [. 1878. pag. 9. 

,
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mare neschimbător atâta timp cât nu admit zeii vre-o modifi- 

care. Îmi vine să spun, prin fas dreptul roman priveşte spre O- 
rient, prin ius-spre Occident; unul îl formează latura statornică, 
cel-lalt latura progresivă. Acest dualism al dreptului, fixat în 
limbă, pe care îl întâlnim la începutul cercetării noastre, dove- 
dește puterea de analiză a spiritului roman“ !). 

Dreptul roman își trage origina, după cum indică şi nume- 

le, dela oraşul Roma. Cum în antichitate. fiecare comună (civi- 
-tas) îşi avea dreptul său particular şi exclusivist, așa încât strei- 
_nii nu puteau participa la vieaţa de drept a cetăţii, era firesc-ca 

dela inceput să se ivească: deosebirea între dreptul aparţinând 
membrilor cetăţii și acel drept, pe care îl puteau invoca streinii 
nu ca membrii ai unei anumite cetăţi. Din acest punct de vedere 
Romanii au făcut deosebirea între ius civile şi ius sentium. 

lus civile este: dreptul, care aparţine exclusiv membrilor unei 
cetăţi *). Gaius *)vorbind de dreptul roman definește ius civile, 

ius proprium civium Romanorum,. . Streinii, numiţi la început 
“hostes, mai târziu peregrini, nu se bucurau la Roma: decâţ de 

dreptul lor naţional în măsura în rare acest drept le fusese re- 
cunoscut. Recunoașterea se acorda după criteriul reciprocităţii, 
prin tratate dela stat la stat, Fără această măsură de prevedere, 

streinul venit la Roma, ne având nici un drept, trebuia să se 
„pună sub protecţia unui cetățean roman, ca' hospes, după cum şi 
Romanul făcea la fel când sosea într'un oraș strein.. Atare ocro- 
tire acordată de particulari, hospitium, constitue inceputul rudi- 
mentar al dreptului internaţional privat, 

lus gentium a luat naştere din faptul, că membrii a diferite” | 
comune au ieșit din incinta cetăților lor mai ales spre-a face co- 

- merţ și astfel venind in contact, s'a lărgit sfera raporturilor ju=" 
ridice. Din acel moment a trebuit să se stabilească norme, cari 
să reglementeze nouile legături. Atari reguli, având să împace 
interese contrare, nu-și puteau atinge ţinta. decât tinzând a se 
apropia tot mai mult de idealul equității (aequm et bonum). lus 
sentium, fiind desbrăcat de particularităţile drepturilor națio- 
nale, era dreptul comun tuturor popoarelor, cari făceau comerţ 
în basinul mării “Mediterane, Se aplica între Romani şi peregrini 

Pai 

  

1) Ihering, op. cit. Vol. [. pag. 267. 

*) Ius quidem civile ex unaquaque. civitate appellatur, veluti Athenien- 
sium cf, Inst, 1. 2, 2, 

3) Inst, I, 1,2, 

.
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sau între peregrini și avea ca fundament naturalis ratio 1), Acest 
drept nu numai că a mijlocit întreţinerea relațiunilor comerciale 
în antichitate, dar s'a infiltrat în dreptul civil.roman prin acti- 
vitatea pretorilor și a jurisconsulților cu așa efect, în cât lau 

„dăcut apt să fie aplicat la toate popoarele, cari au trăit sub stă- 
pânirea romană. o. i 

Dacă deosebirea între ius civile şi ius sentium se bazează 
pe însăși organizația municipală din antichitate, rămâne. o do- 
vadă de spiritul juridic al Romanilor de a fi făcut distincțiunea” 
între dreptul public şi privat. : Ulpian?) tratând despre” știința 
dreptului scrie: Huius studii .duae sunt positiones: publicum et 
privatum. Publicum ius est guod ad statum rei romanae spectat, 
Privatum guod ad sinsulorum utilitâtem pertinet. Dreptul public . 
cuprinde normele privitoare la .organizarea puterilor publice, la 
funcțiunea lor şi la raporturile dintre individ şi stat. Interesând 
ordinea publică, acest drept nu poate fi modificat prin conven- 

„ţie între particulari, conform principiului, exprimat de Papinian: . 
dus publicum privatorum pactis mutari non potest.*) - Dreptul 
privat reglementează raporturile de interese materiale dintre 

» particulari. Această luminoasă distincţiune s'a întunecat în 
cursul evului mediu, a'reapărut cu reluarea studiilor romaniste 
şi constitue punctul de plecare în știința juridică modernă, 

Din punctul de vedere al felului cum ia naștere dreptul, se 
face deosebirea între ius scriptum şi ius non scriptum (Dig, 1.1. ** 
6'$ 1.) Dreptul scris'este formulat de către organele publice în- 
vestite cu puterea de a stabili norme obligatorii pentru cetățenii, 
cari le-au delegat această putere; Dreptul scris poate fi sau creâ- 
țiunea legiuitorului, ceia ce mai rar se întâmplă; sau fixează 
norme de mai înainte stabilite prin obiceiuri. Ius non scripturn 
cuprinde norme, cari iau naștere pe nesimţite prin exercițiul 
îndelungat al aceleiași practice, susținută de conștiința „că ceia 

  

"1) cf, Instituţiile lui Gaius 1 $ 1: Omnes populi, qui legibus et moribus 
- Teguntur, partim suo proprio partim communi ominum hominum iure ulun- 
tur; nam quod quisque populus ipse sibi ius constituit, id ipsius proprium est 

„+ vocaturgue ius civile, quasi ius proprium civitatis; quod vero naturalis ratio 
inter omnes homines constituit, id apud omnes populos peraegue custoditur 
„vocaturque ius gentium,- quasi quo iure omnes gentes utuntur. Populus 
ilague Romanus părtim suo proprio, partim comuni omnium hominum iure 
utitur, | E ! 

cf. Dig. |.1.1.$-2 . - . . 
5) cf, Dig. 2. 14, 38 şi Dig. 2, 14. 2754.
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“ce se practică corespunde dreptului în vigoare, In realitate este o creațiune a bunului simţ popular, Acest drept numit usus, consueludo, mos maiorum conține două elemente; a) usus adică "repetarea necontenită și de lungă vreme (diuturna, inveterata consuetudo) a aceloraşi acte, b) opinio necessitatis, credinţa că ceea ce se practică, este în conformitate cu o normă de drept. Dreptul nescris poate să aibă la bază o eroare; în acest caz, nor- ma stabilită prin eroare nu se poate întinde prin interpretare la cazuri similare, !) Dreptul nescris, numit și consuetudinar, isvo- răşte din obiceiuri, după cum de alt-fel rezultă nu numai din expresiile latinești ci şi din termenii moderni: coutume, Gewohn- .. heitsrecht, uzuri, obiceiul pământului, | e .. Drept consuetudinar se creiază şi prin jurisprudenţa instan- țelor judecătoreşti, auctoritas rerum perpetuo similiter iudicata- rum?*) înălțând :o opinie juridică la o normă obligatorie. In ce privește raportul d'intre dreptul scris şi nescris, am- bele norme pornind din aceiaşi voință a poporului, este firesc „să aibă o forță obligatorie egală, Diferenţa se referă numai la modul de formaţiune: în dreptul scris voința obștească se ma- " nifestă, direct sau prin delegaţie, ni mod expres; în dreptul consuetudinar îşi face drum aceiași voință sub forma de facitus consensus populi:). De unde urmează, că norma isvorând din obiceiu poate desființa o regulă aparținând dreptului scris prin faptul că nu se mai aplică (desuetudo), după cum 6 normă nouă de drept scris poate desființa o regulă de drept consuetudinar, Dela început Romanii au admis această consecinţă, au păstrat'o în perioada clasică după cum rezultă dintr'un text fundamental: al lui Iulian *), și a fost adoptată de Iustinian, care nu numai că 

  

cl. Dig 1. 3,39, 
*) cf. Dig, |. 3, 38, Asupra dreptului “consuetudinar, in divergență cu opinia şcoalei istorice, reprodusă în text, cf, Declareuil, op. cit. pag. 16—17, 3) cf. Ulpian, Reg. 4: Mores s unt tacilus consensus populi longa con- sueludine inveteratus. 

- *) Dig. 1. 3. 22. 1: ÎInveterala consuetudo pro lege non immerito custo. dilur et hoc est ius quod dicitur moribuş constitulum. Nam cum ipsae leges- nulla alia ex causa nos feneant, quam quod iudicio populi receptae sunt, merito et ca,'quae sine ullo scripto populus probavit, tenebunt omnes; nami quid interest sulfragio Populus voluniatem suam declaret an rebus ipsis et factis? guare rectissime etiam illud receptum est, ut leges non solum sutira- gio legis latoris, sed etiam tacifo consensu omnium per desueludinem -ub- rogentur. 
i
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a introdus în Pandecte textul, lui Iulian dar îl întăreşte și prin- 
tr'o disposiţie din Institutele sale '), 

Această putere obligatorie egală a dreptului - consuetudi- | 
nar cu aceea a dreptului scris, pare a fi fost nesocotită de Impă- 
ratul Constantin, care hotăreşte că dreptul nescris nu poate în: 
vinge riici rațiunea nici legea ?), Cum disposiţia lui Constantin 

figurează în compilaţia lui lustinian, care nu dă preferință drep- 
tului scris, confruntarea textelor constitue o antinomie, o con- . 

„trazicere de legi. Cei mai mulţi: comentatori explică constituția 

“lui Constantin în sensul că:.o normă de drept consuetudinar 

Jocal nu poate desființa o 'lege cu “caracter general ?). N 

  

1) Inst, 1. 2. $ 11: ..ea vero (iura), quae ipsa sibi guaeque civitas consti- 

- uit, saepe mutari solent vel tacitu consensu populi vel alia postea lege lata. . 

2) cf, Cod. 8. 52.2: Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas 

est, verum non usque adeo sui valitura moment, ut aut rationem vincat 

aut legem, - - 

__3) Asupra acestor noțiuni fundamentale ci. “Girard, Manuel &lementaire 

"de droit romain, Ed. V, pag. 1—3; Ferrini, Manuale di Pandette, Ed. III, 

din 1917; pag. 5—21, : - ,



„CARTEA INTIIA 

- ISTORIA DREPTULUI ROMAN 
———— 

Nu se poate studia sistematice dreptul roman fără a-i ur- 
mări modul său de formaţiune, fără a-i cerceta isvoarele. Şi cum 
factorii, cari au creat dreptul, au variat sub influenţa împrejură- 
rilor politice, urmează că istoria dreptului roman trebue tratată 
în legătură cu transformările de drept public, prin cari a trecut 
statul. In vieața-i mai lungă decât milenară se disting trei forme 
de guvernământ: Regalitatea, Republica și Imperiul. Istoria 
dreptului roman urmează să se împartă în aceleași perioade, 
pentru-că sub fiecare din aceste regimuri -apar noui factori în 
creaţiunea dreptului privat. Modul de formaţiune al dreptului 
precum și conţinutul său, stând: în strânsă legătură cu mediul 

social şi situațiunea politică din fiecare perioadă, este necesar 
ca la începutul fiecărei perioade să se facă o'schiță a vieţii po- 
porului roman din punctul de vedere politic, social şi economic. 

CAPITOLUL I. 

Perioada regală. 
s. | 

Această perioadă ţine dela întemeterea Romei, anul 754, 
„până la alungarea Regilor din anul 510") inainte de Christos, În 
acest răstimp teritoriul statului se-reducea la oraşul Roma cu un | 
ținut înconjurător, care se întindea pe cursul inferior al Tibrului 
până la mare, coprinzând şi Ostia. De atunci Romanii aveau ie- 
șire la mare, La Nord de Tibru trăiau Etruscii, popor străvechiu,. 

1. 

  

1) -Nu' este exclus, ca cercetări nouă să rectilice ambele date.
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cu o limbă și istorie,-care încă nu sunt deplin ') cunoscute. Cu 

vecinii lor Latinii, locuitori ai teritoriului numit Laţiu, Romanii. 

întrețineau din timpuri depărtate legături stabilite prin comuni- 

tatea de religie; aveau întâlniri comune, când își serbau zeii co- 

muni. Din acest fapt, din identitatea de origină şi de limbă, a 

urmat o apropiere politică sub forma unei. confederaţii. La înce-. 

put Roma a avut “față de confederaţia latină situaţiunea de 

membră egală, mai târziu a ştiut să dobândească hegemonia.: 

După tradiţie şi oare-cari indicii istorice, poporul roman - 

se alcătuia din trei triburi: Ramnenses, compus din familiile de 

origină locală pornind . dela Romulus, întemeietorul cetăţii; Ti- 

tienses de origină sabină și Luceres, de neam etrusc, veniţi de 

peste Tibru, Familiile scoboritoare din aceste ramuri s'au con- 

topit, constituind clasa aristocratică a poporului. Membrii. ace- 

stei clase, numiţi patricii, (dela patres = şefii de familie) parti- 

cipau singuri la vieaţa publică. In afară de patrici mai trăiau o 

clasă de oameni liberi; numiţi plebei*), cari. nu se bucurau de * 

- drepturi politice, și nu se puteau căsători cu membrii familiilor 

- nobile: nu aveau ius connubii cu patricii, - - - 

$ 2. | 

Cum sâmburele. statului primitiv este familia, urmează a ex- 

pune structura acestui prim aşezământ social din vieața ome-: 

“nească, . : N 

Romanul 'de la început a: înțeles, cu simţul inăscut al lega-- 

__ lităţii, că famila atunci se întemeiază pe legătura dintre bărbat 

„şi femeie, când această legătură este consfințită- prin norme de 

drept, reservate exclusiv cetățenilor romani. 

Numai astfel se încheie -o căsătorie legitimă, un iustum 

matrimonittm, care dă bărbatului putere maritală asupra soţiei: 

lui, care dă tatălui acea putere deplină asupra copiilor lui, nu- 

“mită patria potestas. - 

, 

  

1) ci. Mommsen, Râmische Geschichte Ed, IX Tom, |, pas. 116—125, ci. 

Basile Modestov, Introduction ă I'Histoire romaine, Paris 1907 pag. 341 şi 

“următoare; Lâon Homo, Llialie primilive et “les debuls de IImperialisme: 

romain. 1925. Autorul îrancez ajunge la concluzia că refii au fost de ori- 

gină etruscă, așa încât expulsarea lui Tarquiniu Superbul înseamnă sfă- 

rimarea puterii etrusce în Latium, pag. 121—155. ” ni 

| =) Cuvântul plebs are aceiaşi rădăcină,-care a dat cuvântul pleo=a 

umple, plenus, plerique. De unde nuanţa de mulţime, umplutură, în sens: 

despreţuitor, ! -
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In virtutea puterii paterne, tatăl dispunea de vieața copii- . lor săi, se folosea de munca brațelor lor spre a-i mări patrimo- __niul, îi putea vinde, îi putea părăsi, La această autoritate abso- 
lută, al cărei exercițiu nu și-a: găsit o frină în perioada păgână decât prin îmblânzirea moravurilor, se asocia puterea maritală (manus) asupra soţiei, care prin căsătorie legitimă cădea în mâna bărbatului, conventio in manum mariti, cu persoană şi avere: cu așa efect, încât față de bărbat era privită ca filia, faţă de proprii 

ei copii era loco sororis, iar averea i-se confunda cu aceia a băr- batului, în a cărei proprietate trecea definitiv.— 
Pe lângă cele două puteri ale capului de familie: patria po- testas şi manus, se mai adaugă de obiceiu și dominica potestas-. asupra sclavilor; proveniţi. în primul rând din prizonierii cap- turaţi în răsboaiele cu vecinii, 

“ Puterea paternă, funcţionând în profitul tatălui, dura toa- tă vieața acestuia independent de vârsta fiului, care se putea libera numai prin emancipare, Dominica potestas, constituind o valoare curat patrimonială, se moștenea sau înceta prin actul de liberare a sclavilor, numit manurmissio, — IN Bărbat, soţie, copii și sclavi: așa se prezinta *) de obiceiu fa- milia romană, în care pafer familias figurează ca proprietar. Cum însă în epoca regilor domnea regimul patriarhal, excluzând amestecul statului din sânul vieții familiare, capul familiei func- ționa totdeodată și ca judecător și ca preot. In calitate de jude- cător stabilea vina (iudicium domesticum) şi aplica vinovatului o corecțiune, ce putea merge până la pedeapsa cu moarte: avea ius vitae ac necis asupra persoanelor supuse puterii sale. Se 
  

  

1) Cercul familiei romane se complectează şi cu instituţia” clientelei. . Clientes erau sclavii liberaţi precum și indivizii fugiţi din alte cetăţi, cari: lipsiţi de protecţia legilor în Roma regală, se puneau sub scutul unui pater familias patrician,: Între client şi patron exista o legătură de fidelitate şi “ajutor reciproc, Clienţii liberaţi de această putere, din diferite cause, au format” gloata plebeilor cari au dus lupta in perioada următoare pentru do- bândirea drepturilor publice, Poate că din relaţiunile de fapt, lipsite de caracter juridic, dintre clienţi şi patroni a. luat naștere şi precarium, con- stând, în concesiunea ori-când revocabilă a unei bucăţi de pământ către clienţi, poate că a luat naştere şi peculium, constând din vitele înărunte ce tinca clientul pe locul lăsat lui precario de patron. Ambele aşezăminte vor „Îi fost mai târziu introduse şi în sânul familici şi faţă de streini, în cazul precariului, după opinia lui Ihering op, cit. Vol, 1, p. 236—245, păstrând însă şi în dreptul roman de mai târziu caracterul străvechiu mai mult de 
res 'facti, de cât de res iuris, - ”



cbișnuia însă, ca: înainte de a pronunţa o pedeapsă capitală să. 
„consulte rudele cele mai apropiate, constituite în sfat (consilium: 

propinquorum,). Părerea 'lor nu era însă obligat s'o urmeze, În - 
calitate -de preot, paterfamilias era şeiul religiei familiare: exe- 

cuta 'sacriliciile, rostea formulele străvechi ale: rugăciunilor, să- 
vârşea, ceremoniile pentru întreţinerea cultului strămoșilor zei- 

"ficaţi, La acest cult el își asocia şi soţia. Cu'ea împărtășea nu: 

numai greutăţile vieţii dar și comunitatea de religie. Conţine un 
adevăr din adâncul trecutului; acea parte din definiţia căsăto- 
riei, care sună: HAumanârum atque divinarum rerum communi- 

catio. a E 
Patria potestas constitue: criteriul după care se judeca ru- - 

denia recunoscută de ius civile,: numită asnatio. Agnaţi între ei 
'sunt acele persoane, cari au stat când-va sub < aceiași putere pa- 

ternă şi s'ar mai fi aflat încă dacă titularul ar mai îi trăit. Cum 
puterea paternă nu o pot exercita decât bărbaţii şi cuim femeile - 
măritându-se intră în familia bărbatului, urmează că agnaţi sunt 
numai acele rude, cari descind prin bărbaţi din “acelaşi autor- 

“ comun.!) Agnaţi între ei sunt fraţii; copiii fraţilor adică verii 
de gradul I; copiii verilor adică verii de gradul II, unchiul din: 

“partea tatălui cu descendenţii lui. Deși există legătura de sânge, 

„nu este agnat fratele emancipat cu fratele rămas sub patria po- 

testate; deşi nu există legătură de sânge, este agnat fiul adoptiv: 
cu fata nemăritată, pentru-că ambii sunt supuși aceleiași auto- 
rități paterne. Agnaţiunea a fost lungă “vreme singurul titlu, pe 

care o'rudă a defunctului își întemeia dreptul de moștenire sau 
tutelă. Legătura de sânge, care constitue rudenia zisă cosnatio;. 

existând independent de puterea paternă, nu â avut, secole în- 
tregi, la Romani de cât o importanţă limitată; spre exemplu, a 

constituit o piedecă la „contractarea căsătoriei între rudele de 

sânge prea apropiate. ia -, - 

Familiile constituite pe baza agnaţiunii, formau împreună 

grupul mai i larg numit gens, în cazul când ne mai putându-se: 
  

1): Gaius JIL. 10; Vocantui autem agnati gui legitima cognatione (legă- 

tură) iuncti sunf, legitima autem cognatio est ea,.quae per virilis sexus 

personas coniunşitur. itaque eodem patre nati fratres agnati sibi sunt, qui 

etiam consaguinei vocantur, nec requiritur, an etiam matrem eandem habue- 

rint, item pairuus' fralris filio et invicem is. illi agnatus est. eodem numero 

sunt Tratres patrueles - iuter, se, id est qui ex duobus fratribus progenerati 

sunt, quos plerique etiam consobrinos vocant; qua ratione scilicet etiam ad! 

plures gradus agnationis pervenire poterimus. „- , N 

- s 

.
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- proba legătura agnaţiunii, membrii lor puteau totuşi dovedi ori- _ 
gina comună prin faptul-că: purtau același nume (nomen genti- 

licium), aveau aceleaşi morminte, și întreţineau acelaşi cult co- 
mun al strămoșilor, Membrii aparţinând aceleiaşi ginți,: numiţi 
sentiles, aveau dreptul de moştenire și tutelă reciprocă în cazul 
când -lipseau agnaţii. . e 

| Gintea constituia o unitate politică!); din 'mai “multe ginți 

(probabil 10) se compunea fiecare din vechile curii romane, 
- Constituţiunea familiei a putut să servească de model, pâ- 

nă la un anumit punct, şi organizaţiei statului primitiv, In acea- 
stă perioadă funcţionează trei factori constituţionali: Regele, Se- 
“natul şi Comiţiile. Existenţa primilor doi factori prezintă oare- 
care simetrie alături de pateriamilias și consilium propinquo- 
rum.. Comiţiile formează sâmburele suveranităţii poporului, 

m Regele (rex) e stăpân în cuprinsul statului, după cum pa- 
terfamilias era în casa lui. Administrează, comandă cetățenii 

înarmaţi pentru răsboiu, judecă -şi condamnă, este” șeful religiei 

şi ca atare prezidează săvârşirea sacriliciilor aduse zeilor ce- 
- tăţii, Are un consiliu al celor bătrâni (senatus), pe cari îi con- 

sultă fără a îi obligat să le urmeze sfatul, păstrând aceeaşi-po- 
- zițiune de drept că și paterfamilias față de consilium propinquo- 

_rum. Puterea nelimitată 'a regelui durează toată vieața, dar nu 
este hereditară. Cu: moartea lui dreptul la domnie trece asupra 
Senatului,” auspicia. ad patres redeunt. . - 

Senatul se compune din cei 300 capi ai ginţilor : :), uşi poar- 

tă în sine” „ după expresia lui Mommsen : *), „instituţia regalității” 

în. sensul că în timpul vacanței tronului, fiecare senator. exerci- 

tă, pe rând, funcțiunea de rege în timp de 5 zile (interrex). Rân- 
- dul era fixat prin sorți; mai târziu s'a stabilit prin alegerea celui 

1) Asupra organizaţiei interne a intei „stat in miniatură” şi a influ- 

, enţii ce va fi exercitat asupra desvoltării dreptului străvechiu, lăsând urme 

şi în perioada istorică, cf. Ihering,-Geist des r. R. Vol, |, pag. 183—207; 
Declareuii, Rome et Lorganisation du' droit, 1924, pag. 39—44, 

*) După cum statul roman s'a format, probabil, în mod succesiv alipin- 
du-se la cele 100 de gentes ale lui Romulus, 105 de ginţi sabine, în îruntea 
cărora legenda pune pe Tilius Tatius,-şi prin adâosul inților etrusce cu 
Coelius Vibenna (tot 109 la număr), probabil că în mod progresiv a crescut 
„şi numărul membrilor Senatului până a ajuns la 300, 

**) Ci. Mommsen, Abriss des ra Staatsrechts pag, 103; privitor la rege — 
şi composiţia senatului ci. B. Kiibler, Geschichte. des r, Rechts, 1925, pat. 

” 
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d'intâiu, care propunea pe cel următor, Locţiitorul de rege avea 
„obligaţia să recomande. pe noul rege comițiilor curiate, cari îl 

-puteau vota sau nu. - - : 

Comiţiile -numite curiate se compun. din membrii familiilor: 
aristocratice repartizați în 30 de curii, lau parte toți patricienii, 

romani, capabili de-a purta armele, indiferent de status familia. 
„Aici apare filius familias alături de tată, ca esal îndrituiţi. Pe 
“scena publică. dispare enorma diferență de „drept privat între 

- părinte și fiu 1). Se votează pe curii, după ce s'a aflat hotărirea 

„Hecărei curii prin obținerea majorității membrilor cari o 'com- 

pun, Comiţiile . curiate sunt convocate de rege; "nu au dreptul 
“de a propune 'legi, admit sau resping, fără dreptul de amenda- - 
“ment, proectul de-lege propus de rege; iar votul comiţiilor tre- 
buia să fie întărit prin ratificarea Senatului (auctoritas patruurm) 

“pentru a avea forță obligatorie în cetate. In principiu, nici o 
schimbare în starea existentă .de lucruri nu putea avea loc fără 

adesiunea comițiilor. De aceea era necesar votul lor nu numai 
“la schimbarea de domnie, la încheierea sau ruperea unui tratat, 
la declararea de răsboiu, la acordarea dreptului de cetăţean; dar 

și la acele acte de drept privat, cari modificau situațiunea jurică 
„a cetățenilor: fie prin dispariţia unui cap de familie din rându! 
cetăţenilor. independenți, (sui iuris), ca la adrosatio; fie prin 
schimbarea ordinei” legale de succesiune, prin testamentul zis 
calatis. comitiis i Pa 

sa. 
In perioada regală s'a făcut o apropiere între clasa patri- 

-cilor.și a plebeilor prin reforma cu caracter fiscal, militar și 
“electoral, -atribuită regelui Serviu Tulliu şi numită constitutio - 
serviana. *), Prin această reformă au fost supuși la imposite și la 
serviciul militar plebeii cu o anumită avere. Cum însă plata im- 
positului și serviciul militar sunt sarcini cetățenești, cari. aduc 
cu sine și exercițiul dreptului de cetăţean, era firesc ca şi plebeii - 
să dobândească dreptul de vot, luând astfel parte la vieaţa: pu- 

„blică. 
= i | , _ . , 2 

1) Copii se numesc liberi pentru că: sint liberi de puterea paternă în i ce 
priveşte exerciţiul -drepturilor publice ci. Mommsen, loc. cit, pag. 5.. 

*) Ci, Girard op. cit. pag. 14, 3 
„3) Este controversată chestiunea dacă inovaţia comiţiilor centuriate da- 

tează din perioada regală sau de la inceputul. Republicii. cf. B, Kiibler, Ge- ” 
schichte des r, Rechts, 1925, pag. U.



— 35 — C 

Reforma se bazează pe sistemul cenzitar, S'a împărţit întreaga 
societate romană în 5 clase după avere. În clasa I. intrau cetă- . 
țenii cu o avere prețuită dela 100.000 ași în sus; în clasa [II 
dela 75.000 ași; în cl. III dela 50.000 ași; în a IV dela 25.000 
aşi; în a V-a dela 11,000 aşi. Această avere la început consta din 
proprietate imobiliară '). După aceleaşi clase s'a organizat şi 
armata. Cetăţenii din fiecâre clasă formau companii numite cen- 
turii; “unele compuse din bătrâni (seniores) cari în timp de răs- 
boiu rămâneau acasă însărcinați cu paza orașului, altele. din 
tineri (iunior es), cari făceau campania. Centuriile de bătrâni deşi . 
mai puţin numeroşi erau in fiecare clasă, egale la număr .cu.. 
cele de tineri. Clasa I cuprindea 80 de centurii, celelalte II, III, 
IV câte 20 de centurii fiecare, clasa V avea 30 de centurii, Aici 
se mai adaugă 18 centurii de călăreţi şi 5 centurii de complec- 
taşi (meseriaşii armatei şi muzicanţii) în total 193, Majoritatea 
o constituiau 97 centurii, Se vota nu individual, ci.pe centurii. Se 
începea votarea cu centuriile de cavaleri?), după cum la răs- 
boiu tot ei deschideau lupta, şi apoi veneau cele 80 de centurii 
din clasa [.-Dacă aceste clase, cele mai bogate, cădeau de acord 
se obținea majoritatea, iar celelalte nu mai veneau la vot. Așa 
dar, preponderența politică o exercitau cei mai avuţi,. indiferent 
„dacă erau patrici sau plebei, In afară de: preferința acordată 
bogăției, mai era preferită şi vârsta pentru-că, în centuriile de 
bătrâni, egale la număr cu cele de tineri, este evident că intrau 
mai puțini membri decât în centuriile de iuniores. Intrunirea po- 
porului admis în centurii constituia comiţiile centuriate. Aici fi- 
furau, spre deosebire de comiţiile curiate, cetăţenii cu censul 

„Ferut de lege fără a se cerceta origina lor. Așa dar, alături de 
organizaţia politică cu caracter aristocratic păstrată prin comi- 
țiile curiate. Serviu Tulliu a instituit şi o adunare cu caracter | 
plulocratic, având atribuţiuni elective, legislative şi judecăto- 

1) Proprietarii funciari se numeau adsidui, pentru-că - aveau pământul 
lor propriu, pe care se puteau așeza; spre deosebire de săracii numiţi hu- 

- millimi, capite censi, prolelarii, cari nu constituiau decât o singură centurie, 
"Ei nu aveau şi deci nu ofereau statului decât progenitura lor, proles. Festus 

in lucrarea rămasă, de sisnificatu verborum, scrie: Proletarii dicli sunt ple- 
beii, qui nihil reipublicae exhibeant, sed tantum prolem sulficiant. cf. Bruns: 

„ Fontes iuris romani aniiqui. Ed. VI. Il. pag. 29. 
2) Acest drept de a vota cei d' intâi, se numea praerogalivae, de la prae 

şi rogare.. . 

Kid
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„ticiparea' poporului la vieața publică. 

Cum în comiţiile centuriate apărea întreg poporul roman: îm- 

părţit- pe companii și sub arme, locul de“ întrunire era în câm- 

pul lui Marte, afară din Roma; în oraș nu era permis să apară 

-vre-o armată romană, Această străveche tradiţie şi garanție a 

„libertăţilor publice a fost călcată la sfârșitul Republicii în timpul 

răsboaielor civile. . 

Reforma, atribuită lui Serviu Tulliu, nu. putea fi pusă în apli- 

care decât presupunând existența unor circumscripții teritoriale, 

„cari înlesneau operațiile de înrolare în armată și regulata încas-: 

sare a impositelor. In aceste circumscripții, numite fribus, tisu- 

“rau proprietarii funciari, a căror avere era trecută în listele pu- : 

blice revizuite cu ocazia recensământului (census), ce. $ se făcea | 

din cinci în cinci ani (lustrum). 
- In legătură. cu constituția. serviană, Roma a fost împărțită 

- în 4 quartiere, tribus urbanae (Suburbana, Palatina, Esquilina şi 

Collina); iar teritoriul extra muros urbis Romae,.este probabil p 

că odată cu: aplicarea reformei serviene, a fost împărţit în 17 

“triburi rurale, Dintre acestea, 16 triburi purtau nume gentilicii, 

o: dovadă despre vechimea lor și poate un indiciu de existenţa 

depărtată a proprietăţii colective-pe seama fie-cărei . sinți, In - 

perioada următoare triburile, cari la început-au împlinit un sim- . 

plu rol fiscal și au servit la: recrutare, au oferit cadrul de orsa- 

_nizare politică a membrilor ei; mai întâi a elementului plebeu," 

mai târziu a tuturor. cetăţenilor având proprietate funciară în 

fie-care circumscripție ( tribus). i 

Isvoarele de drept sunt în strânsă legătură cu constituția 

politică şi cu mediul social în care s'a putut elabora dreptul. În 
» 

  

1) Chestiunea de: când datează tribus nu este lămurită. In sensul îndi- 

cat în text cf. Kubitschek, Imperium romanum fributim discriptum din 1889 

pas. 2. Mommsen crede că ar exista de la anul 471 inainte de Christos, cf, 

Staatsrecht III, pag. 166 şi urm, Totuşi nu se poate explica o funcţionare 

normală a constituţiei. serviene îără existența “triburilor, Mai târziu numărul > 

lor s'a ridicat la 35, coprinzând toţi cetăţenii romani de dată 'mai nouă. 

Cu privire la data înființării triburilor şi a rolului ce au împlinit, vezi G, 

" Bloch, la Republique romaine. Paris 1912 pag. 52—55; cî. R. Cagnat, Cours o 

d'âpigraphie latine Ed. IV. 1914 pag. 61—64; Leo Homo, op. cit. 

cești, s a făcut în n modul acesta un pas mai departe largind par-
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epoca regală factorii” constituţionali mai sus amintiţi vor fi lu- 
crat pe acest tărim, dar” dovezi nu există. Se poate ca regele să 

"Îi propus legi comiţiilor curiate sau chiar centuriate şi acestea 
să le fi votat și să fi dobândit putere obligatorie prin ratificarea 
Senatului, Dar, asemenea legi nu'au rămas, Așa numitele leges 
regiae, despre cari Pomponiu, jurisconsult din secolul II după - 
Christos, scrie că ar fi datând din timpul regilor, este o lucrare E 
târzie alcătuită la începutul domniei lui August, de un oare-care - - 
Papirius (de acolo s'a numit colecția ius papirianum), urmând 
spiritul vremii înclinat spre antichități, Afirmaţiunea lui Pom- 
poniu trebue pusă la îndoială, când ştiut este, că ună din cau- 
zele de nemulţumire a plebeilor în statul roman era lipsa de legi. 
scrise şi că acest neajuns s'a înlăturat pentru priina dată prin 
fixarea dreptului în cele XII table. De altfel autorul menţionat, 

„ca să-și mențină, afirmaţiunea faţă de acest fapt istoric, susține : 
că leges reşiae au fost abrogate odată cu căderea regilor 1). * 

Dacă legi scrise nu au existat, “dreptul privat, îi această 
epocă, s'a creiat prin obiceiuri, Nimic mai explicabil ca. dreptul, 
la un popor primitiv, să nască prin lonsa corisuetudo şi să fie 
tot așa de simplu ca şi vieaţa „socială pe care o cârmuește. Ro- 
manii trăiau din agricultură, Toată activitatea lor se învârtea în 
jurul-acestui isvor de bogăţie. Tot ce se referea la cultura pă- 

„Mântului avea preţ: fondul italic, cu servituțile care-i inlesneau 
exploatarea, cir sclavii și animalele" de muncă formau averea 
de căpetenie a plugarului din Laţiu, constituiau așa numitele res 
imancipr, Restul avea o valoare minimă, Nici nu puteau să înca: 
pă multe lucruri în acest rest, pentru-că moneta bătută încă nu 

„exista. Funcțiunea -banului o implineau drugi de aramă cari se 
„cântăreau, tăindu-se proporţional cu valoarea obiectului dat în 
schimb. Fiecare familie trăia modest pe bucata sa de pământ, 
lucrată de pater: familias impreună cu toate persoanele supuse 
puterii lui paterne sau dominicale, Poate că “patria poteștas a 
durat toată vieața titularului, din cauza necesităţii economice 

„ca şi copiii, numeroşi ?) la fie-care casă, să muncească alături de 

< 

părinte solul puţin fertil din prejurul Romei, Altfel tatăl, lipsit 

  

+) Ci. Girard, Textes de „droit romain pag, 3—9. 
- 2) Dovadă că erau numeroşi, rezultă din numele ce-l purta fie-care co- 

pil, “după rândul naşterii:  Primus, Secundus, Tertius,., Decimus şi din 
numele gentilicii, derivate de la numerarul corespunzător: Septimius, Octa- 
zius, Nonius, ct: B. Kiibler, Geschichte des r. Rechts. 1925, pas. 30, 

Z 5
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de ajutorul unor braţe mai viguroase, nu ar fi putut să-și între- 

țină familia 1)  Vieaţa muncitorului de pământ se. scurgea. în 

aceiaşi muncă grea şi într'un orizont limitat; de aceia şi dreptul 

poartă un caracter rudimentar și conservator, Cum mișcarea bu- 

nurilor era foarte redusă, puţinele tebuințe se satisfăceau prin 

„mijlocul natural al schimbului la zilele de târg ţinute din 9în 9 

'zile (de acolo termenul nundinae = târg), la care participau şi 

"acei locuitori ai Laţiului, numiţi Latini veteres, cu cari Romanii 

au întreţinut cele d'intâi-relaţiuni comerciale şi au înţeles să se 

_încuscrească, ecordându-le dzepturile numite ius commercii şi. 

ius connubii. i Pe | | 

In atari condițiuni norme de drept nu s'au putut forma de- 

cât cu privire la averea mobiliară și imobiliară; nu putea să se 

nască un drept complicat în materie de obligăţiuni, câtă vreme, 

circulaţia bunurilor era foarte restrânsă. Ca în orice regim pri- | 

mitiv strămutarea proprietăţii şi incheiarea puținelor oblisa- - 

ţiuni: se săvârșeau prin forme solemne, fixând irevocabil decla- 

_raţia de voință şi deci momentul legământului: înaintea marto- 

rilor,-cu expresii sacramentale şi gesturi de mai înainte stabilite. 

Acelaşi caracter formalist îl avea, şi procedura, care se aplica 

- în mod particular sau cel mult asistând la iniţiativa celui intere- 

sat și autoritatea “publică. Creditorul nesatisfăcut avea-drept de 

vieaţă şi. de .moarte asupra debitorului insolvabil.” 

“Aşa dar, în perioada regală singurul iisvor de drept este. 

obiceiul locului, ius non scriptum, puțin complicat, aspru, con- 

servator şi. forimalist; iar procedura era simplă, expeditivă şi 

strașnică în executare î), . - i 

PI O a 

1) Cî. Cug, Les institutions juridiques des Romains, Tom, |. pag. 8, 

- 2) In ce priveşte caracterizarea dreptului din această epocă, ci. Momm- 

sen, Râmische Geschichte Ed, IX. Vol. |, pag. 15558, unde arată cum 

" dela început dreptul roman conţinea germenii superiorității aţă de dreptul 

altor popoare, [i găseşte lipsit de poezia şi naivitatea dreptului germanic; 

în schimb e clar, precis, inlesneşte libertatea transacţiunilor dar dispune şi 

de: mijloace, cari asigură deplin executarea! cuvântului dat sub forma pro- 

misiunii solemne
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CAPITOLUL II. 

Perioada Republicii. 

SECȚIUNEA |... 

Situaţia politică, economică, socială. 
- Ş 1, . 

73 7 

Această perioadă țing/la îndepărtarea regilor pe cale revo- 

luţionară, anul 510, până la anul 27 înainte de Christos, când .:-": 
Octavian, numit de atunci inainte Augustus, a depus mandatul 
extraordinar ce avusese ca (riumvir reipublicae constituendae, *) 

rămânând totuși învestit cu atâtea puteri pe vieaţă încât de fapt 

devine Monarch. 
Lă anul 510 Roma conducea confederaţia latină, compusă 

din 30 de comune *); la anul 27, hotarele statului roman se în- 

_tindeau până la Rin şi Alpi în Europa, până la Eufrat în Asia, 
până la marginele pustiului în Nordul Africei. Marea Meditera- 
nă 'devenise un lac roman. In 5 secole puterea romană ajunsese 

“ la apogeu, Imperiul nu a făcut de cât să mai păstreze câteva EI 

sute de ani o strălucită moştenire. - 

Greutățile începutului nu au lipsit. Au fost invinse printro 
continuă încordare a tuturor forţelor cetăţeneşti: prin .sforțări 

militare, conduse cu tenacitate in cea mai aspră disciplină, prin- : 

tr'o politică hotărită, unitară, egoistă şi abilă, care formula ne- 

incetat pretențiuni de dominație, In -afară de arta militară şi 
simțul politic al poporului roman, mai ales factorul geografic i-a 

înlesnit în împrejurările de atunci implinirea misiunii sale isto- 
rice: Roma se află în mijlocul Italiei și Italia e situată în mij- 
“locul mării Mediterane, pe care o împarte în două basinuri, 
Această poziţie centrală i-a indicat mersul firesc al desvoltării : 
politice. Mai întâi puterea Romei s'a întins cu greu şi în vreme 

*) In consulatu sexto et septimo, bella ubi civilia exstinxeram. per con- 
_ sensum universorum potilus rerum omnium, rem publicam ex mea polestate 

” in senatus populique Romani arbitrium transtuli. Quo pro merito meo sena- 

tus consulto Augustus appellatus sum. Cf. Monumentum ancyranura, unde 

este coprins testamentul politic al lui August, care document s'a găsit aproa- 

pe în intregime în ruinele de la Angora. | 

=) Cf, Albert Malet, [Antiquită Ed. IX. pag. 313,
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îndelungată asupra Italiei, iar de acolo a păşit: repede, din vie- 

__torie în victorie, la cucerirea celor două basinuri ale Meditera- 

nei, Dela alungarea regilor şi până la anul 266, în două secole. 

-şi jumătate, Romanii abia” “ajung să cucerească Italia, adică por- 

_țiunea peninsulei până la cotitura Apeninilor şi râul Rubicon, 

ce se varsă în Adriatica. Regiunea de nord-dela -aceste hotare, - 

„locuită - de. Celţi,: numită Gallia cisalpină, nu .făcea parte. din, 

Italia, după geografia antică, . 
După ce' Roma a ajuns stăpâna peninsulei î îşi îndreaptă am- 

_biţiile de dominaţiune peste mare. Din putere.continentală caută 

să devină maritimă şi isbutește zdrobind forța Cartaginei într'o 

serie de răsboaie, cari au durat cu intermitență dela 264—-146, 

A: trebuit să facă cea mai strașnică încordare militară, trecând 

__printr'o criză ce era să o coste existenţa. Rezultatul: final. a fost. 

” cucerirea Siciliei, a Spaniei, a litoralului african din faţa Siciliei, . 

cu nimicirea rivalității punice. “După bătălia hotăritoare dela 

Zama (202) în care Anibal, spaima Romei, a fost învins, Repu- 

blica într'o jumătate de secol dobândește stăpânirea Orientului, 

nu atât prin. întreprinderi militare, cât mai ales prin diplomația ! 

” rezumată în cuvintele: divide. et impera. In adevăr, la anul 190 

- Siria devine stat vasal, la 168 Macedonia este transformată în 

"provincie romană, la 146-Grecia legănată în iluzia că Romanii 

îi vor păstra independenţa, cade definitiv sub jugul Romei în. 

” același an, în care Cartagina a. fost dărimată din. temelii, !) 

In ultimele decenii ale acestei perioade statul roman ajun- 

se. la Dinăre. prin. campania: lui Marcus Lucullus contra Traci- 

lor (73—71) aliaţi ai Parţilor, ajunge la-Euirat prin înfrângerea 

completă a lui Mitridat (63) regele Parţilor, ajunge la Rin prin 

cucerirea definitivă a Galiei de către Iuliu Caesar (51), se întin-. 

'de pe valea Nilului prin anexarea Egiptului de către Octavian, 

“unde Împărații romani dela August inainte erau considerați ca. 

„sucesori ai vechilor” faraoni. 

-s 2. - 

Politica de asimilare.. 

I. In ce priveşte romanizarea. Italiei. învingătorii « au căutat 

să asimileze populația autohtonă preşătind'o la obţinerea drep- 

-) Cf. Leon Homo, LiItalie primilive et “les debuis de Fimprialisme ro- 

main. Paris 1925, Ă . 

N -
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tului de cetățenie prin concesiuni parțiale ş şi treptate a bene- 
„ficilor, ce conferă calitatea de cetăţean. In consecinţă, raportu- 

rile de dependenţă între Roma dominantă și popoarele supuse 
prezintă. sradaţiuni, din care rezultă spiritul de prevedere și deci 
un superior simț. politic:. pentru-că a guverna înseamnă a pre- 
vedea, 

„ Cati erau beneficiile cetățeniei. romane? Acestea : se pot privi 

din două puncte de vedere şi grupa în jurul'a 4 termeni. Din : 
punctul de vedere al dreptului privat, cuprind: ius commercii,: 

pulința de a dobândi proprietate, a incheia obligaţiuni, a do- 
bândi și transmite bunuri prin succesiuni conform dreptului ro- 

“man; şi ius connubii, dreptul de a contracta o căsătorie cu con- 
secințele-i civile. Din punctul de vedere al dreptului public, a fi 
cetățean roman înseamnă a avea ius sufiragii, dreptul de vot şi 

ius honorum, dreptul de-a ocupa magistraturi. 
In politica de asimilare treptată se pot lămuri următoarele - 

măsuri: 

a) Romanizarea lialiei s'a pregătit prin înfiinţarea de co-— 
lonii, cari la inceput au păstrat un caracter militar: erau un 

avant-post al Romei în mijlocul unui ținut cu populaţie neasi- 
milată. Aceste colonii erau compuse din cetățenii romani (colo- 

niae civium  Romanorum), cărora. li-se împărțea, de obiceiu, :o 

treime din pământul cucerit (assignatio). Coloniștii aveau-ace- 
leași drepturi civile și politice ca şi ceilalţi cetăţeni, erau su- 
puşi jurisdicției petorului din Roma, care de multe ori o exer- 

„cita prin delegaţii săi (praefecti iure dicundo). Trebue menţio- 
_nat ca o dovadă a spiritului de prevedere, faptul că, coloniile de 

cetăţeni romani erau așezate la malul mării; pe când coloniile: 

de Latini, mai puţini siguri, se întemeiau în interiorul peninsu- 
lei '), In ce privește regimul juridic al populaţiei autohtone, este 
probabil că se acorda parțial şi acesteia drepturile civile, pentru 
a-se înlesni fuziunea c cu clasa dominantă a a coloniștilor? ”, 

4) cf. Leon Homo op. cit, pag. 271. , 

=) ci, Padelletii, Storia del diritto romano. Ediţia II pag. 83. De multe 

ori populaţia autohtonă supusă cu armele cra nimicită sau isgonită, iar în 
locurile. libere se intemeiau colonii. Această soartă a avut tribul numit Boii 

din Nordul Italiei, În ţinutul lor rămas pustiu's'a inființat coloniile Bononia 
(153), Parma, Mutina (ef. Niese, Grundriss der r&mischen Geschichte Ed. 

IIL. pag. 136). Sulla ca. dictator, prin răsbunare politică, a rărit atât de mult 
“populaţia din Etruria, Samnium şi Campania încât a putut stabili 150,000 
de veterani, in mijlocul cărora vechea rasă elruscă şi oscă şi- a pierdut 
naționalitatea, ia
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o) Ca. o îndrumare pentru dobândirea dreptului. de: cetăţe- 

nie, Romanii acordau numai ius Latii, consistând din ius com- 

mercii și uneori din ius connubii, ăcelor colonii pe cari le-au în- 

temeiat fie împreună cu membrii confederației latine, fie singuri, 

după disolvarea acestei confederaţii la anul 338 înainte de Chri- 

stos, când de fapt și-au încorporat-o. Acești coloniști, numiţi La- 

tini coloniari, deveneau cetăţeni romani strămutându-se la Ro- 
ma. Coloniile latine sunt mult mai:numeroase de cât cele. com- 

puse din cetăţeni romani; prin ele sa oferit proletarilor din 
Roma putinţa de a deveni proprietari funciari. Latinii coloniari,.. 
stabilindu- se în Roma prin acest simplu fapt deveneau cetățeni. . 
romani *), cu condiţia să fi lăsat în locul de origine un fiu pentru 

ca acea colonie să nu se despopuleze.. 
c) Un alt tip de dependenţă prezintă așa numitele municipii, 

comune cu administrație proprie. Situaţia lor de a îi supuse este 

confirmată prin sarcina (munus) de a contribui cu anumite con- 

dingente la compunerea armatei romane şi de a plăti imposite. * 

Li s'a acordat probabil drepturile civile pentru a se asimila mai: 

“uşor prin participarea la -vieața dreptului roman; nu însă și 

drepturile politice (ius suffragii et honorum) spre a nu exercita 

o influență preponderentă în conducerea statului, Se numesc 

civitates sine sutir agio. După atitudinea lor politică în momente 

de grea cumpănă li s'a acordat, ca recompensă. ius civitatis, sau. 

păstra, în timp de pace, raporturi de alianță în aşa fel încât 

li s'a retras, ca pedeapsă, ceia ce aveau, Cu aceste cetăți Roma” . 

Roma avea cu fie-care din ele legături. politice, fără ca aceleaşi - * 

cetăţi, contractante cu Roma, să poată avea şi ele. între ele legă--. 

turi politice sau juridice, Astfel că Îtalia romană, înainte de ul- 

timul secol păgân, pe lângă colonii romane şi latine, se prezintă 

ca presărată. de o sumedenie de cetăţi avându-și fie-care regle- 

mențata situaţie față de Roma după împrejurări și spiritul de 

prevedere al senatului roman. : - 

Aceste deosebiri de regim politic. şi juridic între Roma și ce- 

tăţile Italiei până la. fluviul Pad au dispărut treptat, până când 

„la-anul 90—89 în urma răsboiului social, prin legile Iulia şi Pa- 

piria Plautia s'a-acordat ius civitatis şi. comunelor, cari încă nu-l 

1) Această dispoziţie a fost desliinţată prin legea Licinia et jlucia din 

anul 95 introdusă de către consulii Licinius" Crassus şi Q. Mucius, Scaevola, şi 

astfel a aţiţat nemulțumirile locuitorilor din cetăţile federate (sacii). impin- 

 gându-i, la răsboiul social.
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aveau. Galia transpadană l'a obținut la anul 49 prin legea Roscia, 

după ce se bucurase mai inainte numai de ius Latii. Așa dar, în- 

treaga Italie cucerită milităreşte la anul 266, nu a devenit în în- 

tregime pământ roman cu locuitori romani, având drepturile pri- 

vate şi publice Jegate de cetățenia romană, decât aproape două 

secole mai târziu, când s'a acordat ius civitatis tuturor Italieni- 

“lor, cari până atunci fuseseră asociaţii Romanilor -(socii) mai 

mult la sacrificii decât la beneficii, De atunci populaţia liberă 

“a Italiei constitue o singură naţiune '), care ia parte la conduce- 

rea statului roman, A 

II. Faţă de provincii Roma continuă să păstreze situaţia de 

putere dominantă. Imediat după cucerire comandantul militar, 
ajutat de o comisie de senatori, impune noua organizare, În pro- 
vincii Romanii nu au întemeiat colonii în timpul Republicii, de- 

cât foarte puţine: Narbo în sudul Galiei la 118, Cartago înteme- 

iată de Caesar, Korint şi încă câteva. 
Peregrinii trăesc după dreptul lor naţional; li-se recunoaşte 

un drept de posesie asupra solului provincial, a cărui proprie- 

tate aparţine poporului roman, și plătesc u un imposit numit sti- 

- pendium. 

Republica romană mai obişnuia să considere unele state 

sau cetăţi ca libere, păstrând. cu ele o legătură de alianță (civi- 

tates liberae, foederatae), care în realitate constituiau o clien- 

telă politică a Romei. ) 

1) Deosebirile între colonii, municipii, cetăţi cu dreptul latin dispar, Este : 

probabil că luliu Caesar voind să introducă un statut municipal unitar, cel 

puţin în linii largi, pentru toate comunele Italiei a adus legea Iulia munici- 

palis (din a. 45) 4 ani mai târziu, după-ce întreaga Italie până. la Alpi 

dobândise ius civitatis. Organizaţia municipală era copiată” mai 'mult sau 

“:mai-puţin după aceia a Romei. Funcţionau: 1) un senat, consiliu municipal, . 

compus in general din 109 membri (senatus, ordo decurionum, curia); 2) 

doi magistrați însărcinaţi cu jurisdicţia (duo viri iure dicundo), având însă 

'o competinţă limitată (până la 15.000 aşi după lex Rubria de Gallia cisal-, 
pina de înainte de anul 42, când s'a unit Galia cisalpină cu Italia); 3) şi 

alţi doi magistrați investiţi, cu aedilicia potestate. Populaţia dela oraş (cives) 

"și aceia din teritorul înconjurător aparținând oraşului (incolae), era impăr- 

“țită după subdivisiuni teritoriale şi vota în comiţii tribute, Dar numai cives 

aveau dreptul să ocipe magistraturi. Toţi cetăţenii din Italia plăteau dări 

personale (munera), erau insă scutiţi de- impositul funciar, Acest privilegiu 

al Italiei a durat faţă de provinsii. şi în prima jumătate a Imperiului. cf, 

Padelletti, op. cit. cap. 31-pag. 382—383, 

:) Asupra sistemului de alianţe şi “a formelor. de raporturi externe 
cultivate de Roma, ci. Seckel, Uber Krieg und Recht in Rom. Berlin 1915,
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S 3. 

Starea economică şi socială. 

"Mărirea statului roman a adus o enormă creştere a avuţiei 
publice: prin contribuţiile de răsboiu ') impuge învinșilor, prin 

prada luată popoarelor cucerite, prin arendarea pământului în 

„parte confiscat devenit aser publicus, prin vinderea la licitaţie - 
„a turmelor de sclavi capturați dela dușmani. 
| A curs atâta aur la Roma; încât dela 167 înainte, când” sa 

„adus tezaurul regelui Macedoniei, Italia a fost scutită de impo- 
zitul funciar (tributum). Bogăția .regatului Pergam, în care sta- 
tul roman a intrat cu titlul de moștenitor instituit prin testament 
de ultimul rege; tezaurul templului lui Apollo din Tulusa, au- 

„rum, tolosanum, evaluat la 150.000 talenţi (900.090.000 lei aur) - 

„au'umplut aerariul Republicii. După campaniile victorioase ce' se 
țineau lanţ, statul vindea prizonierii de răsboiu sau persoanele, 
până atunci libere, reduse în sclavie pentru consideraţiuni poli- 
tice. Astfel Paul Emil, cuceritorul Macedoniei, a vândut în robie 
ca pedeapsă 150.000. de locuitori din Grecia. In modul acesta 
soseau pe piața Romei sclavi din toate colţurile lumii. Ei for- 
mau instrumentul d€ dobândire. a avuţiei particulare, Erau între- 

buinţați în agricultură, la meserii, în industrie în fundul minelor, ' 
- în comerț *). Munca servilă a făcut o concurență puternică mun- 

cii libere şi a fost una din cauzele dispariţiei micilor agricultori | 
din Italia. Prezenţa unei masse de streini” atât de numeroase * 

e 

  

1) După al doilea răsboiu punic, Romanii au impus Cartaginesilor plata 

în rate a 10.000 talenţi (60 milioane lei aur); regele Antioch al Siriei a ire- 

buit să plătească în 12 ani 15.099 talenţi, ci. Niese pag. 105 şi 116. Asupra 

creșterii avuţiei publice, cf. Paul Louis, Le travail dans le monde romain, 

* din 1912, pag. 157-—160, - i - 

) Cum nu mai există, ca în perioada presedenută, nici o'apropiere, prin 

aceiaşi origină italică: şi prin munca impreună la câmp, între 'sclavi şi stă- 

pânii lor, aceștia îi trata'cu o asprime rămasă celebră, Răul tratament îm- 

pingea. la dese răscoale, dintre cari aceia ajunsă la răsboiul, condus de 

Spartacus între anii 11—73 s'a terminat prin o execuţie infiorătoare: pe 

marginele şoselii dintre Roma şi Capua 6000 de sclavi atârnau răstigniţi pe 

cruce, cf, Mommsen, R, G, IIl, pag. 84--90). ” 

3) Numai Sulla, prin liberarea sclavilor aparținând persoanelor pro- 

scrise de el, a dat libertatea la 10.000 de oameni (Corneliani). Mommsen; 

Râmische Geschichte II, „pag. 403, face- socoteala că în ultimul secol al 
Republicei trăiau în Italia între 13 şi 14 milioane de sclavi faţă de 6—7. 
milioane populaţie liberă. ci, şi Paul Louis op. cit. pas 168—187.
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şi vrăjmaşă ') Romanilor însemna un pericol, când aceștia ajun-. 

geau prea uşor liberi înainte de. a se fi asimilat. Deaceea sa 

„simţit nevoia să se restrânsă manumisiunile prin două leşi: 5, 

cari datează dela începutul perioadei următoare. . - 
In această transformare a condiţiilor economice generale se 

schimbă și gospodăria particulară. În contact cu peregrinii agri- 
cultorul din perioada precedentă își îndreaptă privirea şi spre 
negoț”). In Italia cetăţenii rurari se împuţinaseră prin răsboaie, 

sclavii *) inlocuiau tot mai mult pe. lucrătorii liberi, importul pe 

prețuri mici a grâului din Sicilia şi Egipt făcea ca .cultura grâu- 

lui să nu mai renteze; fatal mica agricultură scade, Țăranii în- 
cep a se ocupa mai mult cu creșterea vitelor, cu pomicultura, cu 

“via; dar o bună parte din ei pierzându-și total gospodăriile din 
cauza deselor.răsboaie se indreaptă, fără nici un rost, către Ro- 

„ma spre a ingroşa rândurile proletariatului urban. Comerţul de- 

vine însă o nouă sorginte de bogăţie. | ă 
Posiţia centrală a Romei, stăpână pe întreg basinul Medite- 

ranei favoriza desvoltarea acestei ramure de activitate. La anul 
268, se bate monedă de argint după unitatea de măsură a Gre-. 
cilor, cu cari Romanii începuseră mai îritinse relaţiuni comercia- 

le. Un denarius de argint valora cât drachma grecească. Roma. 
| ajunge piaţa de schimb a produselor Orientului şi Occidentului. 
Se construesc antrepozite mari în oraş datând dela Caton (mort 
la 149), care cel dintâi „a dispus să se clădească primul bazar, 
Basilica Porcia” *), Porturile 'Brundisium şi. Puteoli. dobândesc 

o mare importanţă, Capitalismul începe a se infiripa *) 'cu for- 

“:) Totidem hostes esse quot servos, constâtă Seneca. în epistola 47, 

2) Legea Aelia Senlia dela anul 4, Fufia-Caninia cam dela anul 14 după 

Christos.: - , 

3. Inainte de isbucnirea răsboaielor punice Roma a incheiat. tratate de 

comerţ cu. Cartagina, între anii 348 şi 219. În ce priveşte îndoielile asupra 

datei ci. Wiese pag. 82—83, LT 

) Sistemul introducerii sclavilor în agricultură favorizează -desvoltarea 

marei proprietăţi in detrimentul celei mici. Caton cel bătrân . spune că nu: 

este scump .un sclav de munca'câmpului, plătit cu 1500. dinari (lei): Anibal | 

a vândut sclavii. romani, prizonierii, în Grecia cu 500 dinari. cf. L Bloch, 
Soziale Kămpfe im alten Rom Ed. IV. 1920 pag 18, 

3) CE, Cug. op. cit, L. pag. 353. 

%) Se “adunaseră la slârşitul acestei epoci imense bogății . particulare, 

Marquardt in Rămische Staatsverwâltung vol. II. pag. 54 scrie: „Ştim că 

Crassus a investit 209 milioane sesterţii în tercruri, şi afară de aceasta 

a. mai cheltuit .sume mari în cumpărări de case “și în comerțul cu sclavi;



— 46 — 

mele-i de activitate: împrumuturi pe dobânzi, asociaţiuni luând 
în întreprindere lucrări publice, îurnituri pentru armată, socie- 

„ tățile de publicani compuse din burghezimea romană, care luau, 
cu arendă strângerea impozitelor din provincii şi răspundeau de 

regulata lor încasare, 
Contactul cu peregrinii, prin legături comerciale, face ca 

normele de drept, cari cârmuesc circulația bunurilor, ca dreptu! 

obligaţiunilor, să: ia o altă desvoltare, să se adapteze la noile 
”- transacţiuni devenind mai mlădios, să părăsească formalismul 

- vechiului ius civile şi să se pătrundă de principiul equității, Ca 
un semn al vremurilor nouă în vieața dreptului privat, apare la 
242 pretura peregriină şi un secol mai târziu, între 142 și 126, 
legea. Aebutia, prin care s'a dat pretorului putinţa a reforma 

"dreptul civil prin mijloace de procedură spre a-l face mai ușor 
accesibil și streinilor. În legătură cu lărgirea dreptului privat 

sa desfășurat o fecundă activitate juridică către: sfârșitul. Re- 
- publicii, - - | 

În mijlocul prosperității denerale societatea romană își 
schimbă felul de vieață din trecut, când se trăia simplu, cum- 

pătat și cu probitate, Contactul cu Orientul în decadență și cu 
Grecii corupți, superiori în civilizație, rafinează pe Romani dar . 
le scade nivelul moral. Apare luxul tot mai strigător, și viaţa” 

destrăbălată pe care zadarnic au încercat să o înfrâneze aşa nu- ! 
.. mitele leges sumptuariae *). Furia cheltuelilor și goana după bo- 

-săție făcuseră să piară simţul onestității într'o societate de .par- 
“veniţi, îmbogăţită la iuțeală din jefuirea popoarelor supuse, 

Funcţia de guvernator în provincie devenise un isvor de îmbo- 
Săţire pentru titulari, Severitatea administraţiei în această pri- 

vință -slăbise în așa fel, în cât Cato a făcut afirmaţiunea: „Cine 
fură un cetățean î își încheie vieaţa în lanţuri; în aur și în purpură 

cine fură comuna''?), Ca instrument de exploatare fără nici un 
scrupul serveau societăţile de publicani, cari plăteau statului 
roman contribuţiile de răsboiu impuse unei. provincii cucerite, 

pentru ca suma astfel înaintată să o scoată, cu dobânzi! enorme, 
"de la locuitorii acelei provincii :). i 

- ştim. că prin “inţelegerea dela Misenium s'a acordat 70 milioane ca despă- 

Subiri lui Sextus Pompeiu pentru averea coniiscată tatălui său”, 
"1) Citate de Cogliolo in notele sale.la PaJelletii, Storia di diritto ro- 

2) Cî. Mommsen, R. G. vol. 1, pag; 797. 

mano. Ediţia Il. pag. 367. 

*) Un exemplu caracteristic: Sulla impusese provinciei “Asia o contri- .
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„Dreptul, oglindă a. moravurilor, se complică cu : normele 

“introduse prin legile de repetundis, în virtutea cărora particu- 
larii jefuiţi de funcționarii publici puteau cere restituirea valori- 
lor extorcate. A rămas celebru procesul susținut de Cicerone în 

anul 70 contra lui Verres, fost guvernator al Siciliei. Venalitatea 
se intinsese așa de mult, în cât Jugurta, care a putut să cumpere 
pe rând o comisie de senatori, 'un general roman și un tribun al 
plebii, ar -fi exclamat ieşind din Roma: cetate venală, un cum- 

_părător iţi lipsește! Contactul cu Grecii, a căror necredință era 
proverbială, sraeca .fides, a molipsit şi pe Romani, Respectul cu-. 
vântului dat devenise rar și cu atât mai apreciat, 

In această âtmosferă de decadenţă morală se alterează şi 
vieața de familie. Divorţurile, la început foarte rare, se înmul- 
ţesc; faptul nou determină o modificare a regimului privitor la 
dotă. Inclinarea spre vieaţa uşoară, trândavă şi fără răspundere 

aduce frica de căsătorie, sporește numărul celibatarilor, în con- 
tra cărora zadarnic s'au luat măsuri la începutul perioadei ur- . 
mătoare prin legile numite caducare,. 

Ş 4. 

“Evoluţia situaţiei interne. | 1] 

Situaţia internă este influenţată în desfăşurarea ei, de lupta 

între patrici şi plebei, pentru ca aceștia să dobândească egalita- 
„tea pe tărimul dreptului. privăt şi public; este influențată de 

lupta intre proletari şi marit proprietari, pentru o mai dreaptă 
repartiție a pământului numit ager publicus; este influențată de 

lupta sângeroasă între partidele politice, aducând ca rezultat fi 

nal prăbuşirea regimului republican. . e 
I. Lupta între paizici şi plebei se dă în primul rând spre: a 

„se codifica dreptul nescris și pentru ca plebeii să obţină ius con- 
nubii cu patrici, 

In materie de drept public, olebeii pretind să poată pătrun- 
de şi ei'în magistraturi, reservate la început exclusiv patricilor; 

" buţie de răsboiu de 20.000 talenţi, pe care stătul a primito îmedi at de 
"la publicani, In 10 ani, prin dobânzi această sumă s'a ridicat la 120.000 ta. | 
„lenți ce aveau să incaseze publicanii de la provinciali. Când Lucullus a în-. 

„cercat să infrâneze lăcomia publicanilor, reducând dobânda la 12%, aceştia, 
având influenţă la Roma, âu făcut să i se ia comanda. cf, Kromayer, Ge. 
schichle der spăteren r. Republik, Ed, N. 1921, pag 131.



3. 

mai pretind ca hotăririle luate în adunarea lor; numită conci- 

lim plebis, să aibă putere. de » Jege pentru întreaga societate ro- - 
mană, Asupra acestei chestiuni se va trata în- legătură, cu: des: 

voli atea magistraturii, - - 

Cei d'intâi succes al plebeilor în lupta lor contra patricilor” 

a Îost lixarea dreptului nescris în „cele XII table, lex. 'duodecim 

tabularurn. : . 
Această fundamentală legiuire s'a intocmit în următoarele 

„ împrejurări:. Plebeii nemulțumiți de faptul că magistraţii patri- 
| cieni, profitând de incertitudinea dreptului consuetudinar, îl apli- . 

cau cu părtinire, au cerut, în anul 462 prin tribunul lor Terenti- 
lius Arsa'să se constitue o comisie, care să redacteze o lege pen- 
tru întreg poporul roman, Patricii se opun. Plebeii nu cedează și 

"timp de 8 ani aleg:aceiași tribuni, cari fac aceiași propunere. În 
| fine se acceptă propunereă.. şi se ales dintre 'patrici, în comiţiile . 

curiate, 10 lbărbaţi decemviri legibus scribundis. Tradiţia ) po-- 
vestește că înainte de constituirea acestei comisii, prezidată de 

Appius Claudius, s'ar fi trimes în Grecia o delegaţie de 5 mem- - 
bri'spre a studia dreptul elen, Decemvirii fixează dreptul roman 
în”X table, In anul următor (449). se alege altă comisie de 10, 

: cari mai adaugă încă două). Au fost așezate în forum şi au. 
constituit cum spune Titu Liviu fons omnis publici privatigue 

iuris. Materialul, pe care au fost scrise (aramă, fildeș, table de 
stejar?) la început, a pierit odată cu incendierea Romei de că- | 

tre'Gali (390), dar cuprinsul lor nu au dispărut din memoria po- 
porului roman *), Cicerone spune *), că în copilăria lui le-a învă- 

țat, pe, din afară, în şcoală, Despre, conținutul lor nu au rămas. 

-) Transmisă de Titu Liviu (e, Bruns,  Fontes iuris romani antigui Ed. 

Vl.-pag. 15—17) şi de Pomponiu, jurisconsult de pe vfemea lui Hadrian (cf. 

.Digestele cartea I titlu“ 2.) 

: 2) Asupra îndoelilor cercetătorului italiani Ettore Pais: şi a francezului 

Lambert privitoare la data celor XII table, cf, -Kipp, Geschichte der Quellen 

des 'rămischen Rechts Ed. II. pag. 32—33 notă; P. Kriiger Geschichte der 

Quellen, Ed. II. pag. 8—16; şi B. Kăâbler, Geschichte des r. Rechts din 1925, 

2) Au fost 'comentate. de Sextus .Aelius Paetus Catus, care a trăit cam 
"vre-o 200 ani inainte de Christos; de Servius Sulpicius Rufus de la mijlocul 
“secolului. ultim al Republicii; de Marcus Antistius Labeo contimporan cu 

August;. şi de Gaius care a trăit cu 60) de ani mai târziu dela intocmirea 

lor, Au dominat evoluţia dreptului privat servindu-i ca a bază istorică, după 

cum rezultă 'chiar din Instituţiile lui Iustinian. 
1) CE. De legibus II. 23. 29: discebamus enim pueri XII ut carmen neces- 

i sarium- quas iam nemo discit.
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„decât cunoștințe 'îragmentare: atât cât s'a păstrat! din citatele 
autorilor de mai târziu. Conţin nu numai norme de drept privat 
dar și procedură civilă, drept penal și reguli de ius sacrum. Lim- 
ba fragmentelor transmise este archaică, clară, lapidară şi intre- 
buințată la imperativ, deși se va mai fi modernizai faţă de tex- 
tul primitiv), | a a Aa 

Scurt după intocmirea celor XII table, plebeii obţin prin le- 
gea Canuleia la anul 445?) ius connubii cu patricii, dreptul de a 
încheia un iustum matrimonium cu aristocrația de sânge, din.ca-. 
re rezultă patria potestas asupra copiilor procreați in căsătorie, 
Astfel, se realizează egalitatea de drept privat intre aceste două 
clase, | | a Sti 

II. Chestiunea repartiţiei proprietăţii rurale *) a produs Îră-. 
mântări grave între. săraci și bogaţi. Pe de-oparte, regimul ari- 
stocratic înlesnise patricilor să acapareze pământurile intrate în 
proprietatea statului prin cucerire, Acest domeniu, numit aser 
publicus, era dat de preferinţă patricilor într'o posesiune, ce 
trecea la moștenitori, în schimbul unei arende (vectisal) prin 
care se recunoștea proprietatea statului, Dreptul. de posesiune 
ajuns 'hereditar s'a transformat: cu timpul în plină- proprietate 
particulară, “contribuind la formarea acelor latifundii, despre 
cari Pliniu, cu drept cuvânt a spus, latifurdia perdiderunt Ita- 
liam. Pe de altă parte, -răsboaiele decimaseră sau sărăciseră cla- 
sa micilor agricultori, Aceștia, întorși din campanie, ne mai pu- 

" tându-şi reface gospodăriile părăsite, iși vindeau pământurile 
marilor proprietari şi veneau la Roma ca proletari improductivi 
și turbulenţi; - o ! E i 

Prin atare transformare lentă dar iresistibilă se ascuţea tot 
mai mult deosebirea între sărac. și bogat, se înveninau raportu- 
rile cu atât mai mult cu cât sărăcia fusese adusă de răsboaiele 

* —— 
. 

  

_1) lată cum judecă un literat, Paul Lejay, op. cil. pag. 22, importanţa 
celor XII table: „De ces documents, les Douze Tables seules peuvent âire 

" revendiquâes par Ihistoire: litteraire, Il est signilicatif” que la premitre 
cuvre soit d'ordre juridique, A Rome, le droit se dâfinit et prend unei phy: 
sionomie des le debut. [l est lassise infcrieure, puissante et âpre, sur la- 
quelle repose tout l'edifice romain, politique et'intellectuel'“, S 

*) Toate datele din acest manual se socotesc nu dela fondarea Romei, 
ab urbe condita; ci în legătură cu naşterea lui Christos, Aşa dar, anii până 
în timpul domniei lui August indică evenimente petrecule inainte de naş- terca lui Christos” şi merg descrescând, | i 
5) CE, Max Weber, Rămische Agrargeschichte. 1891,
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purtate în majoritate de săraci şi cu cât bogăția agrariană, lati- 

fundiară, avea la bază un abuz de drept, o usurpare. Se găseau 

față. în faţă două clase: bogaţi, cari nu voiau să cedeze nimic şi: 

proletarii, cari pretindeau o vieață mai bună într'un 'stat, ce se 

găsea într'o prodigioasă ascensiune, Un interes general cerea ca 

şi proletarii să aibă loturi de pământ, din cari-să poată trăi in- 

dependent, pentru-că din clasa- muncitorilor. dela ţară se ridică 

contingentele de soldaţi viguroși și elementele de ordine socială. - 

Acest curent de; idei sănătoase, începând de la Spurius Cassius 

din anul 486 înainte de.Christos şi a aflat o înfăptuire parţială 

prin leges Liciniae Sextiae din anul-367 şi a fost susținut în pen- 

ultimul secol al Republicii 'cu deosebită energie de frații Grachi, 

Ei au dispus prin legile agrare împroprietărirea proletarilor pe . _ 

părți din ager publicus. Lupta a durat 12 ani (134—122). şi s'a 

tesminat prin soluţiuni, cari inseamnă începutul decăderii vieții 

publice. S'a terminat prin vărsare de sânge, prin intransisența 

bogaţilor și prin coruperea proletariatului. Tiberiu şi Caius Gra- 

chus au fost la distanță de 11 ani omoriţi. De atunci înainte, vio- 

lenţa, la care au -recurs patricii pentru suprimarea adversarilor, 

avea Să păteze cu sânge luptele politice ulterioare, Bogaţii, nein- 

țelegători ai interesului superior de stat, n'au cedat nimic: legile 

agrare au fost abrogate. Nu a rămas decât legea frumentaria, 

introdusă spre a se vinde populaţiei sărace frâu sub prețul co-.. - 

stului. De atunci a devenit regulă de drept public hrănirea po- 

porului sărac (frumentatio) pe socoteala-statului. Plebeia roma- 

nă, învățată să mănânce gratis!) a devenit un element trândav 

turbulent și venal, pe umerii căreia s'au înălțat, prin linsușiri şi. 

făgăduinţe, toți ambiţioșii vorbind în numele democraţiei contra. 

aristocrației, . | a 

“TUL, Demagogia şi-a găsit un puternic sprijin prin reforma 

serviciului militar introdusă de Marius (100—103), care a che-- 

mat sub arme și pe proletarii, nesupuşi până atunci la recrutare. 

Aceştia, neavând ce pierde, își făceau din armată o carieră și 

se devotau şefului care îi ducea în campanii cu prăzi bogate. 

Legiunile astiel constituite au ajuns instrumente de surpare a 

1) Caesar în anul 45 înainte de Christos a găsit 320.099 oameni, cari 

primeau. râu în mod gratuit, Prin excluderea unora; prin trimiterea altora 

"in colonii i-a redus la 150.000, Sub August numărul acestor „suri inutile” se 

ridică la 200.000 cf. O. Hirschfeld, Die kaiserlichen Verwaliungsbeamten bis 

auf Diocletian Ed. Îl. pag. 231 şi 236, o
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ordinei de drept public, Unii ambiţioși ca Marius şi Caesar le-au 
utilizat pretextând salvarea democraţiei; alţii ca Sulla le-au fo- | 
losit spre a întări oligarchia. d 

Rămâne stbilit, că de la epoca Grachilor înainte simțul le- 
salității,-acel frâu de educaţie civică, oprind. pe cetăţean să să- 
vârşească un act politic altfel decât în cadrul legilor în vigoare, 
acel simţ al legalităţii, care făcuse tăria disciplinată a poporului 
roman, a dispărut în ultimul secol al Republicii, Și astfel s'a vă- 
zut. armata lui Sulla mergând asupra Romei; spre a impune vo- 
ința șefului; s'a văzut Marius în fruntea oştirii intrând în Roma 
și dând'o jaf partizanilor săi în paguba aderenţilor lui Sulla; s'a 
văzut Caesar trecând Rubiconul ca inamic al Senatului roman, 

.."Contimporanii acelor vremuri au sângerat sub regimul sălbatec. 
al proscripţiunilor, s'au împuţinat în răsboaiele civile, cari după 
ce au sărăcit Italia şi 'Grecia, au adus: prăbușirea Republicei. 
Când intr'un stat democratic factorii conducători pierd sim- 
“tul legalităţii şi înțeleg să rezolve prin forță chestiunile de drept 
public, atunci fatal se ajunge la domnia unui singur om,.la Mo- 
narchie, Acest desnodământ trebuia să vină şi a venit. Iuliu Cae- 
sar după ce întrebuinţase formula friumviratului pentru a-și pre- 
para mai bine realizarea ambițiilor lui. politice, îndepărtează 
prin răsboiu pe Pompeiu ') şi ajunge în fruntea statului, pe care 

îl conduce ca un Monarch până la anul 44, când a fost asasi- 
nat *). Ca intr'o ultimă scenă, în care a expirat Republica, se 
îngrămădesc evenimentele dela moartea lui Caesar până la bă- 
tălia dela Actium (31). In acest interval s'a constituit al doilea. 
triumvirat, compus din Lepidus, figură ștearsă care nu a făcut . 
umbră celorlalți doi rivali: Marcus Antonius, fost ofițer în ar- 
mata lui Caesar şi Octavian nepotul și fiul adoptiv al lui Iuliu 
Caesar. Dintre acești doi ambiţioși -unul trebuia 'să piară, pen- : 
tru ca lumea romană să se bucure de pace; Și a pierit Antoniu: | 
bătut în lupta navală dela Actium, unde a asistat şi flota Cleo- 
Patrei, el fuge după ea în Egipt, unde, urmăriți de învingător, se 
sinucid. In zilele de 13, 14 și 15%) August anul 29 înainte de 

  

1) Colegul Crassus din triumvirat nu a putut îi rivalul lui Caesar, pen- 
tru-că a murit în răsboiul cu Parţii la anul 53 inainte de Christos, 

=) Asupra istoriei, din cei 20 'de ani precedenţi morții lui Caesar, în 
cari timp s'au frământat cele mai representative figuri ale societăţii. romane, 
ct. studiul lui Eduard Mever, Caesars Monarchie und das Principat des Pompeius. Ed. III. 1922, Berlin, - 7 . 

*) Cf, Niese op. cit. pag 1:45, 

” i . IE ” ! - 4



Christos, Octavian își serba, la vârsta de 34 ani, intrarea în Ro- 

-ma printr'un strălucit. triumf ca singur stăpân al statului roman. 

Republica încetase de a mai exista, 

SECȚIUNEA |. . * 

Factorii constituționali. . 

In această perioadă dreptul roman se transformă, întrun me- 

diu politic, social şi economic schimbat, prin intervenția directă 

sau indirectă a celor trei factori constituționali: Magistratura, 

Comiţiile și Senatul." I 2 

ş 5. 

„Maşistratura. În locul Regelui: funcționează magistratura, a 

cărei treptată formaţiune, 'dela. instituirea puterii consulare, stă 

în strânsă legătură cu luptele dintre patrici şi plebei. Punctul de 

plecare al magistraturii romane a fost instituirea celor doi con- . 

suli, funcţionând numai un an şi având în acest timp toate atri- 

buţiunile laice ale ultimului rege: așa dar erau inviolabili, co- 

mandau armata, aveau jurisdicţia civilă și penală, convocau co- 

miţiile, numeau.pe senatori '). În materie religioasă rămăsese şi 

după alungarea regilor un rox sacrorum, pentru-că revoluţia po- 

litică nu trebuia să atingă religia străveche a _cetăţii.. Deși con- . 

'sulii.au succedat în puterea unitară şi atotcoprinzătoare a reşi- 

lor, totuşi se restrânsese: mult puterea monarchică prin faptul 

că consulii funcționau un an, pe când reşii toată viața; şi prin 

dreptul de intercessio, al unuia din consuli, de a anula actele 

oficiale ale celuilalt coleg”). : E 

In afară de aceste restricţiuni puterea. consulară a mai sufe- 

rit o slăbire în materie de jurisdicție atât penală cât şi civilă. În 

materie penală s'a recunoscut prin legea Valeria Horatia (599) 

:__- dacă restricțiunea nu exista de mai înainte — dreptul con- 

“damnatului la moarte sau la pedepse corporale de a apela: la 

judecata comiţiilor (provocare ad populum). In afară de această 

măsură, consulii erau obligaţi să delege cu instrucția:(quaestjo) 

şi “judecata proceselor. penale funcționari, numiţi guaestores, LOT CS 
N 

  

1) Cî. Girard, Manuel. Ed. V. pas. 19. , 

2) Ca magistratură extraordinară apare dictatura, înființată la vreme 

„de grea cumpănă, dar ținând-nuimai 6 luni, pentru ca puterile nelimitate ale 

dictatorului să nu ducă la tiranie, - - ” a :
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cari din simpli însărcinaţi au devenit magistrați independenți. 
Ajunşi la această situație ei aveau la Roma, în timpul Republi- 
cii, atribuţia de â administra. finanţele statului, a: aerariu-lui 1). 

In materie civilă nu judeca consulul dela inceput până la 
sfârșit. Procesul se impărțea în două faze: una zisă in iure, în 
care maţistratul organiza instanța; și alta, in iudicio, în are 
simpli particulari (judices) aleși de părți, judecau fondul şi ro- 
steau sentința. 

. Aceste îngrădiri: ale puterii consulare au existat dela inteme- 
ierea Republicii, Altele s'au adăugit cu vremea, şi anume: s'a 
desmembrat puterea unitară iniţială în atribuţiuni separate, | con- 
stituind fiecare magistraturi nouă, în cari treptat treptat au pă- ” 
iruns prin luptă şi plebeii, Succesul l-au dobândit prin forța or- 
ganizaţiei, Tinzând să sa constitue într'un corp politic separat, 
plebeii au isbutit prin tactica secesiunii să- -şi aibă reprezentanții 
lor-numiţi tribuni plebis*). Aceştia deşi nu erau magistrați, pen- 
trucă” nu aveau un caracter religios, au devenit totuși o forţă de 
“temut în 'vieața publică, Erau inviolabili (sacrosancti) şi aveau 
ius auxilii et intercessionis în 'lăuntrul orașului Roma; dreptul de 
a veni în ajutorul plebeilor şi de a: interveni prin veto, zădărni-. 
cind decisiunile consulilor, Ei conduceau la lupta politică gloata 

"plebeilor, împărţită la început după. modelul patrician în curii, 
mai târziu după quartierele urbane, în .tribus, 

Lupta plebeilor pentru dobândirea dreptului de a ocupa ma- 
gistraturi (ius honorurh), durează mai. bine de un secol, Ei cer. 
să ia parte la consulat. Patricii, ca să amâne soluțiunea crizei, 
suprimă consultul la 444. inlocuindu-l cu tribunatul- militar (tri- 
buni militum consulari potestate), care putea îi ocupat și de. 
plebei. - 

" Tot atunci?) şi în același scop, se desface din, puterea con- 
-sulară o atribuţie specială şi se” înfiinţează censura, care nu pu- 
lea fi ocupată de cât de patrici. Censorii erau însărcinaţi cu exe- 
cutarea lucrărilor publice, cu formarea listelor electorale bazate 
pe. cens, cu supravegherea moravurilor, cura morum, pe care. 
dela legea Ovinia (312) inainte au exercitat o și față de senatori, 

ct, Dig. |. 2.2. 522, 
*) Se pare că plebei şi-a constituit acest organ prin retragerea lor din 

"celate pe muntele Sacru (494 ?) când şi-a instituit şi doi aediles, ajulori ai 
tribunilor, după cum quaestores ajutau pe consuli, i 

*) Aneastă dată susţinută de Mommsen, este pusă la indoială, cf. Wiese, 
Grundriss pas 57. : 

 



"obținând dreptul, până atunci consular, să-i numească ori să-i 
e 

". ândepărteze din maturul corp din cauza purtării lor. Când după” 

invasia Galilor. (390) patricii reînființează consulatul cu exclu- 

- derea plebeilor, lupta reîncepe mai aprigă .pentru consulat ter- 

-minându-se în anul 367, când prin leges-Liciniae Sextiae *) 'se 

stabileşte ca unul din consuli să fie plebeu. În anul următor e 

ales ca prim' consul plebeu Lucius Sextius Lateranus, Cu un an 

inainte însă, la 367, patricii avuseseră grija să desmembreze din 

:nou puterea consulară înființând postul de praetor, magistrat: 

însărcinat cu jurisdicţia, pentru ca nu cumva împărțirea drep- 

tăţii să cadă pe mâna plebeilor, Odată cu pretura apar şi aedi- 

les curules, cari îngrijeau de aprovizionarea orașului cu cereale 

(cura annonae), de poliţia străzilor şi a pieţelor. 

Plebeii ajung-la cenzură în anul 351, la pretură în anul 337. 

"Odată obţinut dreptul. de a ocupa un *) loc de consul, de pretor, 

de cenzor, era mai ușor şi nu atât de important de a pătrunde *) 

'şi în colegiile preoțești, Astfel prin-legea Osulnia din anul 309, 

sunt admişi plebeii ca pontifices şi auguri"). De atunci înainte 

nu se mai cerea altă condiţie de a fi eligibil de cât dreptul de ce- 

tăţenie și calitatea candidatului de a se fi născut liber, ingenuus. 

Paralel cu lupta purtată de plebei spre a ocupa magistra- 

turi, ei pretind ca hotăririle luate în concilium plebis să aibă pu- 

tere de lege pentru întreg poporul roman și isbutesc să-și impu- 

-nă voinţa prin legea Hortensia, din anii 289—86, prin care s'a 

'hotărit ut plebiscita universum populum tenerent. De atunci îna- 

"zinte, a dispărut diferenţa între patrici și plebei în domeniul drep- 

tului public, după cum dispăruse cu mult înainte aceiași diferen: 

--ţă, prin legea celor XII-table și lex Canuleia, în materie de drept 

privat. 
i 

  

> . Î. 

1) Asupra acestor legi, cari au implinit în trei direcţii dilerite preten- | 

„"țiile plebeilor: pătrunderea lor la consulat; ușurarea de datorii şi partici- 

--parea la ager publicus, cf. G. Rotondi,. Leges publicae populi romani 1912, 

„pas. 236, ” îi NE : - 

*) Pentru prima oară în anul 172 întâlnim -ambii consuli plebei, şi la 

:131 ambii cenzori plebei. 

3) In slujbele mai mici pătrunseseră plebeii de „mai inainte: la ques- 

“tură încă din anul 403, la edilitate dela 354 (sau 304 7). 

:) La 253 funcţiona ca pontilex primul plebeu, numit Tiberius. Corun- 

-“canius.. Faptul are importanţă pentru începutul ştiinţei dreptului, "fiind-că 

acest plebeu a' contribuit la vulgarizarea dreptului civil prin acordarea de 

«consuliațiuni publice cf. Pomponius Dig. î. 2. 2, $. 35. | 2



Cu privire la organizarea și caracterul magistraturii roma- 
ne!) sunt următoarele de spus: a 

De drept, nu exista o scară ierarchică a magistraturilor; s'a 
introdus totuși prin obiceiuri practica de a se ocupa “diferitele 
'Ronores, în următoarea ordine: guestura, edilitatea, pretura și. 
apoi consulatul. Legea Villia din ânul 180 a fixat acest uz, sta- . 
bilind şi un interval de 2 ani între ocuparea fiecăreia din men- 
ționatele funcțiuni. Pe timpul lui Cicerone se cereau 37 ani pen- 
tru a Îi edil, 40 pentru pretură, 42 de ani pentru consulat. *) 

Magistratul era ales de popor, în principiu *). Această ale- 
Sere îi da sau puterea de a comanda, numită imperiura, pe care 
o avea dictatorul, consulul, pretorul *);.sau numai aceia de a. 
administra, numită potestas, pe care o aveau censorii, edilii, que- 
storii iar mai târziu o exercitau şi tribunii plebei. Toate aceste 
funcţii erau onorifice şi durau un an, spre deosebire de slujbele: | 
funcţionarilor în subordine?), cari erau plătiţi şi serveau toată 

“vieaţa. | N | 
Imperium se exercita sau în Roma până la prima piatră mi-. 

- liară (1000 de pași) în afară de zidul orașului ”) (imperium 
„domi), sau dincolo de această demarcaţiune (imperium militiae). 

Magistratura urbană se termina exact la sfârșitul anului, în - 
„care moment începea interregnum; în acest timp până la-ocu- 
parea postului funcționa un senator patrician. Magistratura mili- 
tară se prelungeşte după anul calendaric până la sosirea suc-- 

1 

1) Asupra acestei materii, vezi opera fundamentală a la Mommsen. 
Rămisches Steatsrecht 3 vol. 1631__88 precum şi o prescurtare de acelaşi 
autor: Abriss des r. Staaisrechis, 1893; vezi Ettore de Ruggicro, II conso-. 
lato e i poleri publici in Roma, Roma 1909; B. Kiibler, op. cit., 1925, pag;.! 
13100, RE , 

2) CI, B. Kiibler, op. cit, pag. 715—76, p- 
2) Dictatorul, magister ekuitum, comandant -al cavaleriei pus sub ordi- 

nele dictatorului, praefectus urbi, reprezentant al magistratului. absent mai. - 
multe zile din Roma: toţi aceştia” erau priviţi ca magistrați deşi nu erau: 

„aleşi. - - : ” , a 
+) La pretor, imperium militare este suspendat; iar ordinele date in le- 

fătură cu exercitarea jurisdicției isvorau din imperium mixlum (adică cunr 
iurisdictione]. . | | | ? 

*) Exemple: lictores, agenţii de execuţie ai consulilor; viatores, trimeşii: 
libicines, trâmbiţașii; praecones, cei cari comunicau cu voce tare dispoziţiile 
nagistratului; scribae, scriitorii dela aerarium puşi sub supravegherea que- 
stozilor; cf. Mommsen, Abriss, pas. 140. | E a. 

*) Numit pomoerium. !
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cesorului. Până atunci tostul magistrat continuă să funcţioneze - 

în -locul celui nou: pro magistratu, (proconsul, propretor). - 

Magistratura republicană nefiind organizată după princi- 

piul ierarchiei ca în dreptul modern, magistratul superior nu 

_poate. comanda 'celui inferior, nici nu-l poate destitui, pentru-că 

și unul şi altul își trage” puterea din suveranitatea poporului în 

virtutea alegerii.. Totuși se stabilea o coheziune graţie interces- 

siunii, pe care o exercita magistratul cu imperium îaţă de cei- 

-lalţi magistrați și anume: dictatorul având maior potestas față 

de consul; consulul faţă de pretor, putea fiecare” la rândul său să . 

anuleze actele magistratului cu minor potestas. În această pri- 

vinţă tribunul a dobândit o-situaţie excepțională: el avea față de 

toţi magistraţii ius intercessionis, afară de dictator. 

„În magistratura urbană domneşte principiul colegialităţii: 

mai multe persoane ocupă aceiași funcție, Ele își pot împărți a- 

 iribuţiile, prin bună învoială sau prin sorţi; totuși fiecare păstra 

aţă de celalalt coleg dreptul: de intercessio, un frâu contră abu- 

zului de putere. In chestiunile militare comanda. putând fi ză- 

dărnicită cu urmări grave pentru stat prin intercessio, acest ame- 

“stec al. magistratului coleg era exclus. - 

Magistraţii învestiţi cu imperium: au ius agendi cum populo, 

"dreptul de a convoca comițiile şi a le supune proecte de legi 

spre aprobare; au Şi ius referendi, dreptul de a convoca a. Senatul 

și a-i face propuneri, 

Acest din urmă drept Tau dobândit mai tarziu și tribuinii 

poporului, cari având. atribuţia să convoace concilium plebis şi 

să-i aducă proecte de legi spre-votare, erau oblisaţi de la legea 

Publilia, din anul 339, să supună proectul de lege aprobării Se- 

natului și deci prin această practică au dobândit putinţa să intre 

în maturul corp, pe care cu vremea au. ajuns să-l prezideze, 

- În principiu, orice magistrat roman, în cercul atribuţiunilor 

„sale avea .ius edicendi, dreptul de a încunoștiința pe cetăţeni 

„despre modul cum înțelege să-și exercite funcțiunea, Acest pro- 

gram de activitate se numea edictum. IÎntr'o largă - măsură au 

exercitat ius edicendi pretorii, creiând acea ramură a dreptului 

privat, care. se numește ius praetorianum.__—.
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6. ia 

Comiţiile.. iz 

În perioada Republicii comiţiile au desvoltat o înriurire pu- 
ternică asupra evoluţiei dreptului, având: atribuţii legislative, 
votând sau respingând proectele de legi, judecătoreşti, servind 
ca instanță de apel și elective, alegând magistraţii. Au funcţio- - 
nat sub cele trei forme: ca comiţii curiate, centuriate şi tribute.' 

a) Treptat. cu democratizarea vieţii publice rolul comiţiilor 
curiate, compuse din membrii aristocrației de sânge, se reduce 

„tot mai mult, În cursul republicii aceste comiţii votau o lege cu 
ocazia intrării în funcțiune a magistraţilor superiori, prin care 
cetățenii îi delegau puterea şi promiteau supunere (lex curiata 
“de imperio).. Mai târziu această lege a ajuns o simplă formali-  : 
tate. Alte atribuţii mai aveau cu ocazia adrogaţiunii şi a facerei_ 
testamentului numit calatis comitiis, prin care'se putea modifica 
ordinea legală de succesiune. In ambele cazuri. erau prezidate 
de pontifex maximus. ! a 

b) Comiţiile centuriate, creațiune. atribuită ui Servius Tul-_ . a SN . .. a E” ce... - o . . o lius, întruneau cetățenii impărțiți în clase după cens, venind la - “vot în primul rând cei mai bosaţi, așa în cât influența politică "o avea aici plutocraţia, a A E 
După fixarea definitivă a numărului de triburi la 35, comi- 

țiile centuriate au fost reformate!) între anii 241 şi 218 în sens 
democratic, ridicându-se “numărul .centuriilor dela 193 la 373 

prin următoarea operație: fiecare trib s'a împărțit în 10 centurii. 
„= 3350, la cari s'a adăugat cele 18 centurii de cavaleri şi 5 de 
meseriaşi. Fiecare clasă avea 70 de centurii; aşa dar, îață de re- 
forma serviană clasa 1 a suferit o scădere de 10 centurii iar cele- 
alte 4 cl. au câștigat ca număr de centurii. Cum şi acum votau 
centuriile de călări cu cl. ] se forma un număr de 88 de centurii, 
pe lângă cari trebuiau să mai voteze și clasele II şi III pentru a 
se obține majoritatea absolută de 187 centurii, Când nu se ajun- - 
gea la un: acord între primele III clase, ceeace nu era greu, ve- 
neau-la vot şi celelalte două. Prin această: reformă sa lărgit 

„dreptul de vot al-celor mai puţin avuțţi şi astfel s'a făcut apro- 
pierea cu comiţiile tribute, unde toți proprietarii rurali, fără dec- 
sebire de intinderea pământului lor, participau la vot, 

1) Cf, Cug, op. cit, |. pag. 185—195; Bloch, op. cit. pag. 131-134, 

e
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Comiţiile centuriate - alegeau pe consuli, pe censori își pre- 

“tori; hotărau în. ultima instanță în cazurile de condamnare la 

pedeapsă cu moarte; au fost şi organul de legiferare principal 

până le-au făcut concurență comiţiile tribute.- Si 

-."c) Coriţiile tribute .par a îi presupuse în cele XII table, cari 

-numesc comiţiile centuriate_ comitiatus maximus: de :unde 

Mommsen!) deduce că ar fi fost şi un comitiatus minor, “adică 

„tocmai aceste comiţii, în cari cetățenii votau după. circumscrip- 

ţii teritoriale (tribus). * . :. Ra 

“Plecând dela hisoteza că cele 21 triburi s'au constituit pen- 

“+ru a se face posibilă aplicarea reformei lui Serviu Tulliu, se poate 

urmări în perioada istorică, cum treptat treptat pe măsură ce 'se 

întemeiau coloniae civium Romanorum în Italia, s'a ajuns la nu-" 

“mărul de 35 de triburi, în care intrau toți cetățenii romani din 

„coloniile presărate pe toi întinsul Italiei). AC 

_ Dacă: împărțirea! în tribus a teritoriului roman era necesară 

pentru aplicarea constituţiei serviene, este probabil că un rol 

“legislativ nu âu avut aceste subdiviziuni de cât din momentul, -.. 

în care plebea a început să se organizeze, din momentul în care . 

“tribunii au chemat-o la întranire (concilium plebis) spre a lua- : 

“hotăriri în lupta contra patricilor. - o . a 

În tribus intrau numai proprietarii funciari, afară de cele 

4 triburi urbane, în cari figura şi proletariatul *) Romei. Și aici 

greutatea politică o aveau tot bogaţii.' Votarea se făcea pe tri-: 

“buri, nu pe capete. Comiţiile 'tribute aleg pe questori şi edilii cu- 

'ruli, şi. hotărăsc ca instanță de apel în procesele penale conți- 

-nând o pedeapsă pecuniară (multa). - LL 

In afară de-comiţii a mai funcționat și concilium plebis, în- 

  

"3) Ci, Staatsrecht III. pag, 322. - Ia E | 

" 2) Astiel-la 387 s'a înfiinţat 4 tribus în Sudul Etruriei; la 358 alte 2 tri- 

“bus, la 331 alte'2, la 318 alte 2: câte 6 pe teritoriu volsc; la 399 alte două 

în Campania; la 241 alte 2 în ţara Sabinilor, în acest an se încheie numă-. 

rul lor la 35 cf. Niese, op. cit. (pag. 45, 49. 62. 87).. _ 

3) Aici au fost îngrămădiţi proletarii, — dintre cari mulţi foşti sclavi - 

liberaţi, — de către cenzorul Quintus Fabius Maximus la 304, modificând 

astiel reforma predecesorului său Appius Claudius Caecus din 312, care . 

..permisese! proletarilor şi libertinilor, fiilor născuţi în libertate după manu- 

„misiunea părinţilor, să se înscrie în triburile ce le convenea,. Prin această 

“concurență la vot a acelui număr de. venetici (turba forensium) se da pre- 

-ponderenţa elementului incă neasimilat şi sărac. De aceea, 8 ani mai târziu - 

"li sa fixat locul in cele 4 triburi urbane, cu o importanţă politică scăzută 

"in comiţiile tribute ” E



trunirea plebeilor convocată de tribun. Hotăririle luate aici (ple-. 
biscita) obligau la început numai pe plebei. Cuni însă prin le- 
sea Hortensia, din 289—286, li s'a recunoscut puterea obligato- 
rie pentru întreg poporul roman, de la acea dată înainte patricii. 
ca membri în tribus iau parte 'la adunările unde figurau şi ple- 

„beii, pentru ca să-și spună cuvântul. Era firesc: fără această par-- 
ticipare s'ar fi elaborat legi obligatorii şi față de patrici, la cari 
dânșii nu ar fi conlucrat, Cu vremea '), după pătrunderea ple-- 
beilor în toate magistraturile,- ei intră ca foşti magistrați şi în 
Senat. Vechea nobleță de sânge se amestecă cu nobleţa cea 
nouă, de origină plebeie, compusă din aceia cari au fost magi- 
straţi curuli *) impreună cu descendenţii lor socotiți după crite- 
riul agnaţiunii. Din contopirea aristocrației de sânge cu aceea a. 
slujbelor a ieşit o clasă numită nobilitas, ai cărei membri se deo- 
sebeau de restul poporului nu atât prin puţinele privilegii de cari 
se bucurau, cât prin interesele lor politice. Ei constituie către: 
siârșitul Republicii partidul. optimaților, susținând : drepturile 
oligarchiei în contra partidului 'popălar. * 

In lăuntrul clasei sociale numită nobilitas se formează ordo. 
senatorius, compus din familiile ai căror 'șefi sunt senatori. Se. 
deosebiau după port de restul cetățenilor, aveau primele locuri 
la teatre, până la 'lex Sempronia iudiciaria a lui Caius Grachus: 
din 122 aveau singuri dreptul de a funcţiona ca iudices, şi nu se: 
Puteau ocupa cu comerțul, privit ca o muncă sub demnitatea lor, 
după legea Claudia din 218. . - | o 

Faţă de această clasă a aristocrației senatoriale se desvoltă” 
clasa cavalerilor, ordo equester, a puterii banului. Origina îşi 
trage dela cetăţenii, cari întreținându-şi caii in armată, formau 

-_ centuriile de călăreți. Aici intră cetățenii-cu o avere dela 400.000: 
aşi (100.000 lei-aur) în sus. După lex Sempronia iudiciaria au. 
dreptul să. funcţioneze ca judecători, cu excluderea senatorilor.. 

  

1) Consulii şi pretorii plebei dela inceput au avut acces in Senat; cam: 
dela anul 250 intră şi edilii cuuli; din vremea Grachilor pătrund şi tribunii. 
şi edilii plebei; dela Sulla inainte şi questorii, - 

*) Numiţi astfel, pentru-că în timpul iuncţiunii şedeau pe sella curulis,. 
rezervată numai "consulilor, pretorilor şi edililor curuli. Sella curulis este . 
tradus de Mommsen, Rămische! Geschichte ], pas. nota 145 „Wagenstuhl'“ 
pentru-că acest scaun era aşezat pe trăsura, de pe care Regele, trecând prin 
oraş, impărțea odinioară dreptatea; amintirea obiceiului- s'ar fi- păstrat în. 
timpul Republicii, intru cât adjectivul curulis. inscamnă ceva referitor la. 
trăsură (currus). | N
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De fapt ei monopolizează comerţul Republicii; d'intre ei se re-: 

| crutează publicanii. Ambele clase formează un strat social (ho- 

nestiores) suprapus poporului numit plebeii, humiliores, tenuio- 

res,: Deosebirea începută în timpul Republicii, se accentuiază în. 

" perioada Principatului, dupăce August a creiat clasa: nobilimii 

hereditare a senatorilor și clasa nobilimii personale a călărilor, . 

stabilindu-se ast-fei'uterque ordo faţă de plebs, care era supusă: 

„unui tratament mai aspru în materie de drept penal, de cât cele 

două clase privilegiate. *) aa i 

. SI 

_ - Senatul. 

. Acest corp politic, la început cu 'caracter consultativ, do- 

bândeşte o influență crescândă, nu în virtutea unei legi speciale, - 

„ci prin exercițiul unei puteri de fapt, care s'a mărit cu întinderea * 

dominaţiunii politice, Vechiul Senat patrician se democratizează 

cu timpul coprinzând şi membrii plebei *) prin introducerea îoş- 

tilor: magistrați. Compunerea Senatului (lectio Senatus) o aveau 

la început “consulii; prin legea Ovinia (din circa 312) *). acest 

- drept trece asupra censorilor. Membrii săi dela 300, au crescut 

la 600 sub Sulla, care a înmulţit numărul magistraţilor republi- 

„cani *) în legătură cu trebuințele crescânde ale statului; iar sub 

Caesar *) au ajuns la 900; August i-a redus la 600. | îi 

„ “Atribuţiile Senatului sunt multiple: are conducerea politicii 

externe primind și trimeţând lesaţiuni — declarând răsboiul și . 

  

) Ci, Mommsen, Rămisches Strafrecht, 1899, pag. 1032 şi următoare, .. 

___2) Aceştia devin tot mai numeroşi prin înscrierea în Senat a foştilor 

tribuni cari, funcţionând câte 10 pe-an, după cinci ani,- dedeau 50, de sena- 

tori plebei, Bine ințeles această qitră se modilică fie prin moarte, îie prin 

irecerea unora din foştii tribuni pe altă listă de foştii: magistrați, dacă în 

timpul 'celor 5 ani, unii din foşti tribuni vor fi. ocupat -alte funcțiuni: vor îi 

ajuns edili, quaestori etc, Astiel se schimbă vechea structură aristocratică 

a Senatului. | ÎN - 

.3) Asupra datei cf. G.* Rotondi, leges publicae populi romani, din 1912, 

pag. 233, Pe , - 

2) EL a.ridicat numărul quaestorilor la 20, al pretorilor dela 6 la 8 ho- 

tărind ca aceştia impreună cu cei 2 consuli, după expirarea funcţiunilor ur- 

bane să treacă ca propretori şi proconsuli.în cele 10 provincii, ” 

5) Caesar, pentru a-şi mări aderenţa politică, a sporit de asemenea nu- 

mărul magistraţilor: din 20 a făcut 49 de quaestores, cf, Pomponiu Dig. 1, 

2, 2, $ 32; la-cei 4 edili a mai adăugat 2; a ridicat numărul pretorilor dela 

8. la 10, (cf, Niese op. cit. pag. 228). | - 

+ 
_ N
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“tratând pacea; organizează prin comisii de senatori provinciile 
cucerite; are administraţia financiară: „dispunând de ager pu- : 

blicus, fixând. an cu an bugetul statului, acordând cenzorilor .. 

fondurile necesare, (pentru lucrările publice) și dând quaestori- 

lor autorizaţia de a face plăţile din tezaurul public“ 1). Veghiază 

la menținerea ordinei în stat și în cazuri grave putea însărcina 

pe consuli prin aşa numitul 'senatusconsulturm. ultimum să in 
“troducă, modern vorbind, starea de asediu. A făcut-uz de acest 

- drept pentru prima'oară cu ocazia tulburărilor din vremea Gra- 
chilor: videant consules ne duid respublica detrimenti capiat. 

" În caz de interresnum, când nu exista nici consul nici dictator, 
cum pretorul obișnuia să demisioneze, Senatul delega ca inter- 
rex -un senatorpatrician *) să exercite puterea de a guverna pâ- 
“nă la punerea în funcțiune a constituției republicane. 

SECȚIUNEA WE. - 

Isvoarele de drept. ă 

In afară de obiceiul locului, care poate stabili “drept .nou -. 
(consuetudo) şi desființa drept existent (desuetudo), dreptul 
privat din vremea republicii este creaţiunea factorilor constitu- 
ționali: Senatul, Comiţiile, Magistratura. Prin urmare, isvoarele 
de drept trebuesc 'căutate în rezultatul activităţii acestor organe 

„şi se reduc la senatusconsulte, legi şi edictele magistraților. Se 
mai adaugă ca fons iuris şi interpretatio, care stă în legătură cu 

„desvoltarea ce a luat cultivarea dreptului privat către sfârşitul : 
acestei perioade. 

“ș 8. 
Senatusconsulta sunt hotăririle Senatului, fără, deosebire de | 

ceea ce coprind *). Asupra formaţiunii dreptului privat Senatul 
"avea o înriurire: . 
| a) prin, faptul, că proectele de lege, aduse de magistrat, se - 
desbăteau în Senat şi numai astfel aprobate, puteau trece la vo- 
tul comițiilor, Această aprobare (patruum auctoritas) rezervată 

  

*) Ci. Padelletti loc. cit. pag. 39. : , 
2) Astiel în anul 82 ambii consuli fiind morţi, Senatul numeşte interrex 

pe Lucius Velerius Flacus şi acesta creiază, în baza unei legi, pe Sulla die. 
lator reipublicae constituendae, .. : 

2) Cf. P. Ariiger op. cit. pag. 24—47.
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senatorilor patricieni, devenise obiceiu *) în virtutea unei lungi 

practice şi a fost consacrată” prin lex Publilia. Philonis din” anul 

-* 339 (ut lesum, guae comitiis centuriatis ferrentur, patres“ ante 

initum suffrasium auctores fierent); 

- b) prin faptul că putea declara nule, pentru viţii de formă, 

leşi votate în mod neregulat (ea lege non videri populum teneri); 

c) prin faptul, că putea dispensa de legi anumite persoane 

sub rezerva ratificării de către popor, 1 mai târziu şi fără această 

restricțiune; - : 

d) prin faptul, că dedea instrucțiuni pretorilor. cu privire la 

exercitaiea jurisdicției. Aceste instrucțiuni . aveau un conţinut . 

juridic, Spre exemplu: Senatul a intervenit la anul 193 reco-. 

" mandând pretorului să .dea debitorilor chemaţi în judecată_ de 

- cămătari — cari se numărau printre socii — libertatea de a alege: 

_dacă voesce să fie judecați după. dreptul roman, sâu după drep- 

tul învocat de cămătari, Aceştia se puneau sub scutul dreptu- 

" lui italic spre.a evita dispoziţiile legilor romane privitoare la 

uzură *), : 

- Pe această cale: indirectă, Senatul a influenţat evoluţia drep- 

tului *) în epoca Republicii. Nu a intervenit însă direct. spre a 

creia drept privat ca în perioada următoare. i 

" Legile constitue isvorul principal de drept. Cel dintâi, MO-= | 

nument. legislativ, care a stabilit baza dreptului civil și a domi- 

“nat în secolele următoare evoluţia dreptului privat, au fost cele 

.12'table. Dela 450 înainte s'a legiferat mult până către sfârșitul 

primului secol al erei creştine, Majoritatea legilor romane *) din . 

1) Obiceiul aprobării inainte de vot a înlocuit vechea ratificare, ulte- 

rioară votului, fără a micşora prestigiul senatului față de popor; dar a îin- 

lăturat putinţa de conflicte între aceşti doi factori şi a făcut pe magistrați 

să depindă mai mult de Senat in ce priveşte iniţiativa lor de legiuitori. Asu- 

pra consecinţii politice, ce decurge din legea Publilia, că tribunii, ca iniţia- 

"tori ai plebiscitelor, sau pus în contact cu Senatul şi încet au intrat in 

acest corp până au ajuns să-l prezideze, cî. Bloch op, cit; pag. 106—109, 

>) Cf, Titu Liviu XXXV, 7 şi explicaţia lui Kipp. op. cit. pas. 53 nota 6, 

3) Astiel prin S. C. de Bacchanalibus din 185 a invitat pe' magistrați 

- să propună edicte (ita exdicendum censuere) privitor la preintâmpinarea 

conspiraţiilor. . 

3) Au ajuns foarțe puţine până la noi. Dintre acelea dela 450.până pe 

la anul 300 nu s'a păstrat nici un text;. de atunci inainte se cunosc frag-
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perioada Republicii se referă la-chestiuni de drept public, nu lip= 
sesc însă nici legi conţinând norme de drept privat, după cum: 
se va vedea 'din 'coprinsul acestui manual. i 

Gaius (Inst. 1.) defineşte legea: guod populus romanus iubet 
alque conslituit. Această hotărire a poporului ia naștere din co- 

 laborărea 'corhiţiilor cu magistraţii. La Roma domnea principiul : 
constituțional: singur poporul roman, constituit în comiţii, nu 
putea lua dela sine, din proprie iniţiativă, o hotărîre cu “putere 
obligatorie față de toţi cetățenii. Numai acea normă este lex, 
care, fiind propusă- comiţiilor de magistratul competent, a fost 
primită fără nici o modificare *), Aşa dar, comiţiile nu aveau nici 

“dreptul de iniţiativă, nici de amendament *). a 
Magistratul, învestit cu ius asendi cum populo aducea pro- 

_ectul de lege (legem ferre, legislatio) făcându-l prin edict cunos- 
cut poporului (promulgatio)*) pentru ca acesta să-l poată 'dis- 

„cuta in contiones, în întruniri publice, unde fiecare cetățean a-. 
vea' dreptul să ia parte la desbaterea proectului. Proectul de 
lege rămânea în discuția publică cel puţin timp de 3 săptămâni 
romane (un frinundinum=24 de zile). Apoi magistratul propună- 

- tor convocând comiţiile, le făcea o întrebare (rosatio) dacă pri- - 
“mesc sau nu proectul, Velitis iubeatisne? haec ita, ut dixi, vos . 
Quirites rogo. Cetăţenii, fără a mai putea discuta, răspundeau 
cu da (uti rosas) sau nu (antiquo). Apoi se anunța rezultatul 
votului: cu acest act numit renunciatio, care înseamnă publica- 
țiunea modernă, legea intra în vigoare. Importanță juridică nu 

  

mente de text din citații ulterioare, In original s'au găsit câteva Îragmente .. 
săpate in piatră sau scrise pe table de bronz. Asupra acestora vezi Kipp, | 
Geschichte d. Quellen:des r. Rechis, Ed. II, pag. 36—39 şi 30—41; cf. Gio- 

„vani Rotondi, Leges “publica. populi romani. Milano, 1912. , 
1) cf. Inst, 1. 2. $ 4: lex est quod populus romanus senătore magistralu 

înterrogante, veluli consule, constituebat. ă : - 
*) Alături, de -legi au putut figura ca isvor de drept şi plebiscita, ina- 

inte de legea Hortensia, Cum de atunci plebiscitele, hotăririle plebei. luate - 
in urma propunerii făcute 'de tribun, au devenit obligatorii pentru întreg 'po- 

- porul roman, distincţiunea plebiscitum nu mai prezintă o însemnătate juri-: 
dică, ci indică numai origina legii. cf. Pomponiu în Dig. î. 2.2 $ 8: et ita 
„Jaclumm est, ut inter plebiscita et legem species constituendi interesset, po- 
Jestas autem eadem essel. i . - " 

1) Festus defineşte: promulgari leges dientur cum primum in vulgus 
eduntur;, guasi „provulgari“. Dela data. promulgării, magistratul nu mai pu- 

„tea schimba textul proectului de. lege. - i
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avea faptul de a se afişa legea, spre-a fi adusă la cunoștință 

unui cerc mai larg de persoane. - 

“Legea care a luat naştere prin procedura. mai sus arătată, 

se numea lex lata sau rogata spre deosebire de lex data '). La 

lex dăta nu erau intrebate comiţiile, Aici suveranitatea popotu-, 

lui se presupunea, delegată aceluia, care impunea *0 astfel de 

-lege. In general leges datae sunt legile de organizare fixate pro- 

_vinciilor cucerite de către comandantul -militar, ajutat de o co- 

__“misie de senatori, În această categorie întră şi statutele munici- 

pale - N A 
Părţile cari compun o “lege lata sunt: -praescriptio,.  rosatio 

“ și sanctio. Praescriptio. este ceia ce sta scris înainte (prae )' la 

începutul textului de 'lege, și coprinde: numele propunătorului, . 

felul comițiilor cari âu-votat, locul şi. data votării, şi ordinea în 

care s'a votat, S'a păstrat o asemenea praescriptio *) la legea 

Quinctia de aqueductibus din-anul 9 înainte de Christos, 

" Rogatio coprinde. propunerea votată care conţine norma de 
drept?). Sa A o. 

- Sanctio este dispoziţia care. fixează consecinţele. faptului de 

a nu se fi respectat legea. Din acest punct de vedere legile sunt 

perfectae, când prevăd nulitatea actului făcut în disprețul leşii; 

minus guam perfectae, când actul nu este nul dar.atrage o pe- 
deapsă; şi imperfectae, când nu se prevede nici nulitatea :nici 

- pedeapsă. In dubiu orice lege este considerată ca lex perfecta ). 

„*) Leges dictae nu sunt de cât 'clause cu caracter de drept privat, adău- 

gite la o transacţie. In acest sens e întrebuințată în Dig, 23, 4. 20. $ 1. expre- 

sia: legem suae rei dicere, la constituirea dotei de către un terţiu. | 

*). Coprinde următorii termeni: 7.: Quinctius Crispinus consul populum 

iure rogavit populusque iure scivit. in foro pro rostris aedis divi lulii- pridie 

Kalendas Iulias. Tribus Sergia principium fuif, pro tribu Sextius L. î. Virro 

primus scivit. "Legea s'a adus înaintea comiţiilor tribute; votul sa început 

- cu tribul Sergia, în numele căruia a votat cetăţeanul Sextius. Cf, Mommsen, 

Staatsrecht 6. 1, pag. 327. Textul legii se află publicat. de I. C. Cătuneanu, 

Isvoare de drept roman, pag. 33—36. 
3) După Modestin, autor dela sfârşitul perioadei clasice, . conțintatul unei - 

legi poate să tie: imperare, vetare, permiltere, punire (cf. l&x.7 Dig. î. 3); 

vezi Longinescu. Elemente de-drept roman 1908, pag. 95—96, | 

1) Cf. Ulpian, liber singularis regularum | şi 2; vezi şi Kriger, op. cit, . 

Ed. Il. pag. 21 şi următoare, In ce priveşte eficacitatea unei legi față de 

alta ulterioară, privind aceiaşi materie, Ulian, op. cit. $ 3, ixează inţe- 

““lesul următorilor termeni technici:. Ă 

Lex aut: rogatur, id est fertur; aut “sbrogetur, id est prior lex tollitur; 

aut derogatur, id. est pars primae legis tollitur; aut subrog2tur, id est adi-
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După magistratul care le:a propus, legile pot fi consulares, 
praetoriae, tribuniciae, şi poârtă numele autorului, întrebuințat 
ca adjectiv, Legile consulare poartă numele ambilor consuli, 
spre exemplu lex Papiria Poetelia, din anul 326 (sau 31427), prin 

„care s'a desființat vânzarea ca .sclavi a debitorilor de către.cre- . 
ditori pentru neplata datoriei; alte legi indică numai un singur 
nume, exemplu lex Aquilia propusă de un tribun numit Aguilius. 

$ 10. - a) 

Edictele magistraților. 

In principiu toți magistraţii superiori aveau ius edicendi, 
dreptul de a face comunicări verbale sau scrise în legătură cu 
exercitarea funcțiunii lor; dar au făcut uz de acest drept mai a- 
jes maţistraţii investiţi cu jurisdicţia: la Roma pretorii și edilii 
curuli, în provincii guvernatorii şi ajutoarele lor questorii, Aceş- 

"ţia la intrarea lor în funcţie afișau un program — pe table de 
lemn vopsit alb (in albo proponere) — coprinzând normele după 
cari înțelegeau să-şi exercite funcțiunea, Programul. zis edictum, 
se numea perpetuum !) pentru-că rămânea în vigoare tot timpul 
anului *) cât dura funcțiunea magistratului. Dacă norma, juridi- 
că propusă corespundea ideii de drept a contimporanilor, preto- 
rul următor o întroducea în edictul său şi astfel se formau reguli 
cu caracter permanent, cari treceau dela un pretor.la altul. 
Această parte a edictului purta numele pars translaticia. 

Prin mijlocul edictului, pretorii au putut: să introducă în 
materia dreptului privat o sumă de inovaţiuni, cerute de practi- 

"ca de toate zilele, sau inspirate! de jurisconsulții dela sfârșitul 
Republicii. Atare libertate au dobândit însă dela lex Aebutia. 
inainte, cam 150 ani înainte de Christos, de când prin formula 
au început să dea instrucţii judecătorilor cum să judece în cazul 
concret, Edictul, fiind un program de activitate, conţinea: măsu- 

„rile ce va lua pretorul în exercițiul funcţiunii sale.. Prin aseme- 
nea măsuri sau înlesnea intentarea acțiunilor bazate pe dreptul 

-citur aliguid primae legi; aut obrogatur,; id est multatur aliguid ex prima 
lege. : po | E . , 

1); spre deosebire de edictum repentinum, măsură luată pentru un anu- 
mit caz special. . ” Sa - : - 

*) Prin legea Cornelia din anul 67 s'a, impus pretorilor obligaţiunea de 
a respecta tot timpul anului conţinutul propriilor edicte, 

5



civil (isvorit din legi) și atunci ortorul propunea: numai formu- . 

lare pentru aceste acţiuni civile; sau pășea la o creațiune.proprie 

și atunci anunța norma cea nouă pe care, dacă era vorba de o 

acțiune, o însoțea: de formula potrivită, necesară la deschiderea 

procesului. Când aducea o inovaţie, sancționată printr'o acţiune 

pretoriană, obișnuia să anunţe: iudicium dabo. Asemenea măsu-: 

_ră o lua bazat pe dreptul său numit iurisdictio, de a organiza 

" procesul, instituind. judecători -și instruindu-i cum -să judece. 

”- Alte măsuri porneau din puterea de a comanda ca magistrat - 

superior (imperium). Acestea erau: a) interdictele, ordine adre- 

“sate părţilor litigante în materie de posesiune; b) restituțiunile 

in intesrum, prin cari, în.lipsa altor mijloace de procedură, se 

restabilea situaţiunea juridică anterioară unui act juridic, des- 

fiinţat de pretor; c) stipulațiunile pretoriene, impuse prin ordin 

„uneia din părţi pentru asigurarea pretențiilor adversarului. ( pro- 

milti, sadisdari iubebo); d) missiones in possessionem, ordin prin 

care se introducea o persoană în posesiunea bunurilor altuia (in 

bona, in possessionem iri iubebo). | 

In principiu, pretorul fixa condiţiile juridice! în cari va păşi 

la măsurile mai sus schițate, Uneori, pentru a nu se lega, anun- 

ţa numai că. va interveni (causa. cognita) după cercetarea prea- 
labilă a “cazului: uti gquaegue res erit animadvertam. 

“Totalitatea acestor” măsuri consacrate de timp constituiau 

ius praetorianum, creaţiune a ambilor pretori: urban și peregrin, 

care dela 242 inainte de Christos a fost instituit spre a prezida 

" la împărţirea dreptăţii între Romani și peregtini (qui inter cives 

et peregrinos.ius dicit): 
O noţiune mai largă, în care după locul de frunte ius prae- 

-torianum, este ius honorarium!), dreptul creiat și de ceilalţi 

magistrați învestiţi cu atribuţii de jurisdicție, Aici intră nu numai 
normele introduse de pretori, ci și cele cuprinse în edictele edi- 
lilor curuli (edicta aedilicia), cari au adus câteva dispoziţii 

nouă în materie de vânzare, precum şi edictul - provincial ?), 
afișat î în' provincie. de Suvernatori după modelul edictului urban, 

  

1) de la honor, onoarea de a fi. magistrat. S . 

2) Asupra puţinelor informaţiuni rămase, privitoare la' edictul provin- 

cial, cf. Cicerone ad, Att, 6, 1, 15, care în calitate de proconsul al Ciliciei 

a propus un astiel de edict; cf, şi discursul său în contra lui Verres, suver- 

“ mator abusiv al Siciliei, din care se mai pot dobindi unele cunoştinţe rela- 

tive la edictul provincial. 
. - - - *
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prin care edict provincial s'a răspândit mai i ales dreptul roman 
în provincii, - 

In ce priveşte modul cum a procedat. pretorul la modifi- 
carea lentă a dreptului privat, trebue amintit, că ius civile con- 
ținea norme bligatorii pentru toți cetăţenii şi deci lega şi pe. 
magistrați. De aceia, pretorii la- început nu au. făcut decât să 
inlesnească aplicarea dreptului civil, să-i vină în ajutor prin mă- 
uri de fapt. Spre exemplu, a pus în posesie pe-moștenitorul che- 
mat la succesiune de dreptul civil, procedând iuris civilis adiu- e 
“vandi gratia; sau a căutat, printr'un mijloc de procedură, să. 
realizeze ideia juridică: coprinsă intr'o normă civilă, aducându-i 
o completare. Spre exemplu, în cazul legii Plaetoria care se în- 
“drepta contra înşelării adolescenților (circumscriptio adolescen- | 

„ tium), pretorul a acordat tânărului înşelat și chemat în judecată 
să-şi execute obligaţiunea, putinţa de a refuza executarea creiând. 
exceptio legis Plaetoriae: aici a procedat iuris civilis supplendi _ 
sratia. Numai “atunci când normele dreptului civil păreau înve- 
chite. și-totuşi nu erau încă înlăturate prin desuetudo, numai | 

-: atunci pretorul a păşit la reformarea dreptului civil, procedând” 
iuris civilis corrigendi gratia. Papinian'),. enunţând aceste trei: 
moduri de a proceda; defineşte ius praetorianum: guod praeto- 
res introduxerunt adiuvandi, vel supplendi, vel corrişendi iuris 
civilis gratia propter utilitatem publicam. Inovaţiunile făcute au 
răspuns atât de bine nevoilor timpului şi simțului de dreptate, 
în cât s'a putut spune că ipsum ius honorarium est viva vox *) 

“iuris civilis. De altfel dreptul civil şi pretorian de multe ori prin 
inriurirea obiceiurilor, -a practicei judecătorești și prin părerile - 
jurisconsulților, se influențau reciproc în aşa măsură, încât nu se 
putea spune dacă cutare normă e de origină civilă sau preto- 
riană î). - 

$ (i. 

ă a Interpretatio. 

Ca un semn n al progresului la care ajunsese cultivarea şti- 
“inței juridice către sfârșitul „Republicei, apare acest isvor de 

3) Celebru jurisconsult mort la 211 după Christos, « cf, Dig, A 1.lex. 7 $ ) 

2). Ci, Dig, 4; 1. lex. 8, | 
2) CE. Kipp. op. cit. pag. 49; cf, Lâvy- Brubl, Prudent et Preteur, în Re 

vuc historigne de droit francais et ciranger, din 1926, 
5
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- arept, In evoluția ştiinţei dreptului se pot deosebi următoarele 

stadii: : - Pi 

Până către anul 300 înainte de. Christos cunoașteiea drep- . - 
tului civil era un monopol al pontificilor, cari probabil delegau în 
fiecare an câte un membru din colegiul lor să ajute cetățenii!) 
în căutarea dreptăţii. Faptul, că. prin cele XII table se Îixasd 

- —dreptul positiv şi se adusese la cunoștința publică, nu înseamnă 
că se dase fiecăruia putinţa de a-și valorifica drepturile.lui su- 

- biective. Procedura romană, până către sfârşitul. acestei perioa- .. 
de era extrem de formalistă: părțile trebuiau să se adreseze 

“magistratului în anumite” formule sacramentale, cu gesturi de 
mai înainte prescrise. Fără observarea unor reguli, se perdea 

procesul,: Secretul formulelor de rostit .la intentarea procesului 

și al cundașterii zilelor, când se putea deschide acţiunea, îl de- - 
ținea. la “început casta preoțească. Cultivarea dreptului, în atari - 
condițiuni, 'nu putea să progreseze de cât în-măsura îngăduită! 

de interesele pontificale,” dominate de un spirit conservator... 
- Dela 'anul 304 modul și timpul aplicărei dreptului civil ajun- 

> 

| se la cunoștința publică ptin indiscreţia libertului Cneius Fla- . . 
vius *), care divulgă formulele necesare la deschiderea procesu- 

lui şi coprinsul calendarului. Colecţiunea formulelor destăinuite 
se numește ius flavianum. Această divulgare deschide calea unei . 

noui desvoltări prin faptul că se răspândește cunoașterea drep-. 
tului. Exemplul pornește chiar din sânul 'colegului -pontificial - 
prin inițiativa primului Pontifex maximus plebzu, Tiberius Co- 

“ runcanius. El a dat, cel d'intâi, consultaţii publice în chestiuni 

. 

, democratice, după cum rezultă din cenzura lui.dintre anii '312—307, Asupra -. 

" de drept, la cari putea participa . ori-cine se interesa *), 

Incepând cam dela anul 200 înainte de Christos, apar cunos- 
Cători ai dreptului iuris periti, iuris s prudentes) cari, fără a se E 

  

- 1)” Pomponiu Dig. 1, Il. 2 "6: omnium tamen harum (legum):et inter- 

preiandi scientia et actiones apud collegium pontilicum erant, ex quibus 

constituebatur, quis quoquo anno praeesseț privatis. 

- Titu-Liviu, 9. 45, 5, scrie despre i ius civile reconditum în in > penetratibus 

pontifitur. 

>) Secretar. a sii Appius Claudius Cate, după al cărui indezan proba- - 
bil a comis indiscreţia, mai ales că patronul său, deși patrician, avea şi idei 

acestei puternice personalităţi, representând şi o forță culturală in Roma - 
„primitivă, cf. Albert Grenier, Le Gânie romain dans la religion, la pensee et 

Part. Paris 1925, pag. 93—100, -. . ă : 
2) Ci. Pomponiu Dig. L. 11,25 35... N) 

N 

+ 

>
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mărginit la această singură: specialitate, acordau consultaţiuni, 
propagau învățătura dreptului ca scriitori și prin prelegeri, Ei au . 
căutat să întindă aplicarea vechilor. norme de drept civil în:așa 
fel, ca să le poată adapta la multiplele: transacțiuni, introduse 
de o vieață economică mai Buternică, călăuzindu-se de princi- 

- piile: equităţii. - Sa 
Această a lor. activitate, numită interpretatio, constitue un 

isvor de drept civil, în” sensul strict al cuvântului *). „Nu însă 
opinia fiecăruia crează o normă de ius civile; ci communis opi- 
nio, părerea admisă de majoritatea juriilor unei anumite epoci 

dela sfârşitul Republicii s'a imbogsăţit cu atâtea norme nouă, în- 
cât -se poate spune că perioada .următoare, perioada clasică a 
ştiinţei dreptului, a găsit semănate ideile fecunde, pe cari le- a 
desvoltat cu o distinsă claritate: 

Activitatea practică a jurisconsulţilor din această vreme, 
numiţi sub Imperiu veteres, se reduce la trei termeni: respon- 
dere, cavere şi agere. | ; 

Respondere înseamnă a da consultațiuni, Această înlesnire, 
făcută gratuit cetăţenilor, era aşa de apreciată, în cât Cicerone ?) 
caracterizează casa jurisconsultului: oraculum'-totius _civitatis. 
Pomponiu relatează că lui Gaius “Scipio NWasica, *) i sa pus de 

„(iuris peritorum auctoritas). Prin interpretatio, dreptul privat . 

stat'o:casă la dispoziţie, pe strada principală ca să poată fi con- 
sultal cu mai multă ușurință. Aceste consultatiuni se dedeau 
sau prin scrisoare adresată judecătorului, sau în mod. oral în 
asistența martorilor, Cavere înseamnă a- redacta acte în cazul - 
concret, sau în general a face formulare pentru diferite transac- 

"ţiuni. Agere, inseamnă fixarea . formulei: de pronunțat la inten- 
tarea acţiunii, pe care probabil o rostea juristul înaintea tri- 
bunalului, sau poate însuși reclamantul *); E 

“Tot ce se ştie despre literatura juridică din această apocă, 

! 

s'a transmis de către Pomponiu, jurist din vremea împăratului , 
Hadrian, în fragmentul din Pandecte cartea | titlu II, dela para- 
graful 35—47, In original n' a rămas nimic, S'au păstrat câteva 

  

4) Pomponiu in Dig. L II, 2-$.12 voibeşte despre proprium. ius civile, 
quod sine scripto în sola prudentium' interpretatione consistit. 

:) CE. Cicero, de orat, I. 45, 200, 
+*) Dig. LII. lex. 2 $ 37; cui etiam publice domus in sacra via data est, 

que. facilius consuli posset.- ” 
E Cf. Kipp, Geschichte der Quellen des r. Rechis-pag. 93,
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iragmente prin citaţiuni ! ) ulterioare, unele transmise în Digeste, , 

- Se cunosc numele a vre-o :20 de autori, dintre cari mulţi 

merită a fi menţionaţi ca îndrumători, alţii ca cei d'intâi scriitori 

cu sistem, alţii ca profesori foarte căutați, Astiel, Sextus Aelius 

Paetus Catus (consul. în anul 198), a scris o lucrare, tripartita, 

numită de Pomponiu leagănul dreptului ( cunabula iuris). Se nu- 

__meşte astfel, pentru-că ori coprindea trei Dărți: aj legea celor. 

XII, b) interpretatio la această materie şi c) leşis actiones; ori." 

trata la fiecare disposiție din cele 12 table” şi interpretatio cores- 

punzătoare şi procedura cerută. 

Ca cel d'intâi autor sistematic *) apare Quintus Mucius Scae- 

vola ieşit dintr'o familie de jurisconsulţi și oameni politici, spi-- 

rit conservator, a murit asasinat la 82 de către partizanii lui Ma- 

rius; a lăsat o lucrare, ius civile în 18. cărţi, care a avut o mare 

influenţă. Opera: lui se va fi distins, prin puterea de a extrage 

principii generale din mulțimea 'soluțiunilor date în cazuri con-: 

crete, după-care principii va fi făcut o împărţire logică a mate- 

riei. Este un semn că știința dreptului ajunsese la oare-care pro- 

'Sres, de 'vreme ce el a scris şi definitiones, cari presupun exer- 

" ciţiul cbstracțiunii *). - 

"Un jurist care sa. bucurat de o mare autoritate şi a adus 

 inovaţiuni în - materia dreptului privat, a fost Aquilius Gallus,- 

şcolar al.lui Q. M. Scaevola. El a introdus, ca pretor în anul 

„66, -actio de dolo, în caz când sa încheiat un contract prin înşe- 

SI larea uneia din părţi; el a introdus regula nouă, că nepoţii pos-. 

tumi ai testatorului, deşi :personae "incertae, pot fi instituiți în 

“testament (postumi aquiliani); el a găsit mijlocul să stingă da- 

torii deosebite printr un singur act, zis dcceptilatio, după ce toa- 

  

_ . . - 

1) ci. F. P. Bremer, Iurisprudentiae Antehadrianae guae supersunt vol, L. 

- 2) Pomponiu scrie despre el, în fragmentul citat din prima carte a 

" Pandectelor, ius civile primus constituit generatim. ($ 41.); vezi studiul lui 

G. 'Lepointe, Quintus Mucius Scaevola; Paris 1926. Ă 

i 3) Dela el-a rămas praesumtio muciana, în virtutea căreia toate achizi- 

 ţiunile făcute de soţie în timpul căsătoriei sunt considerate ca proprietate 

a: bărbatului, atară numai dacă femeia va dovedi că. le-a dobândit personal 

in mod onest. cf. Dig. 24. 1. 51. Fotel a introdus regula coprinsă în aşa 

numita caufio muciana: legatarul instituit sub o condiţie negativă, a cărei 

respectare depinde de “voinţa lui, dobândește imediat legatul, dacă promite 

-ptin contract verbal că îl va restitui, în caz când va nesocoti condiţia pusă 

de testator. cf. Dig, 35, 1.7, pr. Soluţia a părut aşa. de potrivită, că a fost: 

- extinsă şi la! succesiuni,
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te acele obligaţiuni au fost îmbrăcate în forma unei singure obli- 
Saţiuni verbale, a stipulaţiunii (stipulatio aquiliana). _ 

- - Ca profesor, ale cărui prelegeri erau foarte requentate, tre- 
bue menţionat Servius Sulpicius Rutus (mort la 43), EI s'a distins 
târziu, după ce afost pus la ambiţie de către Q. Mucius Scae- 
“vola să studieze temeinic știința dreptului !). A: dat consultaţii 
şi a lăsat o întreagă pleiadă de jurisconsulți, foşti şcolari ai lui 
(Servii auditores: Aulus Ofilius prietenul lui Caesar, Alfenus 
Varus, Autidius Namusa, Trebatius Testa amicul lui Cicerone, 
elice, a a Da a 
- În rezumat, normele juridice isvorite din legi, din obiceiuri 

(mos maiorum,) şi din interpretatio care este o ramură savantă 
de ius non scriptum?), constitue ius civile;. spre deosebire de 
ius honorarium, bazat pe edictele magistraţilor. Această deose- 
bire s'a păstrat în tradiţia juridică până la Iustinian (527—565 
după Christos), care prin codificaţiile sale a înlăturat-o, deși 

„ isvorul dreptului pretorian; secase de fapt cu 400 de ani înainte, 
prin redactarea definitivă a normelor sale, sub forma Edictului |. 
perpetuu, din timpul domniei Împăratului Hadrian (117— 138 
“după Christos). 

“CAPITOLUL 1. 

Perioada Imperiului. - 

A treia perioadă din istoria: dreptului -roman corespunde cu 
noua formă de guvernământ, cu: Imperiul, şi durează mai bine 
de cinci secole: dela! 27 înainte de. Christos până la moartea lui 
Iustinian (527—565). Este epoca, în care ştiinţa dreptului, sra- 
vitând în jurul puterii politice, a ajuns la apogeu împreună. cu 
aceasta, pentru ca în urmă dreptul: din cea mai înaltă manifes- 
taţie intelectuală să ajuigă o rutină, iar forța impunătoare a Ro- 
mei cesariene să se dividă și apoi să se prăbușească sub sgu- 
duirile neîncetate ale năvălirilor barbare. 

:) Consultând pe Quintiss Mucius Scaevola .in procesele, ce ii. incredin- 
țau: clienţii şi răspunzând că nu pricepe lămuririle: date, Mucius i-a răspuns: 

" turpe esse palricio. et nobili et causas oranti (era mare orator) ius-in quo 
vercaretur isnorare, ea: velut contumelia “Servius tactus operam dedit iuri 
-civili şi a ascultat cu mare profit mai “ales pe Aquilius Gallus cf. „Dig, 1, 2. 
3. $ 43, 

2) Cf. Dig, 1, 2.2 $ 12: ius quod sine scripto venit compositum a pru- .: . 
dentibus, appellatur ius „civile. .
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In perioada Imperiului se deosebesc două. faze: prima, ca- 
racterizată prin consolidarea puterii imperiale în dauna institu- 

„ ţiilor. republicane: până la desființarea lor; această epocă ține. 

dela August până la suirea pe tron-a lui Dioclețian (284), În a 

"doua fază are loc întronarea Monarchiei absolute şi .impărțirea 
„Imperiului în două jumătăţi: Occidentul latin și Orientul tot mat - 

grecesc, Se deschide perioada decadenții, care în Occident. se 
sfârșește cu instalarea barbarilor în Italia” şi căderea Romei sub 

Heruli la anul 476; în Orient se termină, pentru istoria dreptului 
roman, cu moartea lui Iustinian, deși Împărăţia de Răsărita mai 
durat sub forma-i bizantină *), până la cucerirea Constantino- 
polului de către Turci în anul 1453, 

SECȚIUNEA IL. o: 

” . Principatul. 

n: Situaţia. politică, economică, socială. 

st. 

Prima fază se numeşte principatul, pentru-că August, spre 

a nu aduce o schimbare radicală, a înțeles să nu pretindă altă 

situaţie. constituţională de cât aceia a celui d'intâi cetăţean, prin- 

-ceps,.care totuşi în virtutea mai multor magistraturi împărțea 

domhia cu Senatul republican. De aici denumirea diarchie, dată 

de: Moimmsen acestui compromis cu caracter transitoriu. 

* In: perioada Diarchiei îrontierele Imperiului se mai lărgesc . 

prin câteva cuceriri; iar situația i-se' consolidează printr! o lungă 

perioadă: de pace, pax romana, care a fost o binefacere mult do- 

rită 'şi a înlesnit romanizarea popoarelor. supuse. Spiritul roman 

- de disciplină-și ordine s'a întins asupra. întregului. basin medite-' 

ranean, N'au' lipsit totuși nici: chiar în primul secol creştin ex- 

. pediţii militare, pornite spre a impune pacea acelor elemente, 

_ân veșnică ferbere, cum erau Jidanii,:faţă de dominaţia romană, 

Ast- fel, în anul 70 Titu dărimă Jerusalimul, contribuind şi mai 

mult la împrăștierea! poporului evreu, despre al cărui rol printre 

celel'alte naţiuni, cel. mai” mare. cunoscător al antichităţii, Theo- 

dor Mommsen, a scris următoarea apreciere: „Și în lumea veche - 

1) Vezi Charles Diehl, “Histoire de VEmpire byz antin, Paris 1910 şi - 

bibliografia indicată. - a .. |
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==: jidovimea a fost un ferment activ al cosmopolitismului și al des- 
compunerii naționale“ 1), Hotarele se mai întind peste Marea. 
Mânecii, dincolo de Rin şi de Dunăre. Se cucerește Britânia, apă- 
rată de Hadrian (117—138) contra Picţilor prin fortificațiile zi- 
dite dela. marginea Scoției; se.cucereşte porţiunea dintre Rin. şi 

“Dunăre, păzită de invasiuni prin valul construit de Traian (98—: 
117), de la Coblenz la Ratisbona; se cucerește Dacia de același 
Împărat în anii 105—106, Dar tot în această perioadă, frontie- - ! 
rele. încep a fi încălcate de barbari. Dela Marcu Aurel (161— 
180), ei se pun în mișcare, Sub presiunea lor cea din urmă pro- 
vincie cucerită, Dacia, a fost cea d'intâi lăsată în voia „soartei. 
prin retragerea legiunilor de către Impăratul Aurelian (210— . 
215), care totuşi poartă numele de restitutor orbis, după ce a 
făcut sacrificiul acestei bogate ţări ?), 

In ce privește romanizarea provinciilor”), s'a păstrat şi sub 
Imperiu politica ce a urmat Republica față de Italia. Dreptul ro-. 
man pătrunde prin fundarea de colonii, prin ius Latii, prin ames- * 
tecul tot mai frequent şi în fine permâneat al puterii centrale în 
administraţia cetăților libere. 

In adevăr, în această perioadă au înfiinţat Împărații colo-. 
" nii, cu dela sine putere fără a mai fi nevoie de vre-o lege, cum 
se cerea în timpul Republicii; dar, nu pentru a întări o populaţie . 
săracă şi flotantă cum se procedase dela: epoca Grachilor îna- * 
inte, ci spre a răsplăti pe 'veterani. In afară de concesiunea în 
bloc a dreptului de cetăţenie; Impăraţii îl acordau şi în mod in- 
dividual, anume: soldaţilor trimeși la vatră cu cinste (honesta 
missio) le conferea ius connubii, cu soția peregrină şi astfel se 
fondau familii romane; bazate pe iustum matrimonium,, în mijlo- 
cul unei populaţiuni streine. 

Ca o treaptă până E obținerea dreptului de cetățenie a ser- 

  

, 

1) Romische Geschichte, Ed, IX, Vol. III. 1904, pag, 550. 
:) Despre Dacia sub Romani ci. Vasile Pârvan, Câteva cuviăte cu pri 

wire la organizarea “provinciei Dacia Traiană, Bucureşti”. 1906, unde dă & 
întinsă bibliografie, din. care cităm pe Jung, Rămer und .Romanen in. den. 
Donaulăndern, Innsbruck Ed, I[. 1887 şi: de acelaşi autor: Fasfen der Pro- 

" vinz Dacien. ci, literatura de dată mai nouă: Budai “Arpad, o prescurtare în 
limba îranceză: Remarques sur Lhistoire de la conqule de la Dacie, publi-: 
cată in colecţiunea- ungară a Secţiunii numismatice și archeologice a Museu- 
lui naţional al Transilvaniei, ; :din Cluj, vol. III. 1912, 
:- 2) In ce- priveşte opera de romanizare a provinciilor şi viaţa lor regio- 
nală, cf. Victor Chapot, L Empire Romain. Paris 1927,,
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“vit ius Latii, coprinzând drepturile cari aparțineau odată Latini-. - 

“lor coloniari din Italia: ius commercii, fără ius connubii. Acest. 

ius Latii, acordat de “Vespasian (69—19) întregii Spanii), con- 

“ferea foştilor magistrați municipali?) şi descendenților lor drep- 

tul să obţină ius civitatis, şi astfel se strângea tot mai mult le- 

sătura cu Roma *). Un alt mijloc. de a romaniza efectiv pe pro-=: 

xinciali, era acela de a le ridica municipiile- la rangul de colonii; 

iar o deosebită onoare consta în faptul de a se acorda unei comu- 

ne ius -italicum 1), Prin această favoare imperială teritoriul pro- 

vincial dobândea situația juridică, de drept public şi privat, a - 

-. fondului italic: așa dar, era scutit. de impositul funciar [tribu- 

tum), şi toate drepturile reale 'se constituiau, durau și se stin- 

geau în conformitate cu normele lui ius civile. 

Spre deosebire de restul provinciei, în coprinsul teritoruluii 

dăruit cu ius italicum, cetăţeanul provincial era proprietar de-. 

“plin (nu numai possessor) asupra fondului său, pe care îl putea 

sreva cu servituţi şi aliena după modurile civile: prin mancipa- 

„tio şi 'în iure cessio. 

Cetățile libere sau aliate pierd tot mai mult independenţă | 

: administrativă” prin faptul, că dela Traian înainte se trimeteau - 

comisari imperiali (correctores, curatores) cari le supraveghiae 

gestiunea financiâră. - | 

“Prini politica mai sus schițată a pătruns ăreptul roman în: 

provincii; nu însă în aşa măsură, în cât să se poată spune că. 

  

„ 1) Se acordase mai inainte ius Latii şi unor. părţi din Sudul Galiei, sub: 

delletti pag. 395, Notă; - - 
2) Se deosebia Latiurn “minus un drept mai strimt, prin 'care obțineau 

cetățenia numai foştii magistrați: duoviri iur& dicundo, cdilii, questorii; şi 

un drept mai larg, Latium maius, prin care ajungeau cetăţeni şi membri con- 

siliului comunal, numiţi decuriones. cf.. Gaius, Inst. 1. 95—96, 

2) Atare: pătrundere a provincialilor în corpul societăţii romane nu. 

numai că a adus puteri nouă nobleţii de la Roma, dar a dat chiar statului. 

Claudiu, Nu se cunoaște asemenea concesie în Orient. ci. Cogliolo la Pa-' 

- roman şefi :energici şi buni administratori, Ast-fel, împărații Traian, Ha- 

drian şi Antonini işi trag origina din Spania şi Gallia de sud; dinastia Se- 

verilor e din- Atrica; cei următori împreună cu Dioclețian sînt de origină . 

illirică, cf, Kromayer op, cit. pag. 196—197. 

1) Astiel s'a “procedat în Dacia, întrebuinţându-se fradaţiunea relatată 

de Ulpian în Dig. 50. 15, 1 $ 8—9: In Dacia quoque Zernensium colonia a 

divo Traiano deducta iuris Italici esf. Zarmisegeluza quoque eiusdem. iuris 

"est: “item Napocensis colonia et Apulensis et Patavissensium vicus, qui a. 

 divo Severo ius coloniae impetravit. ” - :
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“opera asimilării se înfăptuise pe toată întinderea Imperiului. 

Această romanizare se săvârșea încet dar temeinic in Occident; 
nu tot ast-fel în Orient, unde domnind cultura superioară elenă, 

- în. mod firesc împiedica romanizarea. Totuşi Caracalla, la anul 
212, a acordat dreptul de cetățenie tuturor locuitorilor liberi ai. - 
Imperiului, poate pentru-că s'a călăuzit de ideia unui stat cos- 

mopolit, ţinut în frâu de sabia romană; dar mai ales, pentru-că 

- prin asemenea măsură a sporit veniturile publice, și anume: a 

supus și pe foștii peregrini la taxa de 5 la sută pe moşteniri 
(vicesima. hereditatum), pe care până atunci o plătiseră numai 
cives romani. De atunci dispare deosebirea între cives romani 

şi peregrini, deosebire care de altfel: se nivelase- în bună parte, - 
în dreptul privat, prin aplicarea normelor de ius gentium la 

transacţiile *) de toate zilele. 

s 2. 

In ce privește evoluţia situaţiunii interne, această epocă este 
dominată de creşterea puterii imperiale în dauna Senatului pâ- 
nă la completa-i aservire, şi de concentrarea bogățiilor în tot: 
mai puține mâini cu corelativul firesc: sporirea mizeriei în clasa 

de jos. Lupta pentru menţinerea libertăţilor republicane se dase 
“intr'o societate, crescută în independenţă, puternică prin” bogă- 

ție și mândră de strămoșii ei, distinși în serviciul statului. Acea- 
stă “societate dispăruse: toţi bărbaţii, cari avuseseră curajul să 

ia o atitudine hotărită în frământările sângeroase începând dela 
Marius şi Sulliinainte, toți pieriseră fie: în răsboaiele civile, fie 
prin metoda proscripțiunilor, Nu rămăseseră decât indiferenți 
şi fricoşii, mulțumiți cu ori-ce regim, numai să-și ducă zilele în 
pace. În așa condițiuni puterea de opoziție scăzuse considera- 
bil. Rar se mai găseau caractere, ca Labeo, ca Tacit, cari se 
'refugiau cu gândul în trecut spre a uita înjosirea prezentului. 
Așa stând lucrurile, nu a fost greu lui August, dotat cu mult tact 
politic, și urmașilor săi să strângă tot mai mult frânele suver- 
nării, până ce instituţiile republicane au devenit simplu, decor 
în vieața schimbată a statului : roman. 

? 

  

1) Ceia ce rămăsese neinfluenţat de ius genlium erau . normele referi- 
toare la dreptul familiei şi la succesiuni; iuslae nuptiae, patria polestas, tu- 

- tela țestamenti factio activă şi pasivă erau reservate cetățenilor români pă- 
nă la anul 212; pe când normele privitoare. la proprietate și obligaţiuni de- 
xeniseră un bun. comun tuturor locuitorilor Imperiului,



ga 

“Dacă în clasa de sus  Hpsea opoziţia eficace, în straturile 

de j jos:ale populaţiei din Roma Impăraţii se bucurau' de mai mul- . 

tă simpatie de cât Senatul. Provincialii nu participau la frămân- 

tările Capitalei, Erau mulțumiți, că li s'a dat o administraţie mai- 
riguros controlată şi deci mâi corectă de cât sub regimul repu- 
“Blican. Plebeia romană, compusă - din toți veneticii, foşti sclavi 
liberaţi, sărăciții din Italia, oameni fără rost însrămădiţi pentru 
aventuri și petreceri intrun oraş: plin de “monumente, portice, - 

băi, circuri și amfiteatre, oferind fiecăruia ori-ce. căuta; :această. 

-plebe, care forma imensa majoritate la o populaţie: de peste un: 
"milio cât avea Roma cesariană, nu cerea de cât să fie nutrită . 

“şi distrată din bugetul statului (panem et circenses). lar împăra- 

ţii, pentru a îi populari, i-au satisfăcut din belșug pretențiile, Se . 

instituise un serviciu, condus de praefectus 'annonae, magistrat 
imperial, spre a hrăni sărăcimea, care se prezenta în fiecare lu- 

_nă cu „bonuri de alimente" (tesserae frumentariae) spre a-și 

“lua gratuit porţia: la început grâu, sub Septimiu Sever (193— 

211): şi unt-de-lemn, după Aurelian şi carne. De la: Alexandru 
Sever. (222—235) înainte se înipărţea zilnic pâine de pe treptele 
.amtiteatrului (panis gradilis) '). Pentru distracţii tot Împărații 
se: îngrijeau; organizau spectacole sângeroase în circuri, - con- 
sistând din luptele sclavilor, condamnaţi ad bestias, din asaltu-- 
rile de arme ale gladiatorilor, din: supliciile a aplicate creștinilor, 

„socotiți ca dușmani.ai organizaţiei de stat. a, 
Pe când Roma, prin corupțiunea plebeii cu banul public, 

„devenise orașul plăcerilor grosolane: și al trândăviei, populația 

„din Imperiu scăpăta tot mai mult printr'un: fenomen economic, 
_ce nu se mai putea înlătura. Latifundiile, cari coprinseseră Italia 
încă din: vremea Republicii se întind şi în provincie *), Mica agri-.. 
cultură nu mai renta, Criza financiară, din cauza scăderii produc- 

ției sub regimul robiei, în care se împuţinau mereu sclavii prin . 
lipsa: răsboaelor,: devine o stare permanentă sub Imperiu. 

„ Impositele devenind tot mai apăsătoare pentru întreținerea 
unei: armate” numeroase, mulți cultivatori începuseră a-şi părăsi. 

pământurile, Și se puneau sub protecția marilor proprietari ru- 

- rali, preferind să-și alieneze de fapt libertatea prin contracte de 
arendă, “a căror prelungire mereu reinoindu-se şi trecând asupra 

:) CE, Cogliolo la Padelletii op. cit: pag. 378. (Notă 9). 

:) Sub Nerone' 6 mari proprietari stăpâneau jumătate din provincia 

- Atrica, ci, Plinius, Historia naturalis 18. 6. -.
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moștenitorilor, a dat naștere către sfârșitul secolului III unui 
raport juridic nou, numit colonatul!), reglementat prin consti- 
tuții imperiale în perioada următoare, 

II. Factorii constituţiomali, 

- Factorii constituționali din epoca Principatului” se prezintă 
ca rezultatul unui compromis între tendinţa crescândă spre mo-, 
narchie și vechea tradiţie republicană. Factorul cel nou în plină, 
ascendență este Împăratul; cei rămași din vremea Republicii a- - 
junşi pe calea decăderii suni: Senatul, Magistratura şi Comiţiile. 

S 3, 

Impăratul. 

Regimul diarchiei rezultă din împărţirea atribuţiilor de su- 
„vernare între Împărat și Senat. Nici o lege nu sta la baza ace- 

stei împărțiri, Octavian Ausust a știut totuşi să obţină, pe viea- 
ță, din partea poporului şi a senatului acele magistraturi repu- 
blicane, cari, concentrate în mâna unui singur om, îi dau de fapt. 

„0 situație de: monarch:?). Astfel, a obţinut pe vieață tribunicia 
potesias, în virtutea căreia era inviolabil în tot coprinsul Impe“ 
riului, putea interveni ori și unde fără a fi nevoie de prezența lui: 
avea ius referendi adică dreptul de a convoca Senatul spre a-i 
face propuneri şi avea ius agendi cum populo, dreptul de a con- 
voca comiţiile şi a le aduce proecte de legi, după cum făceau 
magistrații superiori din vremea: Republicii. A obţinut pe vieaţă.. 
imperium proconsulare, în virtutea căruia comanda întreaga ar- 
mată (Imperator), avea administraţia provinciilor privite ca. ne-. 
Pacilicate, provinciae Caesaris, în oposiţie cu provinciae Se: 

| natus administrate de Senat, unde şi acolo impăratul exercita 

-1) În “ce priveşte origina colonatului, născut din “lipsa braţelor de 
muncă, care lipsă dela Marcu Aureliu înainte s'a implinit intrucât-va prin 
instalarea forţată a barbarilor învinşi în diferite provincii pentru a cultiva 
„pământul, cf, Cuq, Istitutions juridiques Tom. IL. pag. 790—102.. Și literatura 
dată de Cogliolo la Padelletti op. cit. pag. 618—610; cf, M. Rostowzew, Stu- 
dien zur Geschichte des râmischen Colonats 1910. 

2) Privitor.la perioada de transiţie de la Caesar la August şi la dom- 
nia acestuia cu modificarea lentă dar determinantă a instituţiilor republi- 

- cane, cf, Hermann Dessau, Geschichte der romischen Kaiser, Berlin 1924 
vol, I. - E :
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supravegherea !). - A obţinut demnitatea de Pontifex maximus, 

şef al religiei. Cum în afară Impăratul era șeful statului, el con-- 
_ ducea bine înţeles și politica externă, rezumată în cei trei ter- 
meni: ius belli ac pacis, dreptul de a declara răsboiu şi a. face 

pace, ius 'foederum, dreptul de a încheia alianţe și ius legatio- 

" num, dreptul de a trimite şi primi ambasade.: „- 
La aceste atribuţii, cari au trecut asupra împăraților ur- 

. mători *), se mai adaugă cu timpul și alte” drepturi, de natură a 

1) Afară de Italia, unde 'de formă guvernau tot Senatul şi consulii. . 
>) Ei au domnit în următoarea ordine: Imperator Caesar Augustus divi - 

Juli filius (27 înainte de Christos — -14 după Christos); Tiberius (14—37) 

Caligula (31—41); Claudius (41—54); Nero (54—68); Galba, Otho, Vittelius 

(68—69); Vespasianus: (69—179); Titus (79—81); Domițian (81—96); Nerva. 

- (96—98);. Traian (98—117); Hadrianus (117—138); Antoninus Pius (138— 
161); Marcus Aurelius (161—180); care a avut asociat la domnie pe Lucius . 

Verus dela 161-169 (numiţi divi fratres) şi dela 176—180 pe Commodus; 
- Commodus singur (180_—192); Pertinax. (193);. Didius Severus Julianus 

(193); Septimius Severus (193—211) având de asociat pe Caracalla dela 

-197—211; Caracalla singur (211—217); având - de ăsociat. pe fratele său 
Geta dela: 211 sla 212. Macrinus (217—218); Antoninus Elagabalus - (218— 

222); Alexander Severus (222_—235); Maximinus - (235—238); Gordianus 1. 

„asociat Gordianus 11 (238) Gordianus II]. (2383—244); Philippus (244-249); :: . 

Decius (249—251) având doi asociaţi: Decius şi Qăintus; Gallus (251—253) 

având asociat pe Volusianus; Aemilianus (253); Velerianus (253—260) având . 

„asociat pe Gallienus; Gallienus singur (260-—2683); Claudius II (268—270): *. 

__ Aurelianus (210—215) restitulor orbis; Tacitus (275—216); Probus (216—. 

- 282); Carus (282—283); având: asociat pe Carinus şi ' Numerianus. La 284 

se sue pe tron “Dioclețian. (Asupra acestei serii de impărați ci. A. _Doma- 

szewski, Geschichte der rămischea Kaiser. Ed, III, | 

„În ce priveşte succesiunea la tron, trebue amintit că nu sa putut sta- 

bili principiul heredităţii ca în monarhiile moderne. Nu există nici un mod 

de alegere stabilit prin legi. Se obișnuia ca viitorul Impărat. să [ie recoman- 

dat Senatului, sau. să fie adoptat de către Împărat, sau să fie asociat -la 

„ exercițiul. puterii imperiale şi atunci moștenitorul presumpliv purta” titlul 
"de Caesar; iar Împăratul deplin avea titlul Augustus,. Când armata a înce-: 

"put să-şi impună voința cu prilejul schimbării de domnie, atunci chestiunea 
succesiunii la tron s'a resolvit.printr'un act de forţă, la care Senatul nepu- 

tincios iși da adesiunea, Astiel, toată seria de Impărați dela Pertinax îna- 
inte până la Dioclețian îşi datoresc situațiunea intervenţiei armatei. Totuşi 
ca o politeţă, Împăratul ajuns ori- -cum pe tron, obișnuia, ca prim act ai dom- 

niei, să mulțumească Senatului, ca şi cum acest corp lar îi ales, Chiar în. - 
perioada următoare, când Senatul a jucat şi mai puţin rol la alegerea. Îm- 

păratului, acesta îi trimetea o adresă .de încunoştiințare şi mulțumire, după 

cum rezultă „din următoarea: Imperatorem me factum, Patres conscripti, 
vesirae electionis arbitrio et Fortissimi exercitus ordinatione, cognoscite. :
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spori puterea imperială: dreptul de a .recomanda Senatului 
(commendatio, suffrasatio) candidaţi la magistraturi, pe cari a- 
cest corp politic era obligat să-i aleagă dela Tiberiu înainte; 
dreptul de a numi singur funcţionari imperiali, cari au redus tot 
mai simțitor competinţa magistraţilor republicani; dreptul de a 
exercita cenzura pe vieață dela Domițian (81-—96) înainte, în 
virtutea căreia putea numi și îndepărta pe senatori şi chiar'a 
ridica pe un simplu cetățean în rangul de patiician (ordo sena- 

"-torius); dreptul de a bate monetă de aur și argint, (pe când Se- 
natul avea acest drept numai pentru moneta de aramă), 

„- La suirea pe tron i se conferea puterea prin'lex de imperio, 
care nu era decât un vot al senatului (senatuscoisultum), îm- 
brăcat în forma unei legi prin aclamaţia poporului. În această 
aclamaţie se.mai păstra, în teorie,. suveranitatea poporului din 
vremea Republicii, când: magistratul ales nu putea funcţiona fă- 
ră o lege curiată, mai târziu centuriată, care conţinea delega- 
ţiunea puterii şi tot deodată „promisiunea de supunere a cetăţe- 
nilore liberi, - | 

- Prin atare lege se mai delega Împăratului dreptul de a face 
tot ce va socoti necesar în interesul statului !) și i-se recunoștea: 

- situațiunea excepţională, de a sta. deasupra legilor în vigoare 
(princeps legibus solutus), în măsura în care au fost dispensaţi 
şi predecesorii săi, ” 

Cu acest mănunchiu de drepturi, Impăratul purtând titlul 
"oficial: Imperator Caesar Augustus *), apare de la început în 
sistemul diarchiei ca o forță preponderentă. - 

S 

  

- Pavete nunc principi, quem fecistis, et traclandarum rerum curam partici- 
pate nobiscum, ut imperium, 'quod mihi vobis annitentibus datum est, stu- 
diis communis cugeatur, e cf. Oiio Karlowa, Rămische Rechisgeschichte,. Vol. 
], 827. - . . 

A) In formula următoate: utigue quaecunque ex usu reipublicae maies- 
fateque divinarum publicarum humanarum privalarumque rerum esse 'con- 

„sebit, ei agere facere ius potestasque sit. ci. Textul rămas din lex de impe- 
rio Vespasiani publicat de 1, G. Cătuneanu, în. Isvoare de drept roman. Cluj, 
1923, pag, 35-6, 

2) Titlul Imperator ii revine ca comandant suprem al armatei; Caesar . 
2 numele moştenit de Octavian dela Juliu Caesar şi trecut asupra tuturor 
Jinpăraţilor următori; Augustus, predicatul dat de Senat insemnând „cel 
demn de venerație,” pentru-că era privit ca sacru. 

e
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Senatul. 

Această instituţie străveche trebuia să mai menţină î încă în 
opinia: publică iluzia regimului republican.” Împărații. nu” au 

combătut asemnea amăgire; au alimentat-o chiar, lăsând Sena- - 

tului) nu numai funcțiuni administrative, dar: chiar dându-i 

atribuţii nouă în materie electorală şi tolerând să-și asume o pu- 
tere legiuitoare și judecătorească, ce nu cunoscuse sub Republi- 

"că, Dar, dacă i-au-admis o înrhulțire a atribuţiilor, au înțeles să- l 

reducă, de fapt, la o tot mai strânsă dependenţă, mai cu seamă 

"de când cenzura a devenit o prerogativă imperială; 
Sistemul diarchiei funcționa mai ales “în ramura admiinis- 

traţiei şi anume: în provinciile privite ca pacificate, unde nu 

era deci nevoe de-armată, senatul face administraţie ca repre- 

zentant al poporului roman.. Veniturile acestor provincii, prove- 
__nind din imposite,: numite stfipendia, intrau .în tezaurul de ori- 

" sină republicană, în gerarium; spre deosebire de fiscus. Caesa- 

ris*), administrat de. Împărat şi' alimentat din' impositele, nu- 

1) Senatul se compune din 600 membrii, împărţiţi în 4 clase după fune- 
ţiile pe cari le ocupaseră: 1 consulares, II- praetorii, III tribunicii et aede- 

licii, IV quaestorii. August, curăţind Senatul de elementele prea de jos in- 

troduse de Caesar, a redus numărul membrilor. la 600, a fixat şi 'un cens 

- pentru clasa senatorilor; fie-căruia î-se cerea o avere de cel puţin un milion 

. sesterți (circa 250.000 1&i), din care 1la după Traian, 14 după Marcu Aureliu 

„trebuia să fie investită în fonduri italice. 

În această perioadă împărțirea societăţii în: clase se. desăvârşeşte. In ! 

frunte stă. clasa senatorilor, în care iuiră şi soțiile şi descendenții lor până 
la Lil. grad inclusiv, Din această clasă-se recrutau magistrații republicani, 

Guvernatorii de „provincii şi praefectus urbi, Aceleaşi restricţiuni în ce pri- : 

vește comerțul exista -peniru ordo. senatorius în timpul imperiului. ca şi 

sub Republică. A doua clasă este accea a cavalerilor, ordo equester, cu o - 
avere de cel puţin 400,009 sesterţii, utilizată de Impărați spre a precumpăni. 

clasa senatorilor; De aici se recruiau ofițerii din armată şi funcţionarii im- 
periali, Clasa a treia. era aceia a cetăţenilor liberi, in: “care au intrat şi pere-: 

grinii dela lex Antoniniana de civitate (212). .Asupra ordinei. de funcțiuni, 

„eursus honorum, pe cari le putea obţine cetăţeanul din fiecare din cele trei 
clase. cf. Cagnat, Cours d'âpigraphie latine, pag. 88-—128, 

| .2) Pe lângă fiscus Caesaris, mai există şi aerarium militare, „casa: pen- 

siilor militare”, alimentată din. taxele de rioşteniri. Incet încet se face deo- 
_sebirea între patrimonium principis „domeniile Coroanei” şi res privata 

principis, care era averea personală a Împăratului. - - 

- . +
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mite tributa, incasate din provinciile reservate administraţiei im- periale, provinciae Caesaris!). a 
"In materie electorală, Tiberiu a strămutat asupra Senatului 

-— dreptul comiţiilor de a. alege magistraţii, 
In ce privește puterea legiuitoare, Senatul a servit ca punte de trecere între comiţii şi Impărat: către sfârşitul primului -se- . 

col creștin, comiţiile nu mai votau legi, în schimb începe a legi- fera *) Senatul prin hotăririle Sale numite senatusconsulte. A 
fost abilă această politică, pentru-că era 'mult mai greu de stă- - Pânit o adunare populară numeroasă, decât 600 de senatori ma- „ leabili, a căror activitate de legislatori a durat până către sfâr-. şitul secolului al II-lea; a -: i 

» Senatul, prezidat de consuli, a dobândit şi jurisdicția pena- lă?) ca instanță supremă, mai ales în procese cu caracter poli- tic: procese de lez-maiestate, administraţie incorectă în provin- 
cii. etc, După moartea Împăratului, îi judeca domnia şi dacă îi - aproba actele, declara pe defunct printre zei (divus) consacrân- " du-i un cult, servit de preoți numiți seviri; dacă îi desaproba ac- tele, le anula (rescissio actorum, și îi condamna memoria '(dam- natio memoriae) cum a procedat după moartea lui Caligula. 

, 

Magistratura. . 

Acest factor constituțional evoluează cu noua. situație po- litică şi anume: magistrații de origină republicană. perd treptat. 
din atribuţiile lor, în schimb se creiază o serie de funcționari im- 
-periali cu o competinţă „crescândă, . i e _I. Magistratura republicană. -Consulii nu mai au din vechiul 

__ imperium republican decât presidenţia*) Senatului, jurisdicția 
“rațioasă, adică dreptul de a colabora cu părțile interesate, sub formă de proces, la anumite transacțiuni: exemplu, la in iure 

    

') ci. Gaius, Instilutiones 11.24, - ME e --2) lustinian dă următoarea explicaţie acestei transformări (cf. Inst. 1, „2,8 5]:... cum auctus est populus Romanus in eum modum ui difțicile sit iu unum cum. convocare sanciendae causa, aequum visum est senatum vice /populi consuli. In realităte se strângeau frinele- puterii spre a se ajunge la: ! Monarchia absolută, i | ” 
5) Cf. Mommsen, Staatsrechţ Il, pag. 105 şi următoarele, . , -1) De drept această presidenţie revenea Împăratului, ca celui dintâi, cetățean: Princeps Senatus, ai ă 

ÎS 
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cessio pentru transferarea proprietăţii, la adopţiune, la manu: 

missio ') şi o jurisdicție contencioasă într'o măsură limitată, 

. spre exemplu în chestiuni de fideicomise =), Pentru a se mări 

„numărul consularilor funcționau în” acelaşi an de câte-va Ori 

- “câte doi consuli, prii urmare numai câte-va. luni de slujbă /re- 

veneau fie-căruia: întâi 6 luni, apoi 4 și chiar 2 luni”). -. î. 

P- Pretorii perd puterea de a creia drept,.ca în timpul Republi- 

__cii, prin redactarea definitivă a' edictului perpetuu sub împăra- 

tul Hadrian; rămân însă învestiţi cu jurisdicţia, dar competinţa 

lor devirie tot mai restrânsă: dispare funcţia de. praetor peregri- 

nus prin acordarea dreptului de cetăţenie tuturor. locuitorilor” 

_Hberi ai Imperiului (212); dispare președinția la „comisiunile 

permanente de anchetă” (quaestiones perpetuae), de când. :uris- | 

_„. dicţia penală a trecut parte asupra Senatului, parte asupra func-- 

- ționarilor imperiali. Totuși numărul pretorilor se înmulțește, Pe 

vremea lui Pomponiu, juriscoasult din timpul lui Hadrian, îuncțio- 

nau: 18'),:De la Marcu-Aurel funcţiona un praetor tutelaris în- 

sărcinat cu tutelele, în secol III imn praetor de liberalibus causis 

“în protese de libertate. D'intre pretori Senatul trimeteaă suver- 

natori în provinciile rămase sub administraţia sa). Ca maşis- 

traţi republicani ei funcționau în principiu un an, continuau însă 

- conducerea afacerilor până la soșirea succesorului. 

„sp Tribunii existau încă având oare-care jurisdicție: civilă și 

_ “penală, participând și în chestiunile de tutelă. Ca atribuţii poli- | 

tice, mai au în teorie dreptul să convoace senatul, și dreptul de 

_intercesiune dar fără nici un prestigiu, după cum rezultă din 

Pliniu (în epistola 1, 23) când spune, că tribunalul a:rămas ina- 

“nis umbra. et sine honore nomen. | a ae 

Edilii, desărcinaţi de cura annonae care a trecut asupra” 

- Împăratului încă din timpul lui August, au mai păstrat anumite 

“atribuţii polițienești, și au continuat să exercite încă mărunta. 

lor jurisdicție, - pf 

. 

PI -: 

1) Ci. Dig. 1. 10. de oflicio consulis. - , 

) CE. Inst. 11. 23, 1, Dela Claudiu până la Marcu-Aurel aveau şi drep- 

tul de a numi tutori, (inst, Î. 20, 3). Dar în chestiuni de.tutelă iuncționau. . 

„pe lângă el și pretorul şi tribunii. - i - a 

'3) Primul rând de consuli erau ordinarii, ceilalţi se numeau c. suftecui,: 

*) Cum s'a. ajuns la acest număr şi ce funcțiuni aveau cf. Pomponiu Dig.: 

1-1, 2. 32. | - ia => a 

| 5) Numai în provinciile, Asia şi Africa, Senatul trimetea guvernatori . 

dintre foştii consuli, consulares, i i -
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„Quaestores!) au fost reduși de August la 20, din 40 câţi 
crease Caesar. Au perdut dreptul de a mai administra aerarium 
populi romani, rămânând însărcinați cu conducerea archivei sta. 
tului. In provinciile Senatului sunt încă învestiți cu jurisdicția în 
măsură în care o exercitau, la Roma, edilii curuli. | 

II. Funcţionarii imperiali Sunt numiți de Impărat pe timp 
nelimitat, sunt salariaţi; și cum în resortul administraţiei lor. 
exercitau și jurisdicția fără a scinda procesul în două faze, in 
iure şi-in iudicio, ci judecau personal sau prin delegaţi de la in-- 
ceput până la sfârșit, ei au contribuit în bună -parte la modifica- 
rea procedurii romane, Impăratul îi recrutează mai ales din 

ordo. equester. _- i . 
D'intre ei, a ajuns la cea mai mare influență  praefectus 

praetorio ?), ridicat din slujba de ofiţer, comandant al gărzii im- 
periale, încetul cu incetul în situația de representant al Impă- 
ratului la resolvirea chestiunilor de ordin politic și juridic, des-. 
bătute în consilium principis. Acest consiliu se compunea din băr-. 
baţi de încredere, de a căror” opinie Împăratul nu era 'legat. Mai. - 
târziu dobândesc influefiță jurisconsulții. Astfel, presidenţia în 
acest consiliu, ca praefectus praetorio, au avut-o Papinian, în 

„urmă Ulpian, Praefectus praetorio are jurisdicția penală, în pri- 
mă instanţă, în delictele comise in Italia; afară de regiunea ds 
100 mile în jurul Romei (suburbicaria diocesis) unde judecau 
magistraţii republicani. Constitue instanța de apel în procesele 
civile şi penale, judecate de Guvernatorii provinciilor. Mai târziu 

„sa stabilit, că nu s2 poate apela de la praefectus praetorio la 
Impărat. | Ă o a 

Praefectus urbi a devenit de la Tiberiu înainte un funcţio- 
nar permanent, având atribuţiile unui prefect de poliție şi juris- 

” dicția legată de această ramură de administrație. Servea. şi ca 
instanță de apel, când avea delegația Impăratului, 

_Praefectus vigilium este șeful corpului de pompieri, orga- 
„nizat în 7 cohorte de către August. Avea: jurisdicţia penală în 

„ chestiuni de incendii, furturi cu efracțiune,. și în procese relative | 
la locaţiune, . | 

Praefectus annonae era însărcinat cu aprovizionarea ora- 

  

1) Asupra originii lor, foarte veche, cf. Ulpian Dig. I, 13. 
*) Privitor la origina şi competința lui crescândă cf, Dig. 1. 11, luat din 

-. Aurelius Arcadiuş Charisius, scriitor din secolul IV după Christos.. 

_ ” | - 6



pa 84 — 

- şului” şi în legătură cu , această atribuţie. exercita jurisdicția refe- . 

ritoare la transporturi de “alimente. ' 

-- In rândul funcţionarilor imperiali intră şi i guvernatorii pro- 

Vinciilor reservate administraţiei Împăratului, numiţi legati Au- 

gusti pro praetore. In Egipt, unde, Împăratul era privit ca suc- 

cesorul foştilor regi, el era representat prin praefectus Aegypli, . 

zis și praefectus augustalis. In Italia, unde s'au păstrat mai lun- 

gă “vreme instituţiile republicane, apar dela Hadrian înainte 

funcţionari imperiali, numiţi juridici - (la început 4 -apoi mai 

.mulți), însărcinaţi cu jurisdicția pe districte în chestiuni de fidei- - 

comise și tutele). . . 

$ 6, | 

Comiţiile.- N 

Incă. din vremea Republicii începuseră. a-şi pierde din ve. 

„chea: “importanță: prin legile lui Sulla perd puterea judiciară, pe 

"care 'o' exercitaseră ca instanță de apel în procesele penale prin 

“procedura numită provocatio, ad populum: Sulla însărcinase cu 

jurisdicţia penală comisiuni permanente de anchetă, guaestiones : 

perpetuae, cari funcționau ca istanțe. judecătorești nu dela caz 

la caz?), ci în mod neîntrerupt, - - 

_ În-ce priveşte dreptul comiţiilor centuriate de a alege ma- 

„ gistraţii superiori, Tacit spune că această putere a trecut asu- 

„pra: Senatului dela anul 14 după Christos: Tum „primum e cam-: 

po comitia ad patres translata sunt. : 

Mai rămâne puterea legiuitoare; aceasta s'a manifestat. în- 

„că destul: de fecund sub August, a scăzut însă tot mai mult sub 

Împărații următori până la Nerva, sub a cărui domnie sa mai 

votat o ultimă lege cu caracter agrar. De atunci înainte, suve- 

_ranitatea poporului mai âpare cu "ocazia legii de imperio 'prin--. 

 cipis, votată 'prin aclamaţie la suirea pe. tron a noului Împărat, 

prin care i s2 încredința puterea de a “guverna. Prin această le- 
Ti 

  

4) Asupra iuncţionarilor imperiali din epoca Diarchizi „cf, lucrarea lui 

Otto Hirschfeld, Die kaiserliche Reichsverwaltung bis “auf Diocletian, Ed, II, 

1903. - E 

”) Așa a fost la i inceput, când 's' au instituit pentru cazul apecral de ab- 

puri idministrative in provincie, Cea d'intâi guaesfio perpelua s'a instituit - 

da anul 149 înainte de Christos,' prin lex: Calpurnia de repetundis. pentru 

judecarea abuzurilor guvernatorilor şi restituirea bunurilor obţinute. de: ei 

„rin antimidarea provincialilor, IN
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„ge se mai păstra ficţiunea de drept public că „suveranitatea ema-. 
nă dela naţiune”, De fapt poporul nu delega o suveranitate ce-i 

- tusese treptat treptat absorbită, ci săvârşea o simplă formă 1). 

HI. Isvoarele de drept. o. 
In legătură firească cu activitatea desvoltată pe tărimul 

„dreptului de factorii constituționali din această epocă, se află 
şi isvoarele de drept. Așa dar, acestea sunt; 

legile, cât au mai durat comiţiile; a 
edictele magistraţilor, cât au mai funcționat magistraţii. 

republicani?) cu vechile atribuțiuni;, E . 
senatusconsultele, atâta vreme cât Împărații nu au uzurpat 

dreptul Senatului de a lua hotăriri obligatorii; 
constituţiile imperiale; cari din. secolul III înainte au rămas 

singurul isvor de drept față de cele mai sus menţionate, - 
Se mai adaugă. dreptul consuetudinar şi un isvor nou, rezul- 

tând din înflorirea ştiinţei juridice, favorizată de Impărați: res- - _ ponsa prudentium, A ” 
| ST, | 

Legile. | DS 

Acest isvor fecund din perioada republicii trebuia să sece 
într'o epocă, în câre:sistemul de fuvernământ ducea la condu- | 
cerea afacerilor publice prin voipța unui singur om. Totuşi în cea | 
de întâi jumătate a primului secol creştin -s'a mai legiferat. Spre exemplu: sub August s'au votat legile caducare (lex Iulia de! 
.maritândis ordinibus, lex Iulia de adulteriis şi Papia Poppaea), 
legile Aelia Sentia şi. Fufia Caninia- privitoare la manumisiuni; 

“sub Tiberiu s'a adus legea Iunia. Norbana: sub Claudiu s'a votat lex Claudia, privitoare la tutela femeilor; sub Nerva s'a' votat o 
ultimă lege cu caracter agrar. a 

7 

  

1) Ulpian explică omnipotenţa imperială din -vremea lui prin delegaţiu- "ne a puterii din partea poporului în următorul text (Dig. 1. 4. 1. pr.) Quod principi placuit, legis habet vigorem: ulpole cum lege regia, quae de imperio 
cius lata est, populus ei et in eum omne suur imperium et putestatem con- feret. Principiul, guod principi placuit legis habet visorem, a putut să fie in vifoare pe vremea lui Ulpian care a scris la inceputul secolului III: pri- mii Împărați nu erau incă lesibus soluti, dovadă că Senatul i-a dispensat de unele dispoziţiuni ale legilor caducare, cf. Girard, ap. cit. pag. 60, 

*) Dintre funcţionarii imperiali numai praefectus praetorio a mai lăcut! uz de ius edicendi; 
! 

Li
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_. ÎN s. 3, 

“Edictele. magistraţilor - i | 

Magistraţii investiţi cu jurisdicția puteau la inceputul ace- 

stei perioade să creeze încă drept nou, Dar edictul pretorilor şi 

al edililor curuli ajunsese în ultimul secol al Republicii la așa 

grad. de desvoltare, încât aceștia nu au mai avut multe inova- - 

“ţiuni:!) de adus în epoca Principatului, De aceia, Împăratul Had- - 

rian a însărcinat înainte 'de 'anul 129 pe cel mai mare juriscon- 

„sult al timpului, pe Salviu Iulian, să-i dea 6 redacțiune defini- 

tivă. Este probabil că. nu s'a atins de împărțirea materiei, mai - 

ales că Romanii nu aveau o deosebită grijă de clasificaţiuni si- 

stematice, dar va fi adus oare-cari schimbări de formă și de 

fond 2). Textul fixat de lulian s'a numit Edictum perpetuum, în 

„sensul că'are putere de lege independânt de magistratura anuală 

a pretorilor următori, A fost ratificat printr'un senatusconsult, 

„prin care s'a prescris. magistraţilor. să-l propună la intrarea. în 

funcţie fără dreptul de a-i mai aduce vre-o modificare ?), Acest 

senatusconsult nu a imprimat Edictului perpetuu caracterul unui 

”_isvor de drept civil; dar oprindu-se, de fapt, inițiativa magistra- 

“ţilor următori de a mai creia drept nou, s'a înlesnit contopirea 

" lentă a lui ius honorarium cu ius civile. P 

- Prin lucrarea lui lulian sa fixat edictul pretorului urban şi 

„al edililor curuli. Rămâne o chestie nelămurită, dacă odată cu 

"această codificare s'a dat'o formă definitivă şi unitară edictului 

provincial printr'un edict-tip pentru toate provinciile; ori dacă: 

s'a dat o nouă redacțiune edictului din fie-care provincie, aşa 

cum rezultase din combinarea dispoziţiilor aduse de guverna-. 

tori şi guaestores cu normele de drept isvorite din vieaţa locală. 

In ambele privințe nu se ştie nimic sigur; totul s se. reduce la pre- 

supuneri*). . a - 

  

') Se cunosc, spre exemplu, acțiunile utile acordate în legătură cu s. C. 

Trebellianum. | ! - | 

2) Poate au fost mai multe. Numai una se cunoaşte: nova clausula Iu- 

liani de coniungendis cum emancipato liberis eius ek Dig. 37, 8. 3 şi 37, 

9. 1.813. Sa | 

3) Atare drept s'a “rezervat Impăratului, care, după cum n ştim, 1 nu a fă- 

cut uz de el. a 

) Asupra acestei chestiuni, vezi E. Balog, Ueber das Alter der Edikis- 

kommentare des Gaius 1914, pag, 98—100 unde autorul indică o bogată lite- . 

ratură pro şi contra în legătură cu chestiunea, dacă Gaius a, scris un co- | 

„mentar la un edict provincial general sau al unei anumite provincii,



— sS7 — 

Textul edictului: perpetuu nu s'a păstrat. Insă din comen- - 
tariile fragmentare salvate în Pandecte, mai ales ale lui-Ulpian 
și Paul, s'a putut reconstitui cuprinsul acelui monument juridic. 

„„In această materie, după încercări, cari datează din epoca Re- 
nașterii, s'a distins cu autoritate romanistul Lenel prin lucrarea 

„sa întitulată Edictur perpetuum !). După autorul german, Edic- 
tul perpetuu coprindea 4 părţi şi o anexă: partea I era reservată 
organizării instanţei; partea II coprindea mijloacele de 'proce- 
dură intemeiate pe ius civile; partea III conţinea mijloacele de 
procedură acordate de pretor în virtutea imperiului său; partea 
IV._se referea la executarea silită. Anexa coprindea formulare 
pentru interdicte, excepțitini şi stipulațiuni pretoriene. De aici 
rezultă că tot coprinsul edictului se referă la procedură; cum în- . 
să procedura romană s'a desvoltat ca un mijloc de valorificare 
a pretențiilor de drept privat, rezultă că studiul edictului con- 
stitue un ajutor prețios pentru cunoaşterea acestui drept, 

$ 9, . A 

Senatusconsultele. 

In această perioadă senatusconsulta au dobândit puterea de 
lege, deşi chestiunea a fost controversată, spune Gaius (Inst. |. 
4). Inriurirea Senatului asupra formaţiunii dreptului privat, re- 
zultă din practica de a da indicaţii pretorilor să ia măsuri în 
anumite situațiuni, în cari se cerea o nouă reglementare. Așa 
spre exemplu, prin S. C. Velleianum din anul 46 după Christos 
-pretorii sunt invitaţi să ia măsuri ca femeile să nu se oblige pen- 
tru datoriile altora, pentru-că. așa este „voința senatului“:.,,. 
si dederint operam ut in ea re senatus voluntas servetur *). Tot. 
astfel, în atare formă indirectă, Senatul este de părere, prin $. 
C. Trebellianum *) din anul 55 după Christos să se acorde în fa- 
voarea și contra fideicomisarului aceleaşi acţiuni ca şi moşteni- . 
torului (heres): placet actiones dari '). In acelaşi fel, prin S. C. . 

  

1) Apărut în 1833 şi tradus în limba iranceză de Peliier, “Essai sur la 
Teconstitution de l'edit perpetuel, 1901, 1903. Ş *) Dig. 16. 1.2.1. a 

2) Dig. 36. 1. 1.2, 
-*) Numele diferitelor S, C, provin, dela acela al propunătorilor, cari | 

pat îi na numai magistrați ci şi Impărați, spre exemplu S. C. Neronianum dela. Nerone, $. C. Claudianum  -dela Claudius. S. C. Macedonianum îşi
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“ Macedonianum *) din timpul tui Vespasian, senatul este de. pă- 

“rere să nu se acorde 6 acţiune contra fiului de familie care a 

luat bani cu împrumut: placere ne... aclio petitioque daretur. 

" In cele trei cazuri, normele-nouă de drept privat pornesc din 

inițiativa senatului, dar se realizează prin mijloacele de proce- 

“dură ale pretorului. De. aceia, dispoziţiile de mai sus introduse 

în vieața juridică 'prin acţiunile pretoriene, sunt privite ca .fă- 

“când încă parte din ius honorarium. 

Dela acest rol senatul trece la o activitate > legislativă intrea- 

să, creiând. drept nou, ius civile, fără mijlocirea pretorului, Ast- 

fel prin S.C. Tertullianum, sub Hadrian, prin care se acorda 

mamei cu 3 sau 4 copii dreptul de succesiune în averea copii- 

lor; 'şi prin S. C. Ortitianum din anul 178, după care copii pu- 

teau veni la succesiunea mamei: prin ambele senatusconsulte s'a. 

creiat direct. ius civile. Puterea legiuitoare-a senatului nu a du- 

“ rat însă lungă: vreme. A trebuit să dispară prin obiceiul Impă- 

vatului de a face propuneri în senat, care, în loc de a le discuta, 

a le“modifica și în urmă a hotări, se srăbea să le accepte prin 

“ aclamăţie. Cu modul acesta propunerile, numite orationes prin- 

cipis in senatu habitae, ţinute-ori personal de Împărat ori citite” 

de” 'representanții săi ( quaestores candidati principis), constitu- 

“iau dela început un isvor de drept; iar senatul devenise un sim- 

plu birou de înregistrare. “Când .s'a ajuns la această practică, 

Împărații au înțeles că nu mai forțau mersul evoluţiei, stabilind 

norme de drept fără a le mai trece nici chiar de formă prin se- 

nat. În chipul acesta, de la începutul: secolului al III-lea dispar 

așa. numitele orationes?), . 

PS 0, 

Ă Constitutiones imperiales. 

“Inainte ca senatul să-și fi terminat activitatea legiuitoare, 

împărații aveau mijlocul de 'a înriuri puternic evoluția dreptului 

  

trage numele PI A fiu de familie care a asasinat pe tatăl său spre 

a-şi procura. mai repede mijloacele „păneşti ca să- și satislacă. „creditorii. ct. 

Ulpian, Dig..14.6. 1. 

-) Dig. 14, 6..1. 

) Poartă acest nume oratio Severi din ânul. 195, prin care s'a introdus 

inalienabilitatea fondului rural al pupililor şi oratio Antonini din 206 privi- Ă 

toare la' convalescenţa donaţiunilor între soți, î. .- i
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privat. Putere legislativă, în teorie, nu au posedat 1). August a. - 
respins de câte-ori i s'a oferit cura lesum, ca să nu apară ca un 
“tiran. Totuși prin situația sa dominantă în stat, ca şei al admi- 
nistraţiei, ca comandant suprem al armatei, ca prim magistrat. 
al unei republici de formă, Principele a contribuit la desvolta- 
rea dreptului cu dispoziţiuni ce se numesc constitutiones. Gaius 
(Înst. |. 54, care atrăit pe la mijlocul secolului al doi!ea, serie- 
despre' constituţiile imperiale că au putere de lege şi nu îndrăs- 
nește să spună că aceasta s'ar fi pus vre-o dată la îndoială, cum: 
s'a făcut cu senatusconsultele, Constituţiunile imperiale se îm- 
part în 4 categorii: edicta, mandata, decreta şi rescripta. E 

1. .Edictele sunt dispoziţiuni cu caracter general luate in. - „virtutea lui ius edicendi, pe care îl avea Principele ca prim ma- 
gistrat, Valabilitatea lor trebuia să înceteze în mod logic, ca şi edictele celor I'alţi magistrați cu sfârșitul funcţiunii awtorului, 
așa dar la schimbarea de domnie *), In practică însă, edictele 
de interes general dobândeau un caracter translaticiu şi creiau 
astiel drept civil permanent. Exemple:*) edictele lui August şi 

* Claudiu prin care interziceau intercesiunea femeilor pentru dato- 
iile, bărbaţilor lor, Edictele se aduceau la cunoștința publică 
prin afișare în locuri, unde de plano recte legi possint. | 

2. Mandatele erau instrucţiuni de serviciu adresate funcţio- 
'narilor nu: numai imperiali, ci şi proconsulilor şi propretorilor: 
din Provincile senatului, unde Impăratul avea numai dreptul 
de supraveghere, Aceștia erau obligați să“le publice, Prin ase- 
menea mandate, coprinzând dispoziţii cu caracter permanent și 
trecând-de la un împărat la: altul, s'a creiat un drept special mi- 
litarilor în materie de testamente *); prin mandate s'a interzis: 
căsătoria între guvernatorii de provincie şi femei din localita- 
te”), cu sancţiunea că asemenea legătură este nulă din punctul 

„de vedere al dreptului civil, - - 

  

1) Afară de cazurile de leges dalae, prin 
- țenia romană, 'să fixeze sfatute municipale etc. , E 

___2) Chestiunea este controversată cf. Kipp.-op. cit. pag. 61. nota 14. 
*) Edictul lui Marcu Aurel, pe care Ulpian (Dig. 45, 2. 24. 1.) il ci- 

-tează: Divus Marcus ita edixil: „Creditor, qui ob restitulionem aedificio- ... 
rum crediderit, in pecunia, quae credita erit, privilegium exigendi habebit,“ 

*) Cf, evoluţia schiţată de Ulpian în Dig. 29. 1, 1., de unde rezultă 
că pe vremea! lui Traian se formase un îel de cod din edictele privitoare 
la : succesiunea militarilor, Aa - - : 

>) CE Dig, 1.3.1. 

cari puteau să acorde cetă-.
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_ 3, Decretele erau hotărîrile orale date de Impărat ca jude- 

cător fie în primă şi ultimă instanţă, fie ca instanţă de apel: In 

ambele cazuri Împăratul judeca în contormitate cu dreptul po- 

sitiv (în visoare) şi deciziunea rostită nu făcea lege decât între 

părţi. Putea insă să pășească. dela aplicarea dreptului 'existent 

și să creieze norme nouă de drept:, atunci regula stabilită avea 

“putere de lege, ca o' dispoziţie generală. Așa spre.exemplu, a. 

„creiat drept nou Marcu Aureliu prin “decretul - (decretum divi 

Marci)*) în virtutea căruia, creditorul e pedepsit cu perderea 

dreptului său dacă încearcă să-și facă dreptate cu de la sine 

putere. Sa 
4, Rescripta. După cum prin. redactarea edictului perpetuu, 

Impăratul Hadrian a paralizat ius edicendi al magistraților 

învestiţi cu jurisdicţia, tot astfel prin rescripta s'a făcut o puter- 

„nică concurență jurisconsulţilor cari dedeau consultaţiuni, Res- 

-criptele sunt răspunsuri scrise date în chestiuni de drept, ce se. 

“prezentau Impăraţilor spre deslesare fie de magistrați fie de 

“particulari,  Rescriptele coprind de obiceiu hotăriri în cazuri . 

„concrete; puteau să aibă însă şi o importanță generală, când 

-spre exemplu erau destinate pentru o' provincie ?), sau un oraş. 

Rescriptele date în cazuri concrete se deosibesc: după cum con=: 

stitue un răspuns la întrebarea (consultatio, relatio) unui ma-. 

gistrat, în care caz, Impăratul răspundea printr'o scrisoare deo- | 

__sebită, de acolo și termenul epistola; sau după cum constitue un 

-răspuns. la rugămintea (preces, supplicatio) unui particular. În 

acest din urmă caz, Impăratul .punea rezoluţia sub textul peti- 

-ției spre a nu i se schimba conţinutul, care rezoluție numită sub- 

scriptio era valabilă numai dacă faptele afirmate corespundeau . 

adevărului: si 'preces veritate nituntur.. În legătură cu rescrip- 

“tele s'a desvoltat o procedură specială, per -rescriptum, Care, . 

împreună cu alte împrejurări?) favorizate de regimul imperial, 

_a contribuit la înlocuirea procedurii formulare prin judecarea 

-proceselor extra ordinem. - o | Di 

Decretele și rescriptele se păstrau în cancelaria imperială : 

— n — o 
2 

1) Ct, Dig, 43.7... - - | 

2) Astiel Împăratul Caracalla, consfinţiăd un uz vechiu, a hotărit după 

cererea locuitorilor din Asia (ad desideria Asianorum rescripsit)'ca procon- 

sulul, care intra in provincie, să treacă “mai întâi prin oraşul Efes ci. Dig." 

1.16. 4,5. E . | Sa 

-3) Vezi capitolul privitor la introducerea procedurii numită cognitio 

extra ordinem. ” E îi Ea o ” J- ie 

x
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condusă de un magister libellorum (cum.a fost Ulpian, Paul). 
"De aici se eliberau copii. părţilor interesate, când aceste consti- 
tuţii imperiale aveau putere de lege numai între părți; sau se 
dispunea afișarea oficială, când după voința Impăratului consti- 
tuiau un isvor de drept cu caracter general. Astfel ştim 1), că o 
întreagă colecţie dă rescripte (liber rescriptorum) era publicată 
în Roma la intrarea băilor clădite de Impăratul Traian. Totuşi 
pentru o colecțiune îngrijită și oficial publicată a tuturor consti- 
tuțiilor imperiale nu s'a luat nici o măsură durabilă *); de aceia, 
nu s'au transmis decât în măsura în care le-au scos. la lumină. 
din cancelaria imperială jurisconsulții în lucrările lor, dacă ace- 
stea au fost salvate în Pandecte, și atât cât s'au adunat în colec- 

- ţiile din timpul Monarhiei absolute. ” 

Su. 

: Responsa prudentiură. 

Răspunsurile specialiștilor la consultaţiuni juridice consti:. 
"tue un isvor de drept, specific roman. Și în timpul Principatului 
ca şi în vremea Republicii, bărbaţii cunoscători ai dreptului au - 
fost apreciaţi ca o valoare socială de frunte. In perioada Diar- 
chiei, liniştită şi tot mai mult dominată de autoritatea imperială, 
dreptul a luat o desvoltare strălucită, fiind ridicat la rangul ce- * 
lei de întâi ştiinţe, August, înțelegând că cunoştinţa dreptului şi 
propagarea lui prin consultațiuni constitue o forță morală, a cău- 
tat să o atragă de-partea puterii politice, acordând unora din . 
jurisconsulţi favoarea să dea consultaţiuni, responsa, dacă nu 
chiar în numele său, dar impărtășindu-se din prestigiul autori- 
tății lui, ius publice respondendi ex auctoritate principis. Impă- 
raţii următori au continuat aceiaşi practică abilă. Prin acorda- 
rea unui asemenea drept, nu s'a restrâns libertatea ori-cărui iu- 
ris peritus; de a-da consultaţiuni şi fără brevet imperial. Dar nu- 
mai. răspunsurile juriștilor autorizaţi, numiţi oficial iuris consul- 
ti, aveau putere obligatorie față de judecător, în câzul special 
pentru care s'a dat, Când însă, în aceiași chestitine existau mat: 

  

1) Vezi rescriptul lui Gordian, din anul 238, găsit in Tracia, către re- 
prezentantul Scaptoparenilor, ct. Bruns Fontes, I. pas. 248 şi urm, 

„” *) Din Dig, 2. 14. 45 şi 18, 7, 10, aîlăm că sub Marcu Aureliu constitu- 
țiile se adunau intr'o colecţie semestrială, numită semestșia.
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multe opinii, atunci judecătorul era: liber, după u un ,reseript al 

hui Hadrian, să aibă o părere proprie. N a 

Când asupra unei chestiuni se formase:o opiniune comună 

a tuturor jurisconsulților brevetaţi, această opinie” constituia un 

isvor de drept civil (ius :civile).: Este probabil, că la “acest caz 

s'a gândit Gaius 1), când vorbește de răspunsurile acelor pruden-. 

tes, qiibus permissum est iura „condere. Opinia lor comună cre- 

ază drept nou (auctoritas : iura. constituentium ), după cum și 

_interpretatio din vremea republicii, constituia un isvor de drept 

«Civil, când se ajunsese la communis opinio. 

„- . Ştiinţa dreptului. - 

gi 

..O caracterizare zonerală. a 

Ia afară de responsa, prin care jurisconsulţii au păstrat 

> contactul cu vieaţa practică, ştiinţa dreptului a dobândit o stră- 

lucire. deosebită prin-scrierile lor, Acestor scrieri nu s'a recunos- 

cut în“mod oficial putere de lege în perioada Principatului, ci în. 

- faza monarchiei absolute cu restricţiunile aduse de legea cita- 

țiunilor, din anul 426, | 

Perioada, începând de la August Și “durând până către mij- 

“ Tocul secolului III, în câre. ştiinţa dreptului a fost- cultivată 

astfel, că şi astăzi s2 impun2 posterităţii, se numește perioada 

_clasică a dreptului roman. Ştiinţa juridică. romană, nu se asea- 

mănă în modul ei de tratare. cu cea modernă. Jurisconsulții ro- - 

mani, nu au dat atenţie deosebită, nici istoriei dreptului, nici păr: 

ţii teoretice, Ei au: 'căutat printr'o puternică sinteză, să extragă. - 

principiile generale, și odată stabilite le-au aplicat cu o logică 

- neîntrecută “la cazuri fie concrete, fie imaginare. Simţul lor ju- 

  

1) Inst, [; 7. „Respoisa prudentium sunt: sententide et opiniones 'eorum,. 

“ quibus permissum. est. iura condere. Quorum -omniurh şi in unui senfentiae - 

concurrunt, id: quod ita sentiunt, legis vicem optinet; si vero dissentiuntă 

judici licet quam 'velit. sententiam sequi; idque rescripto 'divi Hadriani sis: 

nificatur“. Asupra acestui text, în legătură cu fragmentul din Pomponiu, 

Dig. |. IL. 2, 43—49, cf. Kriiger, op cit. pag. 124 şi note precum şi Girard, 

ed, VI. pag, 671—170. Ceia ce face greutate este cuvântul opiniones prin ca- 

re Gaius caută să definească deplin, noţiunea responsum, când: ştiut este, că 

opiniones, aprecieri şcrise,- nu au dobândit putere de lege decât : într'o : 

măsură: limitată în perioada următoare,
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ridic se oglindește, în' modul cum dau soluția în cele mai com- 
plicate cazuri într'adins combinate, pentru a. aplica o regulă de 
drept până la ultimele-i consequenţe: ei au excelat în cazuisti- 
că!). Știința și-o desfăşurau în localuri publice, numite statio- 
nes sau' auditoria?). Ă i Aa a 
„Prin. introducerea concepţiilor de ius Sentium * în dreptul: 

național, ei au lărgit acest drept, și lau făcut apt să se impună 
tuturor popoarelor, supuse puterii imperiale. In atare prefacere 

”. Sau călăuzit de principiul. equității (aeguitas), al acelui ideal | 
„de dreptate, așa cum l'au simţit contimporanii în conştiinţa lor 

-. juridică şi cum au căutat să-l realizeze juriștii, spre exemplu la 
negotia bonae fidei?). aa 

Din perioada clasică, se cunosc numele a 70 de jurisconsulți: - 
unii celebri prin puterea lor de pătrundere și influența exerci- Ş 
tată; cei mai mulți. cazuiști, puţin înclinați spre teorie (omnis 
definitio periculosa est), scriind o limbă corectă, de multe ori 
elegantă, mai totdeauna clară şi precisă. Despre toți se ştie 
prea puţin în ce priveşte vieața lor. De la ei n'a: rămas decât 

„aceia ce au binevoit să păstreze compilatorii lui Iustinian. în 
Pandecte: afară de un singur original transmis cu puţine lacu- 
ne, dar nealterat și neprescurtat, lucrare “mediocră, totuși impe- 
cabilă ca formă, a unui necunoscut printre contimporanii săi, a 
lui Gaius, care a trăit pe la mijlocul. secolului II după Christos. 

$ 13. 

- Cele două şcoli. 3 o 

In ce priveşte! desvoltarea ştiinţei juridice 1), Pomponiu, sin- 
Surul isvor în „această materie, spune 'că din timpul lui August. 
Sau pronunțat două tendințe diferite în cultivarea dreptului, ca- 
re sub Tibariu au dus la două. şcoli, deosebite. Aceste tendințe 

  

1) Asupra mijloacelor lor technice; interpretarea gramaticală, logică 
" prin analogie, asupra argumentaţiei a. contrario, a fortiori, a maiori ad mi. 

nus cu exemple luate din Pandecte cf. Cug, Institutions juridiques des Ro.-, 
mains Îl, pag. 38—47, . .: Pe . Ă o 

**) Spre exemplu, Marcian, jurisconsult din timpul lui Alexandru Sever, 
- «din prima jumătate a secolului III, spune, in Dig. 40, 15, 1, $ 4: ego quoque 

in auditorio publico idem secutus sum, . | E , [i *) Ci. P, Kriiger, op. cit. pag. 131—138, . Ea | 
” *) Ci. Bremer, Die Rechislehrer und Rechisschulen im rmischen: Kai. serreich. Berlin 1868; W. Kalb, Roms Juristen 1890, | ” i N. . i ia
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au fost representate de doi jurisconsulţi din timpul lui August: 

Marcus Antistius Labeo, caracter independent, - republican și 

deci nemulțumit cu noul regim, foarte învățat, aducând idei . 

nouă !) în evoluţia dreptului, spirit productiv şi cu mare înriu- 

Tire asupra urmașilor în această specialitate, - - Iu 

Cel'lalt, Caius” Ateius Capito; despre care Tacit?) spune că 

era. un lingușitor, tot-d'auna bine cu puternicii zilei. 

„Amândoi: sunt priviți ca întemeictorii celor două şcoli, nu- 

mite nu după ei, ci după șefi de mai târziu: şcoala Proculienilor, .- 

dela jurisconşultul Pioculus,. cari văd în Labeo pe fondator; şi - 

şcoala Sabinienilor, dela șeful lor Massurius Sabinus, care a . - 

trăit pe vremea Impăratului Tiberiu, Deosebirea a ținut până în 

timpul lui Hadrian (117—138), dar nu sa întemeiat pe concepții 

. fundamentale diferite *), ci poate mai mult au avut un caracter 

_ subiectiv, In timpul cât au durat, profesorii dela o şcoală cu as- 

cultătorii lor formau iun cerc mai restrâns, poate întru cât-va or- 

ganizat, opus-celui-lalt care constituia „diversa schola“. Pompo- 

niu le apropie de şcolile de filosofie din Grecia; le numeşte. sec- 

1ae şi vorbeşte de succedere, în caz când se schimba şeful școa- . . 

lei. Se pare insă că nu au avut o strânsă organizaţie, și că din 

câuză sciziunilor interne s'au destrămat legăturile între- aderen- 

ţii aceleiași școale, dela Hadrian înainte, _ 

„* Invăţământul dreptului în această epocă, nu a fost organi- 

zat de stat ca în perioada următoare; totuşi. s'a format o tia- 

_diţie, după care se preda materia: mai întâi se da o privire ge- - 

 nerală, o introducere (instituere), apoi se ţineau prelegeri asu- 

pra dreptului positiv: ius honorarium și ius. civile, şi în fine ca o 

încoronare a studiilor se tratau chestiuni speciale şi cazuistice, . - 

disputationes. Profesorii erau plătiţi de ascultători, nu de stat; 

dar horiorariile nu se. puteau pretinde: pe cale de judecată de 

vare-ce. prestigiul, științei dreptului nu trebuia depreciat prin 

discuţiuni aduse la bara justiției 1). In afară de şcolile din Roma, 

  

| 1).Cî, Dig. 1, 2, 2. $ 47: ingenii gualitate et fiducia doctrinae, qui et ce- . 

teris operis sapientiae operam dederat, plurima innovare instituit: Un stu- 

diu fundamental asupra acestui jurisconsult şi asupra” dreptului din vremea . 

lui, a scris autorul german A. Pernice: Labeo în două volume, 

2) CE. Annales Il. 70. ! - Ma 

3) Deosebirile ss pot urmări în Instituţiile lui Gaius, indicate de P. Krii- 

ger, op. cit..pag. 161-—162, nota 8, a 

2) Este interesant. următorul fragment, din care rezultă concepţia Ro- - 

manilor despre ştiinţa dreptului: Est guidem. res sanctissima civilis sapien-
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unde veneau tineri, studiorum causa, din toate părțile Imperiu- - 
"lui, mai existau şi în provincii, precum școala 'din. Beryt, Alexan- 

dria, Caesarea, Athena, Cartagina !). Provincialii, cari ascultau 
„acolo. dretul roman, tratat în latineşte, erau instrumentul cel 
mai potrivit de a-l răspândi după terminarea studiilor în ţările 
lor de origină... a | 

$ 14, 

Felul literaturii juridice şi jurisconsulții mai însemnați. * 

„Literatura juridică, produsă in perioada clasică, se poate 
reduce la următoarele feluri de lucrări: 

1. Manuale simple pentru începători, tratând scurt şi siste- 
matic drept civil şi honorar ctm erau: institutiones, cum știm că 
:au scris Gaius, Ulpian, sau enchiridia cum a rămas un lung 
frasment din enchiridion de origine iuris al lui Pomponiu. 

2, Definiţiuni sau reguli de drept: definitiones, * resulae şi 
cam în acelaşi gen sententiae; de utilizat și în învățământ şi în 
“practică mai ales sentențiae; cum a scris, între alții: Ulpian, - 
Paul, Papinian. E - | : a 

3. Commentarii ad edictum, tratând 'dreptul pretorian și în 
legătură atingând și materia de drept civil; -între alţii au scris: 
Labeo, Pomponiu, Ulpian, Paul. 

4; Expunerea dreptului civil, cum a scris în timpul Republi- 
cii Quintus Mucius Scaevola, iar în această perioadă Massurius 
Sabinus: lucrare fundamentală, cu mare influență, comentată de 
“urmaşi sub titlul ad Sabinum. | 

| 5. Digesta operă enciclopedică. coprinzând ius honorarium 
„și ius civile, şi chiar materii de drept public, cum a scris Mar- 
cellus, Salviu Iulian, luventius Celsus, a 

6. Colecţiuni de responsa, quaestiones, disputationes, scrieri 
cu conţinut cazuistic, în care au excelat Iulian, Cervidius Scae- 
“vola, Papinian. 

  

„“tia, sed quae pretio nummario 'non sit aestimanda nec dehonestanda, dur 
“in iudicio honor petilur, qui in ingressu sacramenti offerri debuit; quaedam 
enim lamelsi honeste accipiuntur, inhoneste tamen petuntur. cf. Dig. 50. 13, 
1 $ 5. Se plătea cu anticipație! . . | 

') cf. Krăger, Quellengeschichte, Ed, II. pas. 153 nota 86, şi pag. 129; 
asupra şcolii de la Beirut, şi influenţi ce a exercitat în adaptarea dreptu- 

“lui roman asupra părţii orientale a Imperiului, cf. P. Collinei, Histoire de 
„V'ecole de droit de Beyrouth. Paris 1925. Asupra acestui studiu cf, Prings- 
heim in Zeitschrift der S. Stiitung. Vol. 47. Rom. Ab. din 1927 pag. 469.
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Ti Monogratii la diferite legi, senatusconsulte,. etc, 

„Aceste specii 'de lucrări se pot grupa ast-fel din enorma lite- 
ratură juridică produsă de.cei 70 jurisconsulți *), dintre cari - “ 

menţionăm -câţi-va fără .a le cita titlurile cărților, ce s'au putut 
afla din fragmentele coprinse în Pandecte. 

In timpul lui August au trăit Labeo și Capito, pe 'cari Tacit 

îi numește „decoră pacis“. 
Dela Tiberiu până. la. Hadrian, întâlnim pe Massurius Sa- 

binus, celebru prin cartea sa libri tres iuris civilis, care a rămas 
în secolile viitoare ca o codificare a dreptului civil?), după cum 
în edictul perpetuu a rămas fixat dreptul honorar; întâlnim pe 
Caius Cassius Longinus care s'a bucurat de mare influenţă având 
epoca lui de înflorire pe la jumătatea primului secol creștin; pe 

Caelius Sabinus, care a fost consul sub Vespasian; pe Zavolenus.- 
care a ocupat funcțiuni înalte sub Domițian şi ” Traian. Toţi aceş- 

 tia au aparținut şcoalei sabiniene. 
Printre Proculieni se pot cita: Nerva pater, Nerva filius, 

Proculus,. Pegasus foarte învăţat (liber : non homo),: Neratius 
Priscus, Celsus pater și luventius Celsus_filius, un jurisconsult 

original şi novator în ştiinţa dreptului, pe care a dus'o la deose- 
bită strălucire, A rămas faimos prin „răspunsurile sale catego- 

“rice?), De numele lui este legat S. C. Juventianum privitor la. 

“petiţiunea de hereditate și condictio iuventiana privitoare lă res- 
„ttuirea unei sume intrată în patrimoniul debitorului” printr'o 

eroare (cî. Dig. 12. 1. lex 32). 
Dela Hadrian până la sfârşitul secolului al doilea întâlnim 

pe: Salviu Iulian născut în Africa la Hadrumetum, sabinian, șco- 

larul lui lavolenus, redactorul .edictului perpetuu; din tinerețe . 

a ocupat funcțiuni înalte și a trăit în 1 favoarea “impăratului Ha- - 
drian. Sa “ - 

  

1) Numeraţi de Lenel, în Palingenesia iuris 'civilis, lucrare de mare îo- 

los, în care autorul german reconstitue opera fie-cărui; ;jurisconsult cu frag= | 

mente rămase, căutând a stabili unitatea şi continuitatea jie-cărei scrieri, 
2 A fost comentată de Pomponiu, Ulpian, Paul, Sistemul lui Sabinus 

diferă fundamental de cel modern: începe cu materia succesiunilor, trece. 

la chestiuni cari astăzi ar intra în capitolul obligaţiunilor, şi termină cu 

drepturile reale. In ce priveşte legătura dintre diferitele materii din. siste-, 
mul: lui Sabinus, vezi O..Karlowa, op. cit. vol. |. „pag. 61_—68, şi. Lenel,. Das 

Sabinussystem, Strassburg 1902, : 

9, Vezi . despre: „responsum celsinum'“ Dig 28. 1, 27. la materia succe- 

siunilor? -



Sexlus Pomponiu, : a scris “mult, ca nici un alt jurisconsult 
în secolul II, dar mai puţin original, de cât Celsus şi Iulian; dela. 

el a rămas expunerea sucintă despre istoria dreptului roman. 
Africanus, şcolarul lui Iulian; fragmentele lui din Pandecte 

nu sunt uşor de înțeles, - E 

Gaius, obscur în timpul vieții, contimporanii nu-l menţio-: 

_nează, Nu se ştie unde a trăit: la Roma sau în provincie. Longi- 
nescu) pune la îndoială chiar existenţa lui și îl identifică cu 
Caius Cassius Longinus. A scris. mult, intre altele un comentar 

la. edictul provincial, ceia ce a făcut pe unii să-l considere ca 

jurist de. provincie. A dobândit o celebritate postumă prin fap- 

tul că figurează în legea citațiunilor din anul 426 alături de j ju- 

. 

risconsulţi- celebri. 
„Instituţiile sale, clar și elegant scrise, au fost găsite în ori- 

ginal? *). de către istoricul german Niebuhr în biblioteca episco- 
pală dela Verona în anul 1816. In această lucrare, compusă din 
4 cărţi, apărută în anul 162, se coprinde o scurtă expunere a is- 
voarelor și apoi se împarte materia dreptului privat în trei părți: 
persoane, lucruri şi acțiuni *). Sistemul; care probabil nu este al 
lui, a fost urmat'de Iustinian în Instituţiile sale, unde Gaius este 

foarte mult folosit, şi stă la baza codificaţiilor moderne; codul 
civil francez din 1804, codul civil austriac din 1811, şi codul ci- 
vil român din 1865. 

Instituţiile lui Gaius, scrise poate pentru usul: studenţilor” , 
tratează drept pretorian, drept civil şi procedură. Din materia 

dreptului. privat lipsesc multe capitole, spre exemplu: dota, pig- 

nus, hypotheca, querella inofficiosi testamenti etc. În schimb, car- . 

tea IV .despre procedură constitue un isvor preţios şi funda- 
“mental pentru cunoașterea procedurii civile romane, 

Papirius lustus, cel care a făcut prima colecţie de constitu- 
țiuni imperiale din timpul lui Marcu Aureliu şi a fratelui său 

1) În teza-i de doctorat intitulată: Caius der Rechisgelehrte, Berlin 

1696, 1” , 

:) Intr'un palimpsest, pergament pe care sa scris peste scriptura ori- 

finală a instituţiilor scrisorile sfântului Ieronim. Prin mijloace chimice s'a 

putut înlesni citirea primului text, 

3) Inst, 1.:8,; omne autem ius quo utimur,, vel ad personas pertinet vel 
ad res vel ad actiones. 

1) CE, Dernburg, Die Institutionen des Gaius ein Kollegienhelt, “Halle | 

1859, - 
. 

.
a
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Luciu Verus (divi fratres ) şi din timpul cât a domnit singur Mar- 
„cu Aureliu, 

Cervidius Scaevola, cazuist, tratând cu preferință „cazuri 
complicate de succesiuni. 

In timpul Impăraţilor din familia Severilor știința dreptului 
atinge apogeul prin trei jurisconsulți rămaşi celebri: Papinian, 

Ulpian şi Paul. - 
„ Papinian a fost judecat de contimporafi și de posteritate 
drept cel mai mare jurisconsult din perioada clasică, Nu î-se cu- 

noaște originea; era un bărbat de o impunătoare valoare mora- 

„lă, pe lângă: pătrunderea-i juridică neintrecută, A ocupat cele 
_„ mai înalte funcțiuni atingând culmea ca praefectus praetorio 

sub Septimiu Severus, A excelat în scrieri cazuistice: guaestio- 

nes şi responsa. Din cauza caracterului său independent a pre- 
ferit să sufere moartea în anul 212 decât să aprobe o faptă re- 
probabilă: nu a înţeles să justifice uciderea lui Geta de către 

. fratele său Împăratul Caracalla. Se zice că în această ocazie ar 
îi spus: non tam facile parricidium excusari posse quam fieri. 

Paul, ceva mai productiv decât Ulpian '). De orisine necu- 
roscută: fost școlar al lui Scaevola ca şi Papinian. A ajuns şi el 
praefectus praetorio. După Ulpian este cel mai mult citat în Pan- 
decte:-cel d'intâi cu 2462 fragmente, Paul cu 2089?). Intre al- . 

tele, a scris un comentar ad edictum, altul ad Sabinum, și Sen- 

tentiae în cinci cărţi, cari au rămas, 

Ulpian, alături de Paul, este cel mai productiv d' intre juris- 

__ consulți, Fără să aibă originalitatea lui Papinian, serie clar, ele- 
'gant dar nu așa concentrat, Contimporan și rival cu Paul, cu 
care a fost asesor în concilium principis, presidat de-Papinian. 
De origină din Siria. A ajuns praefectus praetorio. sub Alexan- * 
dru Sever şi în această slujbă a fost asasinat de pretoriani la 228, 
A scris mult, între altele, un comentar la edictul perpetuu, așa 

1) Paul ar fi scris lucrări, cari adunate ar face 309 cărţi, libri; Ulpian 

210 libri, Mărimea unei cărți-liber corespunde unui sul de papyrus pe care 

“se putea scrie, după Seckel 52.509 până la 87.500 litere, cam 25—35 pagini 

moderne, format obișnuit, cf, Notele sale de Istorie a isvoarelor tipărite ca 

manuscris, O paralelă între Paul şi Ulpian atât în ce priveşte cariera cât 

şi scrierile lor vezi. în P. Kriiger, Geschichle der Quellen und Literatur des 

rămischen Rechis, Ediţia IL. pag. 250, - 

2) Cf, Heilfron, Râmische Rechtsgeschichte und System des r. Privat- i 

rechts VI, Ediţie pag. 120—121,



de iolosit de compilatorii lui lustinian, în cât ' din Pandecte 
aparţine lui Ulpian. 

„_ Paul şi Ulpian înseamnă o încheiere a literaturii juridice, nu 
numai prin faptul că au trăit la sfârşitul epocii clasice, dar pen- 
teu-că în scrierile lor tratează toată materia: frământată. şi lumi-. 
mată de inaintașii lor. De aceia operile ambilor jurisconsulți, în: 
perioada următoare, au fost folosite aproape exclusiv ca un îis- 
vor suficient pentru trebuințele practicei, 

Cu Herennuis Modestinus, care a trăit către: mijlocul seco-. 
lului III, *) se încheie perioada clasică, . 

Din toată literatura juridică a perioadei clasice nu au ră- 
mas decât fragmentele salvate în Pandecte dintre cari multe au 
suferit modificări, precum şi urmăţoarele ?) lucrări: 

Instituţiile lui Gaius nealterate şi neprescurtate, 
O singură carte a lui Ulpian întitulată liber sinsularis regu- 

larum, nealterată dar prescurtată, găsită în Gallia într'un exem- 
plar din secolul X, păstrată până în secolul al XVI, apoi perdută : 
și regăsită în Vatican de Savigny în secolul trecut, 

Sententiae ale lui Paulus în cinci cărți, şi prescurtate şi alte- 
raie, păstrate în legea întocmită de regele barbar Alaric al 
II-lea, pentru supușii romani din regatul său; în așa numita lex 
romana Visigothorum sau Breviarium alaricianum din anul 506,. 

Textul acestor trei lucrări se află publicat și în colecţia.is-- 
voarelor de drept roman,. adunate de profesorul Girard în: 
Textes de droit romain. 

, 

SECȚIUNEA Il, 

1. Monarhia absolută, 

I. Situaţia politică, economică, militară. ii 

SL 
. 

, 

Injumătăţirea Imperiului. 

" Când Ulpian a scris la începutul secolului III: guod princi- 
pi placuit legis habet visorem, el nu făcea de cât să constate o 

  

1) Este menţionat la anul 244 ca praefectus vigilum la Roma, unde in 
această calitate a judecat în procesul „lis fullonum” reprodus de 1, C. Că. 
luncanu,. in Isvoare de drept roman pag. 91_—92, 

*) Câte-va fragmente în original, foarte scurte, rupte din legătura lucră- 
rii, căreia îi vor fi aparţinut, s'au mai păstrat; cf, Kipp op. cit, pag. 130—131, 

7*



, 
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„evoluţie încheiată, Pe vremea lui, în preajma puterii imperiale 
nu se mai auzea nici glasul comiţiilor, nici deliberările senatului. 

Singur Impăratul devenise unicul isvor de drept ') şi purtătorul 

exclusiv al suveranității. “Această îndrumare cătră Monarhia 
absolută se înfăptuia iresistibil în cursul veacului al III; și de 

" aceia, nu a apărut nimănui ca o „lovitură de stat” actul împăra- 

tului Dioclețian de a fi înlăturat pe faţă 'ori-ce urmă a resimului 
„numit diarhie. Dela suirea lui pe tron, în toamna anului 284, 

începe monarhia - absolută şi — pentru istoria dreptului roman 
— durează până la moartea. lui Iustinian (565). | 

| Monarhia absolută înseamnă desfiinţarea instituţiilor re- 
publicane cu creșterea la maximum a puterii - imperiale, dar în 

ecelaşi timp înseamnă și divizarea acestei puteri între doi împă- 
ați numiţi Augusti, ajutat fiecare de către un Caesar; așa încât 
de fapt Suvernarea s'a împărțit între 4 împărați. Acest regim 

al. tetrarchiei a fost introdus prin reforma constituţională a. lui 
„Dioclețian (284—305) și desăvârșit prin organizarea administra-. 

tivă, făcută de urmașul său impăratul Constantin. De la Diocle- 
_ţian înainte, a urmat în mod necesar și împărțirea teritorială a 

vastului Imperiu în două jumătăţi: Occidentul și Orientul, 
Deși un trecut slorios indica Roma de capitală a Occiden- 

tului, totuşi Impăratul Maximian şi-a ales ca reşedinţă Milano 
spre a fi mai aproape de frontierele amenințate; iar capitala 
Orientului a 'ajuhs Constantinopolul, întemeiat. de Impăratul” 

- Constantin cel Mare (307-—337): la 330 şi prevăzut cu aceleași | 
privilegii ca şi Roma, după al cărei plan a fost înfrumseţat. În 

“fie-care jumătate de Imperiu administraţia și finanţele erau 
deosebite. Numai unitatea dreptului şa păstrat prin faptul, că 
la început legile dintr'o' parte a Imperiului aveau vigoare, dela 

sine şi în cealaltă: parte: Cum însă de aici rezulta o situație plină 

de incertitădine, s'a stabilit dela Codex Theoaosianus (438) îna- . 

"inte următorul regim: legile dintr'o jumătate a Imperiului aveau 
__putere obligatorie și în cealaltă: jumătate numai dacă împăratul- 

coleg le' accepta şi le publica. | 

1) Afară de dreptul consuetudinar
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$ 2. Sa . 

- Starea economică şi socială. 

In această perioadă dreptul se găsește in completă deca- 

<enţă, iar puterea politică slăbeşte tot mai mult până se pierde 
toată jumătatea latină a Imperiului 'roman. Germenii pieirii exi- 

“stau de mult în structura complicată a organizaţiei de stat. Incă. 
din timpul Republicii au apărut simptomele unor rele, cari tot 
mai: mult îi rodeau temeliile. -Formele de guvernământ s'au 
“schimbat, 'dar neajunsurile au rămas și s'au: agravat. Totuşi mă- 

'reţul edificiu politic, strălucind de departe așa cum nu mai vă- 
'zuse lumea până atunci, s'au menţinut în virtutea unei inerţii, 

-din care l-au clătinat până l-au prăbușit năvălirile barbare. 
Statul roman nu a căzut din cauza inovaţiunilor constitu- 

ţionale ale lui Dioclețian, îndrumând împărțirea de fapt a Impe-. 
:riului*), ci pentru-că secaseră forţele vii de odinioară, cari îl 

1) Împărații din această. perioadă sunt următorii: | 

„ C. V:-A. Diocletianus (284—305) având colegi în Occideat pe M, A, V, 

„Maximianus cu reşedinţa 'la Milano şi dela 295—305 având ca Caesares 

pe îl. F, V. Constantius. Chlorus .in Apus şi pe C. G, V. Maximianus cu re- 

:şedința la Sirmium pe Sava; Constantius (305—311); F. Constantinus 1 

Caesar în 306, Augustus in 307 în Apus. In Răsărit: G. Maximianus (305— 

311) şi Licinius (308—323). Dela 323 până la 337 Constantinus ] domneşte: 

:singur ca Augustus având de Caesares pe: Constantinus (3117), Constantius - 

(323), Constans (333), Dalmatius (335). În Apus: Constantinus 11 (331—340), 

“Constans (3317—350). In. Răsărit;. Constantinus (337—350), .dela- 350—361 

"domneşte singur ca Augustus luându-şi ca Caesar pe Iulianus (355—361); . 

Iulian zis Apostatul (361—363): Jovianus (353—364); F. “Valentianus I 

(364—375); F. Valens (364—378); Gratianus (375—383); Valentinianus WU 

(375--392); Theodosius cel Mare (319—395), Dela: moartea lui, 395, Impe-, 

'riul rămâne definitiv împărţit, 
In Orient se perindează următorii impăraţi până la Iustinian (527—565): 

„Arcadius (395—408); Theodosiu 11 (408—450), Marcianus (450—A451); Leon 

_.1 Thracul (4571—474), Leon II (414); Zenon Isaurul (474—491); Anastasius 

(491—518) şi Iustin (518—527), 
În Apus următoarea: serie de împărați se încheie cu Romulus Augustus 

la 476 când Roma a căzut sub Heruli: Honorius (395—423), Ioannes (423— 

425), Valentinianus III (425—455), Petronius Maximus (455), Avitus (455— 

-456), F. 1. Maiorianus  (457—461), Libius Severus  (461—465),  Antemius 

:(467_—412), Olybrius (412), Gricerius (473_—414), şi Iulius Nepos, care dela : 
415 sa mai-menţinut in Dalmația până la 480, ai | 

" Asupra acestor nume şi date cf, Niese, Grundriss der râmischen Ge.. 
-schichte. Ed, III, 1906,
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duseseră la atâta înălțime *), Secase isvorul de putere, de bo- 
săție şi ordine care se ascunde în cultura pământului, executată 

"de micii proprietari, Latifundiile în această epocă se întind neîn- 
cetat, ucid independența micului cultivator, care apăsat de bi- : 
ruri tot mai grele, ori se face colon, legat pe veci de glie, adică * 
trece într'o 'stare apropiată de sclavie; ori își părăsește pă- 
mântul *) şi luge la orașele mari, unde plebeia era nutrită și dis- 
trată din bugetul statului, Colonatul și sclavia propriu zisă ră- 
mân sub regimul latifundiar, aproape singurele mijloace de cul- 
tivare a pământului, Moneta devenind tot mai rară, populaţia se - 
întoarce la aşa numita economie naturală. Prestaţiunile în na- 
tură înlocuesc banii, Această formă inferioară de vieață 'econo- | 
mică a contribuit împreună cu alți factori, la îndrumarea socis- 

-_tăţii spre așezământul feudal. *) 

„Dar nu numai în clasa agricultorilor se manifestă această 

influență dăunătoare a. decadenţii economice asupra condiţiilor 

sociale, In primul rând distincțiunea între diferitele clase se fă- 
cu tot mai mare și mai hotăritoare şi se poate spune că societa- 
tea s'a. împărțit în două clase?): o aristocrație a funcţiunilor și: 
a stăpânitorilor de pământ (honorati) favorizată prin tot felul 

de privilegii și imunităţi, şi o gloată de proletari (plebs, perso- 

nae viles) supuși impositului personal, pedepselor 'infamante şi 

"torturii. Intre aceste două clase extreme nu existau decât cor-: 

porațiuni hereditare şi oficiale și aceasta constitue al doilea ca- 

1) CE, Montesquieu, Considârations sur les causes de la srandeur et la 

+ decadence des Romains. Deşi apărută în 1734, această carte constitue şi astăzi 

o contribuţie prețioasă pentru a înţelege diferitele faze din viața poporului 

roman, cf. Seeck, „Geschichte des Untergangs der antiken Welt vol. |. pag. 

140; Guglielmo (Ferrero, La Ruine de la. tivilisation antique. Paris 1921; 

B. Kiibler, op.cit." Die Zeit des Dominates, pas. 306 şi următoare, 

?) În această perioadă apar. constituţii imperiale privind cultivarea pă- 

mânturilor părăsite. Răul era atât de intins, în cât s'a încercat o intervenţie: - 

pe cale legislativă, atribuindu-se proprietatea cultivatorului dacă a muncit, 
agri deserti timp de doi ani. Cod. 11. 59, $ 3.5.8, - 

_ 3) Vezi Max Weber, Die sozialen Griinde des Untergangs der antihen: 

Kultur, în Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, Tiibingen 1924, pag. 289—311, 

1) In materie penală, pentru acelaşi fapt cetăţenii din clasa zisă hones- - 
liores crau pedepsiţi mult mai uşor, decât cei din clasa fumiliores. Spre 
exemplu, “in caz de insuşire a unui om liber, a unui libertin sau a sclavului 
altuia se făcea distincțiunea; humiliores aut in metallum dantur aut in cru- 
cem tolluntur; pe când honestiores adempta dimidia parte bonorum in per- 
petuum relegantur, cf. Collatio legum mosaicarum et romanarum. Tit, 14, 2,
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racter distinctiv al condiţiilor sociale din această epocă, Ceia ce 
am văzut că s'a întâmplat la colonat, a avut loc şi în alte ramuri 

sociale. Omul născut într'o clasă este consacrat unei ocupa- 

țiuni speciale şi rămâne acolo cu descendenţii săi. Hereditatea 

invadă totul și această tendință ce se manifestă în ori-ce stat 
decadent (să se compare istoria castelor orientale), de a pune 
constrângerea și imobilitatea în locul libertăţii vocaţiunii fie-că- 
ruia, era încurajată de stat ca un mijloc de a face față necesi- 

tăţilor. de administraţie. Astfel în această epocă, au devenit cla- 

se închise (exclusiviste) și hereditare clasa funcţionarilor subal- 
terni organizaţi militărește, a dectirionilor 1) municipali, a sluj- 

"- başilor mărunți de la orașe, a militarilor, a membrilor corpora- 
ţiunilor și asociaţiunilor însărcinate cu aprovizionarea şi ale al- 
tor servicii publice din cele două capitale; în fine organizaţia 
„lucrătorilor întrebuinţaţi în fabricele imperiale și în stabilimen- 
tele publice“ ?), | | . 

Aşa dar, la ţară domnea încătușarea economică a. popula- 
ției muncitoare; la orașe aproape toţi funcţionarii se constituise- 
ră în caste hereditare. Ambele fenomene paralizau orice posibi- 

litate de regenerare a organismului social, anchilozat în .caste 
hereditare, din cari cetățeanul aparţinând clasei. mijlocii nu mai 
putea ieşi. | o 

Sistemul tiranic de a guverna, căutând să reglementeze munca 
prin corporaţiuni hereditare, a paralizat or-ce iniţiativă parti- 
culară şi nu a făcut de cât să „organizeze mizeria publică” *), 

  

1) Decurionii sau curiales erau magistrații municipali, constituiți intr'un 
corp social închis, cari răspundeau cu propria lor avere de incasarea im- 
"pozitelor, Cum sărăcia creştea neincetat în păturile de jos şi impozitele se 
strângeau tot mai greu, toți fugeau de această slujbă, ajunsă obligatorie şi 
Pentru descendenţii decurionilor, Pentru a. opri fuga curialilor din oraşe, 
s'au luat măsuri de constrângere; iar pentru a atrage candidaţi la această 
iuncţie sa admis. legitimarea copiilor naturali ai decurionilor prin faptul 

"deiai oferi acestui serviciu (legitimătio' per oblationem curiae) sau de a 
mărita fata după un decurion, | 

Asupra situaţiei ce li se creiase, caracteristică a timpului de scăpătare 
a finanţelor publice, confruntă Codex Theodosianus VII. 22, 1; V, 2. 1; XII, 

„1. 104, şi 122, a 
*) CE, Padeletti op, cit. cap. 54. pagina 606—607, 
3) CE Duruy, Histoire des Romains, Tome VII, Paris 1885, pag. 539, 

- De “alt-fel mizeria ajunsese în așa grad în unele provincii, încât părinţii 
îşi vindeau copiii. In această privință este: caracteristic titlul 43 din Codice, 
cartea IV, care sună: „de patribus qui filios distraxerunt“,
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"Cu cât sărăcia şe întindea: în. Imperiu, cu atât 'impositele . 
; «creșteau; iar executarea contribuabililor se făcea într'un mod 

"*” atât de brutal de către funcţionari rapaci, încât populaţia prefe- 

rea 'să trăiască liberă sub o dominație barbară, de cât într o scla--. 

vie de. fapt sub stăpânirea romană 1). - E . 
p 

- ! 

s 3, 

„Armata, 1 năvălirile 'barbare.?) 

Intr' un stat, în care enorma majoritate a populaţiei era sub-" 

- jugată, era fatal să. piară și virtuțile militărești, ! 

Robii nu au nici un interes la menţinerea unei societăţi, a 
cărei existență le este cel puţin indiferentă, Elementul național 
aproape dispare din armată; Cadrele și ofițerii oştirii se recru-- 

„tează din streini, Vechea disciplină slăbește neincetat. Soldaţii ne: 
“mai executând lucrările. de campanie, prin care un Caesar cuce-. 

„zise Gallia, lagărele lor rămase neintărite, ușor erau luate cu. 
asalt de cavaleria barbară. - 

Invasiunea barbarilor s'a. săvârşit însă mai mult pașnic de- 
„cât în. mod violent, Partea occidentală a Imperiului nu a fost, 
cotropită în urma unor mari bătălii perdute, ci a căzut sub stăpâ-. 

1 nirea unor neamuri streine, cari de mult, sub diferite forme, se: 

infiltrase pe cale economică în vieaţa de toate zilele a statului: 

"roman, Din epoca precedentă! se: adusese populație barbară în: 

calitate de coloni spre a implini lipsa de brațe muncitoare în: 

unele provincii. In armată, sistemul trupelor auxiliare, compuse. 

din streini, dă pe mâna lor paza frontierelor. - 
Printr'o politică, lipsită de ori-ce prevedere, în provinciile: 

de la hotare se îngădue așezarea barbarilor, cari nu numai că 
nu se asimilează, dar la. momentul .oportun își dau mâna cu 
fraţii lor 'de peste graniță, Pe când Roma republicană. latiniza 
provinciile cucerite, Roma imperială  germanizează provinciile. 
romane! - - 

In această situație Imperiul putred nu a mai putut rezista,. 
“când au apărut Hunii la anul 375 pe scena istoriei, răscolind și. 
“sonind de înaintea lor celelalte neamuri barbare. Acestea se in-: 

  

1) CiaF, Martioye, rOzident â Pâpoque byzantine, Paris 1894 Introd. 
VIIL 

*) Vezi L. Halphen, Les Barbares. Paris 1926,
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stalează în provinciile de la frontieră cu de la sine putere şi sunt 
plătite din casa statului, ca să păstreze liniştea. Impăratul Valens. 

îşi găsește moartea în lupta dela Adrianopol la 378, contra. Go- 

ţilor, cari pustiesc Tracia, Grecia, Illyria. Cum Orientul. era.mai 

.bine apărat ca Occidentul, Ostrogoţii se indreaptă înspre Apus, * : 

De la inceputul: secolului V, se așează neamuri nouă în Gallia și. 

* „Spania. De atunci ambele provincii precum şi Britania sunt de-. 

finitiv perdute. În Italia pătrund Goţii lui Alaric, raptor urbis, 
jeluitorul din anul 410 al cetăţii eterne,.care timp de 800 de ani, 

-de la năvălirea Galilor lui Brennus, nu mai fusese profanată de . . 
vre-o sabie streină, La 455 Roma este din nou prădată de Van- 

-dalii lui Genseric cari se instalaseră în provincia Africa. La 476: 

Herulii, conduși de Odoacru, se stabilesc în Italia, luând în .de- 

plină stăpânire o treime din proprietatea rurală a particularilor. 

Astiel partea. latină a Imperiului, acolo unde civilizația, lim- 

ba şi dreptul roman pătrunseseră mai adânc, dispare-ca. putere - 
politică, după-ce cu. două secole înainte se făcuse cel d'intâiu. 
sacrificiu al latinităţii prin părăsirea Daciei. Ceia ce mai rămă- 
:sese era jumătatea grecească a statului roman, unde influența 
latină nu a putut precumpăni puterea spirituală a. Hellenismu- 
lui. 

-S 4 

„ Creștinismul, situaţia juridică a bisericii. - 

In perioada. "Monarchiei absolute 'a avut loc un eveniment, 
-al cărui Germen datând din timpul domniei lui August, deschide 
-o eră nouă în istoria omenirii. Acest eveniment este recunoaş- - 
terea creştinismului ca relişie de stat de căire Teodosiu cel - : 
„Mare la anul 3801) de la naşterea lui Christos, după ce fusese! 
tolerat prin edictul de la Milan din 313:) de către Constantin 
-cel Mare. Până la această dată, religia întemeiată de Christos, 
răstignit pe cruce în -timpul lui Tiberiu, a constituit o. comuni: - : 

1) Privitor la interzicerea practicei cultului păgân, este de observat 
că vechea credință nu a dispărut dintr'o dată prin constituţic imperială, ci 
au trebuit Teodosiu cel Mare şi urmaşii săi să intervină aspru prin mai 
multe constituţii spre a face să se respecte noua ordine religioasă. Vezi con- 
stituţiile de la 381 inainte păstrate în Cod. Theodos. 16, 10, 7—16. : ” 

*) Publicat în Isvoare de drept toman, de 1. C: Cătuneanu, pag. 52. şi 
<următoare, Asupra trecerii dela păgânism Îa creştinism, vezi opera lui Gas- 
don Boissier, La fin du paganisme. 2 volume,
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tate când ignorată, când tolerată, când persecutată 1) de diferiții 
împărați, cari vedeau în creștini un element disolvant și despre- 
țuitor al atotputerniciei lor pământești, . 

„ Asupra evoluţiei dreptului roman creștinismul nu a avut o 
influență hotăritoare, Dogma iubirii de aproape nu a.fost în 
stare să desființeze sclavia, această plagă a antichităţii; a în- 
riurit însă desvoltarea dreptului familiar ?), 

În ce privește situația de drept public a bisericii, recunos- 
cută ca persoană morală, este de observat că Impăratul „ră- 
mâne tot un pontifex maximus, însă creştin“ *), păstrează deci . 
prerogativa de șef al bisericii, pe care a încărcat-o cu privilegii, 

” fără a o deslega de completa dependenţă îaţă de șeful statului. 
Pe când însă în Orient, biserica a rămas ceia ce a fost de la în- 

„ceput: o instituție de stat, iar preoții funcționari publici supuşi 
voinţii Împăratului, care convoca conciliile și le ratifica hotă- 
ririle, așa cum îi precisează lustinian situaţia în Codex, cartea | 
titlurile 1—13; în Occident raporturile dintre biserică şi stat 
iau cu totul o altă desvoltare. „Acolo, odată dispărută protecția 

imperială” prin căderea Italiei sub barbari, episcopul din Roma, 
căruia i-s'a recunoscut Primatul în anul 445 de către Valenti- 
nian III, ia o atitudine independentă, devine putere teritorială 
prin. donaţiunea făcută în anul 755 de către regele franc Pepin. 
Mai târziu, invocând precedentul încoronării lui Carol cel Ma- 
re de către Papa Leon [II în anul 800, episcopul roman ridică 
pretenţia la domnia asupra întregii creştinătăţi şi afirmă, în evul . 
mediu, dreptul de a sta de asupra ori-cărui stat catolic, care. 
nu era considerat decât ca un „brachium seculare“, pus la dis- 

” poziţia atotputerniciei spirituale îndiscutabile a papalității, „ad 
nutum' sacerdotis“ *), Din asemenea pretenții, de mult trecute 

'1) Asupra fundamentului juridic al persecuţiunilor, cari erau privite ca 
sancțiuni ale faptului, calificat de crimea maiestatis, de a aparţine religiei 
lui Christos, vezi Emilio Costa, Crimini e Pene da Romolo a Giustiniano.! 
Bologna 1921, pag. 105 şi următoare precum şi literatura indicată, 

*). Cu privire la influenţa creştinismului asupra dreptului civil roman, 
"vezi E. Glasson, Histoire du droit et des institutions de la France din 1887, 
vol, L pag. 551 şi următoare, 

3) CE. W. Kafhl, Lehrsystem des Kirchenrechis und der Kirchenpolitik, 
1894, pagina 252-—255, 

4) Cf, Bulla; Unam sanctam ecclesiam catholicam, adresată de Papa 
Boniiaciu al .VIII regelui Franţei Philippe 'le Bel, din anul 1302, i în care 
se afirmă supremaţia papală. faţă de orice putere laică,
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la istorie, a rămas totuși o tradiţie de superioritate ce își asumă 
Vaticanul de câte ori se discută în Apus chestiunea spinoasă 

„a reglementării raporturilor dintre biserică şi stat, 'Atare che- 
„. stiune nu s'a putut pune în Orient, unde biserica a fost de la în- 
ceput şi a rămas .subordonată șefului statului, | 

PE 

II. Factorii constituționali, 

$ 5, 

Constituţia şi administraţia Imperiului. 

Din cele mai sus expuse rezultă că singurul factor constitu- 
ţional era Împăratul, şef al unei administrații centraliste, or- 
Sanizată după sistemul ierarhic, Voința lui constituia singurul 
isvor de drept, El și-a rezervat puterea de a interpreta legile '), 
Aşa dar, pe când în perioada precedentă arta de a interpreta, 

„ exercitată de jurisconsulţi iluștri, își făcea drum între dreptul 
pozitiv şi principiul equităţii mijlocind o îmbogăţire cu idei nouă 
și o înmlădiere a dreptului în vigoare; acum, împărații singuri 

iau asupra lor sarcina de a ține dreptul -la înălțimea cerinţelor 
“conforme equităţii. De aceia, -nici nu mai intra în sistemul poli- 
„tic al monarchiei absolute de a acorda ius respondendi, chiar 
dacă ar mai fi răsărit juriști de merit. e 

Sub influenţa despotismului oriental, şeful statului. iese din 
rândul muritorilor, este privit ca un zeu, i-se zice dominus et deus 
şi tot ce vine în contact cu el devine sacru: era sacru palatul, 
sacru dormitorul Impăratiilui (sacrum cubiculum), sacră cer- 
neala de purpură (sacrum encaustum), sacre constituţiile împă- 
răteşti. Incă dela sfârșitul perioadei precedente supușii ii se 
adresau cu titlul: domine (Doamne). 

- La resolvirea chestiunilor administrative şi. la pregătirea 

legilor, el era ajutaţ de un consiliu, numit sub monarchia abso- 

3) CE. Codex î. 14. 1; Inter aequitalem iusque. interpositam interpre- 
fationem nobis solis' et oporiet et licet inspicere. ci. Cod. 1, 14.. 12 Ş 5: 
-.+.tam conditor quam interpres legum solus imperalor existimabitur,. 

Cf. şi $ 21 al Constituţiei Tanta unde lustinian spune: si quid vero..., 
ambiquum fuerit visum, hoc ad imperiale culmen per iudices referatur et ex 

„ auctoritale Augusta manifestetur, cui soli concessum est leges et condere et 
interpretari. Asupra chestiunii ridicate prin acest fragment, cf. Ferrini, op. 
cit. No. 20, - 

7
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lută consistorium principis, compus din cei 4 mari funcţionari 
imperiali;. magister officiorum, un fel de mareșal al curții, guaes- 
tor sacri palatii un fel de ministru de justiţie, comes rei priva-. 

„te un fel de administrator al domeniilor Coroanei şi comes sa-: 
" crarum largitionum, un fel de ministru al finanţelor, La aceştia. 

se mai adăugau alți funcționari, numiți comiles consistoriari, 
precum şi praefecti praetorio şi şefii militari: ( maşistri militum)] 

„cari se aflau în Capitală, 

„Faţă de consistorium principis ast- fel alcătuit, Senatul de: 
" origină republicană din. Roma decăzuse la situaţia unui simplu 

consiliu municipal, Acelaşi soartă a avut şi Senatul, din: Con-- 
stantinopol, care, în realitate, nici odată nu a înseranat mai. 

“mult, - 

In ce priveşte adminstraţia, este de observat că în acea- 
stă perioadă se separă atribuţiile civile de atribuţiile militare, 
ceia ce constituie un progres; dar progresul nu a mers până. 

„acolo, în cât să se despartă şi adminstrația civilă de puterea 
judecătorească, cum e în dreptul modern, ci ambele puteri au. 

continuat să rămână reunite în mâna aceluiași funcționar, : 

Toţi funcționarii sunt împărțiți după ranguri exact. stabi-- 

lite. Marii demnitari ai statului ocupă slujbele numite disnita-. 

tes şi sunt împărțiți în trei clase: illustres, spectabiles şi claris-. 

simi. Disnitates erau: palatinae, ocupate de membrii din con-. 

sistorium principis; civiles ocupate de înalții funcţionari - din 
"provincie; şi militares ocupate. de şefii armatei. 

“ Slujbele inferioare: se numeau officia, ocupate la început. : 
cu personal militar, de acolo numele 'de militia, păstrat pentru' 

“asemenea posturi chiar.când s'a introdus elementul civil 1). Dom-- 
nind cel mai desăvârșit birocratism în administraţie,: s'a des- 

„voltat pentru funcţionari de sus până jos o serie de titluri, com- 

plicate și exagerate, ca un semna că vanitatea şi slugărnicia i în-- 

vadaseră acele posturi de răspundere, unde altă dată, în vre-- 

„mea Republicii, stăpâniseră -inițiativa, vigoarea și simplicitatea, 

„ “Magistraturile” republicane mai existau ca funcțiuni deco- 

rative, cu atâtea atribuţii” ) cât le mai lăsase despotismul im=— 
perial. | | 

1) Pentru detalii ci, Puchta, Cursus der Institutionen. Vol, |. Ed. X. „din 
1893 pag, 334,—352, 

*) „Praetura magna olim potestas, nunc inane nomen“ cf, Cod. Theodos_ 

VL 4, 1,3, .
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Intreaga administraţie a Imperiului, organizată după prin- 

cipiul ierarchiei') celei mai stricte, primea toată vieaţa: dela 

centru, Ori-ce impuls de vieață proprie în provincii nu era cu 

putință să se manifeste. Principiul descentralizării administra- 
tive, combinat cu participarea forțelor politice provinciale la. 

conducerea statului, poate ar fi înviorat și împuternicit Imperiul 

roman, Dar aceste concepţii moderne nu puteau fi înţelese, ne- 

cum practicate, În acea vreme, 

Imperiul a fost împărţit în provincii, mult mai mici decât 

cele republicane, guvernate de praesides (numiţi și proconsu- 

lares, consulares, correctores); mai multe provincii erau reuni- 

te într'o diocesă, administrată de un vicarius; toate .diocezele . 
constituie 4 prefecturi: Oriens, Illyricum, Italia şi Galliae, su- 

vernate fie-care de câte un praefectus -praetorio, lipsit de atri- 
buţii militare. . El avea supravegherea asupra funcţionarilor pro- 

vinciali, dar era limitată prin amestecul demnitarului palatin: 

masister officiorum. |n cele două oraşe privilegiate Roma și 
Constantinopol, funcţionează câte un praefectus urbi cu o pu- 

tere crescândă, stând alături de praefectus praetorio. Acesta 

este reprezentat prin aşa numitul vicarius praefectorum praeto- 

-rio, vicarius in urbe. 

„Administraţia municipală este în plină decădere din cauza 

fugii decurionilor dela slujba lor forţată şi din cauza abuzurilor 
„atât de strigătoare, încât s'a înființat postul de defensor civita- 

“tis, care dela anul 365 inainte era însărcinat cu apărarea cetă- 
ţenilor contra atotputerniciei funcţionarilor necinstiţi *). 

VII. Isvoare de drept. 

$-6. | 
Constituţii imperiale. Legea citaţiunilor. 

În această perioadă, isvoare de drept sunt + 

a) “dreptul consuetudinar, paralizat de Impăratul Cons- 

tantin în puterea de a abroga dreptul existent, cum funcţionase 

1) Asupra administraţiei imperiale cf, lăcrarea intitulată: Wotitia dig- 

nitalum utriusque imperii, apărută la începutul primei jumătăţi a secolului 

V, coprinzând lista funcţionarilor superiori cu subalternii lor şi cu insignele 

atribuţiilor fie-căruia, comentată de Băcking (1839—1853) cu lămuriri foarte 

instructive, și mai târziu „editată de Seeck (1876). 

:) Cf. Cogliolo la Padellelii op. cit. pag. 264—65. ..
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până -atunci conform teoriei clasice; Iustinian însă l'a pus din- 
nou pe aceiaşi treaptă cu dreptul scris1). 

'b) constituțiile imperiale. 
D'intre cele 4 specii de constituţiuni imperiale, cunoscute în 

epoca precedentă, edictele dobândesc 'cea mai mare importan- 
ă, reglementând chestiuni de ordin general (leges senerales). 
Hotăririle astfel date -se numesc leges edictates şi sunt adre- 
sate fie direct poporului, fie celor două senate din Roma și Con- 
stantinopol. Mandatele dispar, pentru-că. dispăruse obiceiul de 
a se mai da instrucțiuni funcţionarilor *), Decretele se împuţi- 

nează tot mai mult, pentru-că Impăratul, ca despot inaccesibil, 
nu mai da hotăriri orale. Rescriptele, prea numeroase și tinzând 

a veni în contradicţie cu dreptul positiv, îşi păstrează puterea 
"de lege numai în cazul concret *), 

O nouă formă de hotăriri imperiale sunt sanctiones prag- 
maticae date cu solemnitate și reglementând unele: chestiuni de 
interes public +), | . 

Din redactarea și conţinutul constituțiilor izaperiale se poate 
constata decadenţa științei dreptului. Constituţiile lui Diocle- 
țian, elaborate și formulate de jurisconsulţi formaţi la școala 
clasică, se disting încă printr'o limbă concentrată, clară şi ju- 
ridic. exactă, precum și prin pătrunderea chestiunii resolvite, * 
Dela Constantin înainte aceste calități dispar?) în scoborirea 
generală a nivelului cultural. Poate că a contribuit la această 
decădere a dreptului și noua stare de spirit, creiată prin intro: 
ducerea creștinismului cu controversele-i doctrinale, cari vor fi 
preocupat în primul rând minţile cele mai luminate în veacurile” 
următoare *). 

Sub monarhia absolută ius Publice respondendi ex aucto- 

1) Ci, Inst, î. 2, $ 11. 
>) Justinian prin Wovella 17 din anul 535 a. stabilit o nouă instrucţiune 

de serviciu cu caracter general.,.,, placui- etiam omnibus iudicibus nos- 
iris..... mandata dare, quibus inspectis omnia gubernare laudabiliter pos: 

“sint; ideo librum mandatorum composuimus ...., ut delur administratoribus 
Ă nostris, 

3) CE, constituția din 426: nec. generalia iura sint, sed leges liant his 
dumtaxat negotiis 'atgue personis, pro quibus fuerint promulgata. Cod. 1. 
14, 2, 

1) Pentru amănunte cf, “Kipp, i op. cit, pagina 1415, 

%) Ca exemplu cf Co, 4, 27, 3, din: timpul lui Iustinian, 

*) Cf, Riccobono, Cristianesimo e diritto privato, 191.
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ritate principis nu mai avea cui să fie acordat. Oameni de legi, 
"cari să-și câștige existența din practica dreptului erau prea 

“ mulți, nu însă de valoarea celor din perioada precedentă. Ur- 
maşii lor sunt epigoni, cari abia îi:mai înțeleg. Opera înaintaşi- 
lor, coricentrată în scrierile clasice, este privită ca făcând par- 
te din dreptul civil și este numită ius, spre deosebire de consti- 
tuţiile imperiale numite leges. Lucrările marilor jurisconsulți 
sunt invocate ca isvor de drept în judecată. Cum însă avocaţii le 
foloseau numai în interesul cauzei, iar judecătorii erau prea 16- 
noranţi spre a se descurca din labirintul textelor citate cu rea 

credinţă, rezulta de aici o dezorientare păsubitoare şi interese- 
lor private şi stării dreptului positiv, - 

In atare situațiune intervin împărații spre a aduce ordine. 
Dintre disposiţiile luate) merită o deosebită atenţiune aşa nu- 
mita lege a citațiunilor, din anul 426, a lui Valentinian III și 
Teodosiu Il, prin care s'a fixat următoarea normă: vor putea îi 
invocate ca legi numai operile celor 5 jurisconsulți: Papinian, 
Paul, Ulpian, Gaius şi Modestin precum și autorii citați de aceș- - 
tia, dacă operile autorilor citați pot fi aduse în original înain- 
tea Tribunalului, “Cum însă această condiție cu greu se putea 
îndeplini, pentru-că textele originale erau 'în mâni puține, au 
rămas, de fapt, ca isvor de drept numai scrierile sus numiţilor 
autori. Intre ei s'a admis principiul majorităţii; în caz de pari- 
tate era precumpănitoare ideia lui Papinian; în caz de paritate, 
fără Papinian, judecătorul avea să aleagă?), 

În această perioadă de aproape 3 secole (284565), drep-: 
„tul privat roman încearcă, prin introducerea, creștinismului, moa 

dificări în materie de familie; își unifică şi simplifică sistemul - 
de succesiuni prin reforma lui lustinian;, își pierde particulari- 
tăţile specific. romane, identificându- se cu ius gentium şi astfel 
ajungând -cosmopolit, devine mai apt pentru a fi „recepţionat" 

, 3) Vezi dispoziţia lui Constantin din anul 321, cf. Cod. Theod. 1. 4.1, 

prin care desliinţează puterea de lege a nofae-lor la Paul, "Ulpian şi Papi- 

-.. nian, spre a simplilica isvoarele de drept, 

2) Cf, Cod. Th, 1. 4, 3:,,... Ubi autem diversae sententiae proleruntur, * 

polior numerus vincat auctorum, vel si numerus aequalis sit, eius pariis | 

praecedat auctoritas, in qua excellentis ingenii vir Papinianus emineat, qui - 

„ut. singulos vincit, ita cedit duobus .......' Ubi autem pares eorum senten- 

liae recifantur, quorum par censelur. „ auctoritas, quod sequi debeat, eligat 
moderatio. iudicantis, îi
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mai târziu de naţiuni streine sau pentru a exercita o puternică . 

înriurire asupra dreptului modern. - 

S7. a 
“Lucrări din epoca anterioară lui Iustinian. 

„Dacă în monarhia: absolută creațiunea juridică e nulă, cel 
puţin s'a simţit nevoia, de a se strânge pentru practică părți din 

lucrările trecutului: Se pare că conştiinţa propriei inferiorităţi 

şi mai ales nevoia de toate zilele, au îndemnat pe epigoni să - 
salveze câte ceva din opera neîntrecută a înaintaşilor lor, A- - 
ceastă tendință a dus la colecţiuni de legi şi de ius, fie cu carac- 
ter particular, fie pornite. din" inițiativa . oficială, Colecţiuni de, 
legi sunt următoarele trei codice: 

"1, Codex Gregorianus coprinde constituțiile imperiale. dela * 
- Hadrian până la Dioclețian. Lucrarea cu caracter particular 
a fost întocmită de Gregorius, necunoscut 1), probabil după anul 
294; nu ni s'a păstrat, 

2, Codex Hermosenianus conţine constituțiile imperiale din 
. timpul lui Dioclețian; cu unele adăugiri,' făcute mai târziu. Poa-' 

te că autorul acestei colecțiuni particulare este acelaşi Hermo- 
Senianus care se: întâlnește în „Pandecte; Lucrarea nu a ajuns 
până la noi, ! 

.-3, Codex Theodosianus, colecţiune' oficială, întocmită după 
ordizul lui Teodosiu II, şi publicată la 438, Coprinde constitu- 
țiile imperiale de la Constantiă' înainte, Valentinian III! a ac- 
ceptăt. codificaţia și prin publicare i-a dat putere de lege în par- 
tea occidentală a “Imperiului? *), Se împarte în 16 cărți, tratând 
“despre drepiul privat, în cea mai mare parte (cărţile 6—15) 
drept public şi drept bisericesc în ultima: carte. Manuscrisele ră- 
"mase sunt incomplete; s'âu păstrat prescurtate în lex romana 
„Wisisothorum - din. anul 506. Ultima ediție este aceia a lui. 
Mommsen, terminată cu puțin înaintea “morţii celebrului juris- 
consult și istoric (1903)... 
O colecțiune particulară de ius și „de leges, constitue Frag- 

  

1) Cf. Mommsen în Zeitschrilt der Sevigry- Stiftung. Vol, X, pag. 347 şi. 
următoarele, 

) Sa păstrat procesul: “verbal, prin care se constată cum această le- 
Biuire a fost prezentată Senatului roman de către praefectus praetorio spre. 
aprobare.. Vezi ediția Mommsen din 1903, -
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menta Vaticana '), întocmită probabil la finele secolului IV, pre-. 
țioasă pentru-că conţine citate, neatinse de interpolaţiuni, luate 
“din operile jurisconsulților clasici: Papinian, Paul, Ulpian. A 
fost găsită de cardinalul Angelo Mai în biblioteca Vaticanului az, e. a | 

S'a mai păstrat collatio lesum mosaicarum et romanarum ), 
care datează dela sfârșitul secolului al IV. sau începutul secolu-” 
lui V, conţine o paralelă între anumite dispoziţiuni de legi mozai- 
ce și romane, adunate probabil în scopul de a dovedi că o mate - 
parte din coprinsul legilor romane 'exista cu mult înainte la Ji- - 
dani. - i E 

A rămas şi Cartea. siro-romană, apărută în Orient în ul- 
tima jumătate de secol înaintea lui Iustinian, scrisă grecește şi: 
coprinzând drept roman pentru populația orientală. A fost tra- 

- dusă în acest scop în limbile siriană, arabă şi armenească ?), : 

2 

s.8. 

Legiuirea lui Iustinian. 

In afară de aceste lucrări, evoluţia dreptului roman se în- 
cheie prin colecțiunea monumentală a lui Iustinian, numită de. . 
glossatori Corpus iuris civilis, care se compune din 4 părți: Co-.: 
dex, Digesta sau Pandectae, Institutiones şi- Novellae. Intreaga . 
colecţie coprinde şi leges şi ius. . | LINE 

La intocmirea acestei compilațiuni Impăratul s'a servit de 
- ministrul său de justiție Tribonian. Lucrarea a început prin adu- 

narea constituţiilor imperiale într'un volum numit Codex, intrat 
în vigoare a 16 Aprilie 529, alcătuit din coprinsul celor trei 'co- 
lecţiuni. anterioare. - 

„In Decemvrie 530 Iustinian însărcinează pe Tribonian să în- 
stitue o comisie de 16 membri sub presidenţia sa, spre a face o 
compilaţie de fragmente luate din scrierile jurisconsulților cla- - 
sici, așa în cât lucrarea să fie adaptată dreptului din vremea lui, 
Îi a II IN 

1) Cf. ultima ediţie în Textes, publicate de Girard, pagina 507—508 cu.: 
interesantă introducere, - SD 

*) Publicată în -Textes, de Girard pagina 569—604. 
*) Editată: de Bruns şi Sachau cu traducere şi comentar, Lipsca.1880, !- 
Se mai pot adăuga încă unele fragmente-de mai puţină importanță: cf. 

Kipp, op. cit. pas. 131-134, , 
, - N | â.
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Compilaţiunea; la care s'a lucrat 3 ani, întărită cu putere de 

lege la 30 Decemvrie 533, se numește Digesta sau Pandectae. 

Odată cu Pandectele a intrat în vigoare, cu putere de lege, 

- şi o expunere sumară a dreptului. roman, carte didactică, prelu- 

crată de profesorii de drept Teofil şi Dorotheus, numită Institu-: 

tiones. Este împărțită în 4 cărți şi urmează sistemul lui Gaius, 

"din ale cărui Instituţii s'au copiat lungi fragmente.- 

Cum lustinian a desvoltat o deosebită activitate legiuitoa- 

re între anii 529 și 534, prima ediţie de Codex nu mai era la cu- 

_rent, De aceia, mai întâi a căutat să taie toate controversele 

“existente prin 50 de hotăriri, guinguaginta decisiones, şi apoi a 

dispus “să se scoată a doua ediție: Codex repetitae praelectio- 

nis, împărţit în 12 cărți, întărit cu putere de lege la:29 Dec. 534. 

Această a doua ediţie a Codicelui, singură care a rămas, co- 

prinde constituţii de la Hadrian înainte, 

Constituțiile apărute după această dată formează ultima: 

„parte a coditicaţiei lui lustinian și se numesc Novellae (leges). 

Cele mai multe erau scrise în limba grecească, unele şi în la- 

tineşte. 

"In ce privește aplicarea sa, Corpus iuris civilis ă avut la în- 
__ceput putere de lege numai în Orient, pentru că Occidentul că- 

zuse pradă barbarilor. După-ce Iustinian a isbutit să recucereas- -. 

că Italia, a introdus și aici primele 3 părți din legiuirea sa prin 

edict; iar prin sanctio prasmatica din August 554 a confirmat 

aplicarea lor şi a dispus să se introducă și Novelele apărute 
până atunci). : 

Partea cea mai interesantă din compilaţia lui Iustinian, a a- 

ceia. în care se oglindește în mod fragmentar spiritul juridic 

"1) Dispoziţia a fost luată după cererea episcopului din Roma, numit 

"Vigilius, pentru clarificarea situaţiei. juridice în Italia, lată termenii privi- 

tori la acest fapt hotăritor pentru progresul juridic in Occident: „Pro peti-. 
tione Vigilii venerabilis antiquioris Romae episcopi quaedam disponenda esse 
censuimus ad utilitatem omnium pertinentia, qui per occidentales partes 
habilitare noscuntur ..... 11. Ut leges imperatorum per provincias ipsorum ' 

dilatentur. lura insuper vel leges cocidibus nostris insertas, quas iam sub . 

edictali prosrammate in Italiam dudum misimus, obtinere sancimus. Sed et 
eas, quas postea promulgavirmus constitutiones, iubemus sub -edictali pro- 

grammate vulgari, et ex eo tempore, quo sub edictali programmate vulgatae 

fuerint, etiam per partes Italiae obtinere, ut una deo volente facta republica 
legum etiam nostrarum ubique prolatetur auctoritas. (et. C, l. Civ. Vol. III. 

p. 799 şi 80), :
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-roman, este lucrarea numită Pandecte, împărţită în 50 de cărţi, 
cărțile *) în titluri, titlurile alcătuite din fragmente sau legi, cari 
au fost ulterior împărțite în paragrafe *). Digestele coprind 9132 

-tragmente luate din scrierile a 40 de autori, pe cari îi desparte 
un interval de .600 :j_—300 ani de compilatorii lui Iustinian; aşa incât nu a fost ușor, ca dintr'un material juridic atât de depăr-” 

“ial să se compună o legiuire aplicabilă în secolul VI duţ.ă Câri- stos. Autorul care a contribuit în cea mai largă măsură la co- prinsul Pandectelor este Ulpian prin comentarul său la Edictul perpetuu: cu mai bine de o treime, 
In ce privește modul cum a lucrat comisia, prezidată de Tri- bonian, învățatul german Blukme a isbutit la 1820 să afle meto- da compilatorilor: s'a împărțit materialul de utilizat în trei Sru- puri; un grup coprindea toate lucrările referitoare la edict (pars edictalis); al doilea Srup conţinea tot ce s'a scris privitor la ius civile, aşa dar opera lui Massurius Sabinus şi toate comentariile ad Sabinum (pars sabiniana); în ultimul grup intrau scrieri „privitoare la consultațiuni şi responsa, în care a excelat Papi- nian (pars papiniana). In chipul acesta compilatorii au putut îo- losi mai sistematic materialul bogat, ce le sta la dispoziţie. Dar ei nu s'au mărginit numai a tăia din operile clasice, fragmente, în cari se oslindea încă dreptul actual; ci, spre a putea pune de acord dreptul fixat în operile jurisconsulților cu dreptul lui Ius- - tinian, li s'a dat din partea Împăratului libertatea să modifice textele originale prin ștersături sau adăugiri 1), Aceste modifi- Cări se numesc interpolaţiuni. Unele sunt ușor de recunoscut; altele dau mult de lucru comentatorilor moderni.: În cercetarea 

  

1) Afară de libri 30—31,. , 
*) Modul obişnuit de citaţiune este următorul; se indică Digestele prin litera D, apoi urmează numărul cărții, al titlului, al fragmentului şi al para- graiului, care incepe cu numerotarea după prima frază din fragment; Partea: - - " neparagrafată. se numeşte principium, Tot astfel se citează şi din Instituţii “sau Codex, cu deosebirea că 'se pun în loc de D, literele [. sau C. Unii au- tori moderni fac citaţiuni începând. cu fragmentul, numit lex, precizează apoi paragralul, în urmă cartea din Digeste sau Codex şi în fine titlul cărții, - Spre exemplu;. lex 72 $ 2, Dig. 45, 3, ! . -, 2) Cel mai vechiu autor folosit în Pandecte este Quintus M, Scaevola, -<i. Lenel, Palingenesia iuris civilis. Vol, IL. pag. 757—63, , '**) Cf, Constituţia cunoscută sub. numele Deo auctore — pentru-că înce- pe cu aceste cuvinte __ prin care lustinian a insărcinat. pe Tribonian să în- ceapă compilaţia Pandectelor, Din $ 4.5. 7. 8. 10 rezultă autorizaţia dată "membrilor comisiei să facă modificări în vechile texte, 

g*



și descoperirea textelor bănuite a fi interpolate, s'au distins au- 

torii germani: Eisele, Grâdenwitz, Pernice, Lenel precum şi 

savanții francezi Appleton, Girard *) și Collinet?). . | 

"Textul Pandectelor s'a transmis printr'un manuscris, Co- - 

__piat cu îngrijire de copişti greci în secolul VI sau VII, păstrat 

- mai întâi la Pisa, de aceia s'a numit littera pisana; apoi, dela 

1406 a trecut la Florenţa, de unde și denumirea ittera floren- 

tina. Începând dela glossatori, cari s'au servit de un manuscris 

zis Vulsata (littera Bononiensis) şi până în prezent, în ediţiile . 

cari au. succedat s'a depus tot mai multă cercetare critică pen- 

tru a stabili un text afară de ori-ce îndoială. Cea mai răspândi- 

tă ediţie critică 4 Pandectelor este a lui Mommsen din 1902*). 

' 
. 

8.9... 

“ Studiul dreptului. 

In legătură cu adunarea. isvoarelor de drept şi cu impune-. 

rea colecțiunii 'sale ca singura lege obligatorie în. tot Imperiul, 

lustinian a reformat studiul dreptului, fără însă a se abate sim- 

țitor dela sistemul de învățământ stabilit în cursul monarchiei 

"absolute ?). a 
: 

  

1) Asupra acestei literaturi vezi Kipp, op. cit. “pagina 143. nota 10. 

Vezi şi suplimentul. cu seria textelor interpolate, adăugit la ediţia XIII a 

Instituţiilor şi Pandectelor, scoasă de Paul Krueger în '1920, Berlin. ” 

-2) Etudes historigues sur le droit de Justinien. Tom | Paris 1912. : 

-, 3) Asupra manuscriselor, după cari s'au 'copiat Instituţiile, Codicele şi 

Novelele cu textul actual, precum şi asupra diferitelor ediţiuni a compila- 

ției lui lustinian, cf. P. Kriiger, op. cit. Ediţia II.. pag. 425439, O ediţie 

„a lastituţiilor şi Digestelor cu indicarea textelor. interpolate s'a întocmit de 

Kriiger în 1909. | i AR 
„„. In-afară de isvoarele până aici indicate, se mai pot culege preţioase infor- 

:maţiuni, privitoare la viața dreptului roman, din. scrierile rămase de la di- 

feriţi autori, latini, cari nu s'au ocupat în mod special cu dreptul dar totuși 

„în treacăt aruncă ici şi colo o lumină.vie asupra materiei de drept. O indi- 

caţie a 'acelor autori se poate găsi în Kipp, Geschichte der Quellen $ 34, 

precum şi în Girard, Manuel, Ed. VI. pag. 46. Un alt isvor nu latin, ci $re- 

cesc, — înafară de autori eleni, printre cari în primul- rând merită să fie 

menţionat Polybiu mai ales pentru dreptul public — constitue documentele 

scrise grecește pe foi de papyrus, săsite în Esipt, in a căror. interpretare şi 

sistematic studiu s'au ilustrat între alţii autorii germani Mitteis şi Wilcken. 

„cfi Archiv fir Papyrusforschung sub direcţia lui Wilcken, a 

9 Ci Constituţia. „Omnem reipublicae“, prin care sc aduce o'reformă a 

învățământului juridic, - > i !
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In această perioadă propagarea ştiinţei dreptului devine o 
chestiune de importanţă publică. Se înființează şcoli de stat, în 
cari profesorii, numiţi antecessores, sunt plătiți din buget, Ase-. 
menea şcoli funcționau la Roma, Constantinopol și Beyrut, în 
afară de altele private precum aceia din Alexandria, din Gallia 
și altele, Inainte de Iustinian, învățământul dreptului, împărțit 
în “ani, începea cu materia tratată în Instituţiile lui. Gaius, se 
trecea în anul II la comentarul edictului scris de. Ulpian, în anul 
„al Ill-lea se trata materie casuistică după responsa ale lui Pa- 

* Pinian; în anul IV se studia, în mod privat '), responsa ale lui 
Paul şi poate în anul YV constituţiile imperiale. La acest plan de 
studii Iustinian nu a adus.decât modificări de detaliu, punând 

Lă 

bine înțeles la baza învățământului compilaţiunea sa. Se înce- | 
„pea cu Instituţiile în anul I, se studia 3 ani materia Pandectelor, 
iar în anul al V-lea se termina cu Codex. Dela anul 460 înainte, 
se cerea absolvenţilor şcolii juridice un certilicat .al profesorilor . 
asupra studiilor făcute, pentru a-putea începe practica de advo- 

-cat, i 

IV.. Soarta dreptuiui. roman. ... 

Prin fixarea dreptului roman în compilaţia lui Iustinian, 
„Sa încheiat evoluţia unui drept, care timp de secole a cârmuit 
interesele materiale ale unui popor în toate fazele existenţii sa- 
le: la însoțit dela un început obscur şi modest, pe scara unei. 
prodigioase ascensiuni până în epoca decadenţii bizantine. To-: 
tuşi din spiritul juridic, salvat în Corpus iuris civilis, avea să sa 
mai reverse încă o .lumină de civilizaţie asupra posterităţii. In- 

„ Tiurirea viitoare nu a fost însă de aceiăși intensitate în' toate 
părțile, unde odată domnise puterea politică romană. Occiden- 
tul, după cea căzut pradă: barbarilor, a primit din Orient lumi- 

N 

na codificaţiei lui lustinian, și a ştiut în împrejurări culturale | 
mai prielnice să trasă mai mult folos din darul Împăratului 'din 
Byzanţ, decât Orientul. Altă desvoltare, altă soartă a avut drep- 
tul roman în Apus, decât în Răsărit, | 

e 

  

- 2) Studenţii din acest al IV-lea an, spre deosebire de dupondii din anul 
“1, edictales şi papinianisla2 din anii următori, se numeau lytae (dispeasaţi 
"de a mai audia cursurile), cf. $4 şi:5 ale.const, „Omnem'reipublicae“. .*
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$ 10. 

In Orient dreptul roman îşi păstrează fondul pe cât îi per- 

“mitea vieaţa diferită a popoarelor din această parte a Imperiu- 

lui, dar își schimbă forma: devine grecesc, în conformitate cu 
influenţa crescândă a Hellenismului mai ales dela intemeierea 
Constantihopolului:), De aceia, tot. ce s'a produs în Orient 
dela codificaţia lui lustinian înainte s'a scris în grecește, În tim- 

- pul acestui Imhărat, şi în contra prohibiţiunii lui exprese”), 
apar câteva lucrări”) fără importanță deosebită în legătură cu 

Corpus iuris. 
"La o distanță de trei secole, la sfârșitul veacului IX se în- 

tocmeşte o legiuire impunătoare, începută sub împăratul Basi- 

lius și terminată sub Leo Filosoful (838—911), numită Basili- 

cale *), împărțită în 60 de cărți, Această codificaţie cuprinde 
dreptul roman din Corpus iuris civilis, aşa cum a evoluat dela 
Justinian înainte 5), e 

Ca o prescurtare a Basilicalelor apare către mijiocul seco- 

lului al XIV lucrarea lui Armenopulos, judecător din Salonic, în' 
6 cărţi (Hexabiblos), introdusă în Grecia” la 1835 cu putere de 

lege, Astă-zi încă se aplică în Basarabia. 
7 

:) Asupra moditicărilor ce a incercat dreptul roman în perioada bizan- 

tină, confirmate “în legislaţia lui lustinian, cf. P. Collinet. Etudes histo- 

riques sur le droit de Justinien, Paris 1912, 

=) CE, Constituţia zisă: Tanta din 16 Decemvrie 533, prin care s'au 

publicat Pandectele, Aici Iustinian în $ 21 a.voit să taie ori-ce posibili- 

tate de .desvoltare, originală a dreptului posterior prin următoarea  dis- 

poziţie: ... ut nemo :neque eorum qui in praesenti iuris " peritiam habent, 

nec qui  posiea Tuerint, audeat. commentarios isdem legibus adnectere: nisi 

antum si velit eas in graecam vocem transformare sub eodem ordine” eaque 

consequentia, sub qua et voces Romanae posilae sunt (hoc quod Graec 

„kata: poda"” dicunt), et si qui forsitan per titulorum subtilitatem adnotare 

maluerint et ea quae „paratitla“ nuncupantur componere. 

2) Sub forma de parairase, comentarii şi. chiar monografii. Cf, Ferrini 

- în Byzantinische Zeitschrift, volumul VI din 1897 pag. 548 şi următoarele. 

1) Editate de Heimbach în 6 volume, cu un supliment de Zachariae v. 

Lingenthal (Lipsca 1833—170). Un nou supliment a mai adăuşit romanistul 

italian Ferrini la 1897, 

| 3) Cf, Lucrarea: fundamentală a lui Zachăriae v. Lingenthal: Geschichte 

__ des griechisch- râmischen Rechis. Ediţia III, Berlin 1892. In ce priveşte des- 

voltarea isvoarelor de drept de la legiuirea lui lustinian până la mijlocul 
secolululi XIV, vezi 7. Peretz, Curs: de drept bizantin. Partea | Bucureşti: 

1910.
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Influența  Basilicalelor “s'a simţit în Principatele române 
din momentul în care Voevozii noştrii au venit in contact cu Imperiul bizantin, Din aceste „Pravile Imoărătești, cum sunt numite în vechea limbă românească, s'a imprumutat o bună parte de către Alexandru cel Bun (1401—1433) funcţionând ca ius scriptum al Moldovei, alături de ius non scriptum isvorit din" obiceiul Pământului. Tot drept bizantin, şi deci de origină ro- mană, s'a introdus în. Moldova prin întocmirea Pravilei lui Va- sile Lupu) din anul 1646; s'a introdus în Munteria prin Pra- vila cea Mare, din 1652, a lui Matei Basarab, copiată după Pra- vila lui Vasile Lupu, Basilicalele stau și la baza legiuirilor de mai târziu: codul lui Ipsilante dia 1780 în Muntenia, condica lui Andronache Donici din 1814, care şi astăzi se aplică în Basa- 

rabia, condica lui Caragea din 1818 în Muntenia, 
Aceste isvoare de drept românesc, cu depărtată origină 

romană, au fost abrogate la 1 Ianuarie 1865 prin introducerea 
codului civil român, care fiind aproape tradus după codul civil francez, conține mult drept roman, dar așa cum s'a transformat 

- în Franţa până la anul 1804, Dacă prin introducerea codului civil român s'a rupt oare-cum firul evoluției dreptului românesc pământean?) influențat de dreptul bizantini şi deci roman, nu s'a înlăturat totuși influenţa dreptului roman, cu care s'a reluat legătura prin mijlocirea codificației apusene, 

Ş 11. 
. o . 

In Occident dreptul roman a luat o desvoltare, care a in- | iluențat întreaga evoluție juridică din Apus, Acolo, după: con- * solidarea noilor state, ridicate pe ruinele Imperiului roman, s'a simțit nevoia de a se cerceta trecutul, încă din secolul al XI; acolo a înflorit epoca Renașterii, care însemnând o întoarcere la studiile clasice, a dat un puternic impuls şi studiului dreptu-. lui roman. De altfel acest: drept nici în Italia, nici în Franţa, 

  

- 1). Asupra “legăturii dintre legiuirea bizantină a lui 'Alexandru cel Bun şi pravila lui Vasile Lupu, precum şi vechile noastre legiuiri româneşti cf, Longinescu, Istoria dreptului românesc, Bucureşti 1908 precum şi de acelaşi autor: Pravi!a lui Alexandru cel Bun apărută in 1923, A *): Referitor la sforțările făcute în secolul trecut până la . 1865, de, a.se. . introduce un regim juridic mai precis în Principatele române şi a se răs- pândi știința dreptului, cf, Andrei Rădulescu, Cultura juridică românească in ultimul secol. Bucureşti 1923, „e 

7
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nici în Spania; nu s'a putut stinge din: conştiinţa latină — cu. 
toate :prefacerile- politice — pentru simplul motiv că, întădăci: 

nat-printr'o aplicare: de! veacuri; exista: cel puţin ca drept con- 

suetudinar,. Chiar .regii barbari: au: căutat să-l: fixeze în Scris, 

pentru supușii lor: de orisină romană; : Aa 
„Ast-fel, a luat naștere: lex :romana “Wisigothorim' din! anul 

506; întocmită: după: ordinul regelui- Alaric II, numită mai târ-: 
- ziu Breviarium Alaricianum şi : coprinzând- prescurtări din No-" 

_vellele post-teodosiane, din Instituţiile lui Gaius, din Sentenţii- | 

le lui Paulus și încă câte-va'mărunte fragmente 1). 'Ast-fel, a luat - 

naștere lex romana Burgundionum, de la stârșitul secolului V, 
întocmită “din: ordinul regelui Gundobâd, de' aceia nuniită și 
lex. sundobada  (loi gombette), cuprinzând: fragmente din ace: . 
leiaşi isvoare 'ca şi legiuirea precedentă. Ambele legiuiri se nu: 

" mesc romanae,: pentru-că dispozițiile lor se' aplicau numai su- 
pușilor. romani; pe când barbarii stăpânitori se cârmuiau după 

obiceiurile lor, Domnea deci concepția personalității dreptului, 

care în evul mediu - a fost înlocuită cu principiul teritorialității, 
ceia ce înseamnă.că toţi locuitorii unui teritoriu — independent 
de: origină — erau supuși legilor acelui teritoriu; dictate de se-. 
nior; pe E 

- „Ştiinţa juridică a trecut printr'o perioadă întunecată prin. 

instalarea barbarilor în fostul Iniperiu 'român, dar. nici un mo- 
ment nu a dispărut, Cunoştința dreptului roman a fost din vre- - 
me propagată în şcolile, *) dela Roma, Ravenna, Pavia şi mai 

ales a fost cultivată de biserică, Această” instituție avea tot inte- 

“resul să cunoască și să cultive dreptul roman, pentru-că din vre- | 

me. şi-a ales.regimul acestui drept: ecclesia vivit lese romana. . * 

În secolul al XI-lea apar Universitățile”), aşezăminte de înaltă: 

2 Asupra coprinsului acestei legiuiri, cf. Max Conrat (Cohn), Brevia-:: 

rium alaricianum, râmisches Recht im frănkischen. Reich. 1903; cl. L. Hal.. 

pheri; Les Barbares, 1926, pag. 50-85, 

:) Din epoca anterioară școlii din Bolonia s'a păstrat următoarele luc.. 

rări cu: caracter juridic: a) Instituţiile: glossate din secolii IX—X aflate la 
Eurin;:b) Summa perusina, un extras din Codex făcut. în secolul VIII la 

Perugia; c) Petri exceptiones legum Romanorum, întocmite la. Ravenna cam. 

pe la 1100. cf. Dernburs, System des r.* Rechis, „ediţia VIII. 1911, Vol. IL 

pagina 20, nota 2.' . “. 

3) Asupra 'organizătii Universitățile şi spiritului ce le: insuileţia, ci. * 
; opera fundamentală a lui Savisny, Geschichte des râmischen Rechis im Mit _ 

* zelalter, ediţia 1[. 1834-1851 volumul III pagina 136—4180. Asupra chestiu-
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cultură, călăuzite de principiul libertăţii de A sândi. Aici drep- tul roman a fost scos tot mai mult la lumină prin munca nesbu- "sită a cerceţătorilor italieni, - o _Cea d'intâi şi cea mai apreciată Universitate a fost aceia 
dela Bologna, unde a înflorit şcoala Glossatorilor, întemeiată 
de Irnerius, care a ţinut prelegeri între anii 1088—1125. Se nu-" _mesc glossatori dela cuvântul Slossae, note făcute între rânduri sau pe marginea paginii, prin cari explicau textele. din Corpus .. iuris civilis. Activitata lor se reduce la cercetarea excgetică a "textelor, la lămuriri prin exemple, la formularea de reguli pe în- țelesul tuturora, prin care au isbutit să facă şi contimporanilor 
accesibilă codificaţia lui lustinian. Ei se disting printr'o erudiție - impunătoare, sunt lipsiţi însă de simţul istorie şi deci critic; ei privesc Corpus iuris ca o revelaţie a raţiunii juridice, ratio scrip: 
ta, în care credea fără să-i cerceteze evoluţia de mai bine de 

„1000 de ani. N - ” 
După Irnerius, strălucesc în secolul. a] XII-lea cei 4 docto- 

res: Bulsarus (os aureum),. Martinus (copia lesum), lacobus 
și Hugo. La începutul, secolului al XIII a dobândit o influență 
covârșitoare Azzo, ale cărui scrieri înlocuiau textele originale 
și deveniseră indispensabile înaintea justiției. Se spunea: chi non 
ha Azzo non vada al palazzo. Seria Slossatorilor se încheie 
pe la mijlocul secolului al XIII cu Accursius (1182—1260), a că- 
ui. lucrare, slossa ordinaria, coprindea toată munca predece- 
sorilor săi, 

- | cc Activitatea învățaţilor italieni contribuie puternic la răs- 
Pândirea dreptului roman peste hotarele Italiei. La Bologna ve- niau studiosi din toate părțile Occidentului: a fost un timp când 
au frequentat această Universitate. 10.000 de studenţi. Prin ei „s'a întins influența dreptului roman, ca disciplină științifică şi 
chiar ca aplicare, în Franţa, în Spania şi în Germania, _ 

“Tot din Italia porneşte un nou curent: de romanism prin 
şcoala Post-glossătorilor sau a Comentatorilor din secolii al 

  

nii privitoare la starea dreptului roman inainte de şcoala Glossatorilor cf. 
pe lângă Savigny, op. cit, Fitting, die Anfânge der Rechtsschule' zu Bologna 1888; Flach, Etudes criliques sur Lhistoire du droit romain au moyen ge, Paris 1890; Max Conrat, Geschichte der Quellen und Litteratur des r. Rechis im friikeren Mitielalter, 1889__1891; cf. Emil Seckel, Die Anfânge der Eu. "ropăischen Jurisprudenz im 11.'u, 12. Jahrhundert in Zeitschritt der S, Stit. tung rom, Abt, Tom. 45, din 1925 pag. 391. - -
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XuL- lea până la XV. Aceştia nu se mărginesc a fi simpli înter- 
- preţi erudiţi, ci adaptează dreptul roman la nevoile societății 

în care trăiau, In cercetările. lor se servesc de metoda filosofiei, 

școlastice, cu distincţiuni prea mărunte și amplificaţii prea nu- 

meroase, aşa în cât sistemul rămâne greoiu şi indigest. Din 
şcoala lor s'au distins: Durantis a cărui lucrare asupra proce- 
durii — speculum iudiciale — din 1272 a avut o mare influență; 
Bartolus de Sassoferrato (1314—1357), numit pentru marele 

său prestigiu „monarha iuris“ formulând teoria statutelor, prin... 

care a pus bazele dreptului internațional privat; elevul său Bal- 

dus de Ubaldis mort la 1400, şi alţii*), Prin . modernizarea”) 
dreptului roman, ei au contribuit puternic la „recepțiunea” ace- .: 

stui drept mai ales în Germania. 
- In curentul general din secolul al XVI-lea pentru reinvie- 

rea spiritului clasic, dreptul roman ajunge un obiect de studiu. 
al învăţaţilor din vremea Renaşterii. Dintre premergătorii ncu- 
lui curent, pot fi numiţi humaniștii: Andrea Alciato ?) italian 

(1492-—1550), Guillaume Bud francez (1468—1540), şi Ulrich 

Zasius 'german (1461—1535). In Franţa se pronunță tot mai 
mult noua tendinţă: aceia representată cu strălucire de marele 

Cujas (1521—1590) de a cerceta dreptul roman în, forma sa cu- 

rată, așa cum rezultă din isvoare și din celelalte lucrări, ce pot 
servi acestui scop, rămase din literatura latină, : . | 

Pe 'când. Cujas s'a distins ca neîntrecut interpret, ilustrul 

“său contimporan şi rival, Doneau (1527—1591) care a profesat 

„la universităţi franceze, olandeze și germane, a desvoltat, după 

- un sistem bine închegat, teoria dreptului roman în opera- -11), de 

o cuvârșitoare influență asupra posterităţii, întitulată Commen- 

tarii de. iure civili. 

  

1) Ci. Opera lui Savigny mai sus citată, volumul VI. 

2) Această modernizare au realizat-o căutând a face o legătură, pentru. 

practica tribunalelor, între dreptul roman cu cel canonic, cu dreptul statu- 

tar (al comunelor) şi cu dreptul feudal, tinzând a da dreptului roman rangul 

de drept subsidiar. În ce priveşte metoda urmaşilor lui- Bartolus, numiţi . 

bartoliştii, cari au complicat normele de drept; au întunecat principiile do- 

minante, şi jurau în autoritatea maestrului consacrat, „in verba magistri“, 

fără a mai studia isvoarele, cf. Salvioli, Manuale di storia del diritto ita- 

liano. Ediţia III. 1899 pagina 99—109. , 

3) Ci, P, E. Viard, Andre Alciat, Paris 1926, 

__4) Asupra învăţaţilor humanişti cari şi-au aplicat ştiinţa la” dreptul ro- 

man cî. Girard, op, cit. ediţia V pagina 86—871 şi literatura acolo citată,
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In Germania, dreptul roman este cultivat în mod special din. două motive: a | Pentru-că a fost introdus oficial în anul 1495 ca drept sub- sidiar, la care deci trebuiau să recurgă judecătorii în caz când legislaţiile particulare din diferitele state ale Imperiului nu co- prindeau soluţia juridică căutată, Din cauza acestei „Tecepțiuni” dreptul roman a trebuit să fie cultivat nu numai pentru valoarea - sa științifică, ci şi pentru a putea îi aplicat. Din atare prevcupa- re au isvorit în secolul al XVII-lea acele lucrări, cari aveau me- 'nirea să pună de acord dreptul autohton cu dreptul roman, nu- mite cu un termen generic: usuş modernus Pandectarum 1), Al doilea motiv este avântul ce au luat studiile clasice în se- colul trecut, De acel avânt a profitat și știința romanistă, Desi-- Sur că descoperirea în 1816 a palimsestului dela Verona cu in- stituțiile lui Gaius a fost un stimulent pentru lumea juriștilor, Dar nu această împrejurare a fost determinantă. Cu 13 ani îna- inte apăruse celebra scriere a lui Savigny (1779—1861) despre posesiune (1803), care a fost începutul unei epoci strălucite de cercetare a dreptului din punctul de vedere al evoluției sale istorice, | . 
Savisny a fost întemeietorul şcoalei istorice, după care drep- tul nu este creaţiunea rațiunii, cum susțineau aderenții dreptului natural (Naturrecht), ci un produs al unei anumite societăți şi deci condiționat în evoluţia lui de toți factorii istorici din vieâţa. îndelungată a acelei societăţi, . | In secolul trecut studiul dreptului roman a ajuns la o stră- lucită inflorire prin munca cercetătorilor germani ?), Dintre a- | ceștia trebuie menţionat Rudolf von Ihering (18182—1892) de o neintrecută originalitate, care în toate teoriile sale nu a perdut . din vedere nici factorii determinanţi din vieața practică. Ope- 

: 

a-i fundamentală este: Spiritul dreptului roman, tradus în lim- ba franceză de Meulenaere. Ca istoric al dreptului se distinge printr'o pătrundere adâncă a trecutului, pe care îl reinviază cu . un talent deosebit, | 
Un alt romanist, cu o influenţă covârșitoare asupra cola- boratorilor codului civil german, a fost B. Windscheid (1817— 

| | 

1) Cf. Dernburg, System des r. Rechts, ediţia VIII. Vol, | pag, 23—24, *) Cf. Salkowski, Institutionen, VIII, ediţie pagina 65—65, unde: sunt menţionaţi şi caracterizați cei mai cunoscuţi juriști germani,



24 

1892), Manualul. său 1 asupra: doctrinei Pandectelor rămâne aa 

monument de expunere clară, precisă și concentrată a dreptu- 

lui roman 'aşa cum s'a desvoltat in Germania până la anul 1909, 

când, introducându-se codul civil german, a încetat de a mai 

funcţiona ca drept subsidiar, 

Nu se poate încheia această scurtă privire fără a. aminti 

pe Theodor Mommsen (1817.—1903) jurisconsult, arheolog ŞI 

cel mai mare istoric al Romanilor din veacul trecut. Intr'o acti- 

vitate de o jumătate de secol, consacrată studiului vieţii roma- 

ne sub toate aspectele, el a adus contribuții preţioase la cunoaş- 

terea dreptului roman nu numai ca istoric, prin neîntrecuta-i 

„operă întitulată, Rămische Geschichte, dar și ca. jurisconsult lă- . 

- sând două lucrări fundamentale asupra dreptului penal şi asupra 

“dreptului public:: Rămisches Strafrecht, .Râmisches Staatsrecht. 

Neobosit -cercetător al tuturor descoperirilor arheologice și cri-- 

tic al-isvoarelor juridice, el și-a spus cuvântul lui hotăritor şi-a 

dat ia lumină, împreună cu alți colaboratori, cele mai exacte e-. 

dițiuni ale isvoarelor. de drept roman. Cea din urmă a lui lucra- 

re în această” direcţie a fost editarea Codicelui Theodosian, is- 

prăvită cu puțin! înainte de a muri. 
7



CARTEA II 

DESPRE PERSOANE - 

Câte-va noțiuni generale. 
(Dig. 1. 5-6) 

A avea o personalitate juridică înseamnă a fi capabil de 
drepturi şi datorii. Cine are această capacitate! se numește su- 
biect de drept. Subiect de drept este în-primul rând persoana 
fisică, omul. Dar mai sunt și unele organizaţiuni, purtătoare de 
drepturi: și datorii; acestea se numesc . persoane juridice sau 
morale. | , . ” A 

Dreptul roman cunoaște ambele feluri de persoane; totuşi 
„teoria persoanelor juridice s'a desvoltat și s'a aprofundat în 
dreptul modern. . . ă e 

In societatea modernă ori-ce individ are capacitatea de 
drept; la Romani insă, capacitatea juridică a unei persoane se 
leagă de trei condiţii: | 
„aceia de a fi om liber, 

de a fi cetățean'roman, a - 
* și a nu sta sub autoritatea unui șef de familie), Cine întru- 

neşte aceste trei condiţii este civis optimo iure. 
_ De aici urmează că, capacitatea. juridică a ori-cărei per- 

soane fizice trebuie privită din trei puncte. de vedere: din punc- 

  

1) In dreptul roman capacitatea juridică se. caracterizează prin cuvântul, 
caput 'ca în regula; servus nullumm caput habet (cf. Instituţii 1. 16, $ 4), sau după cum rezultă din expresia. capitis deminulio, micşorare a capacităţii. 
Noţiunea se redă și prin cuvântul persona, care. insemna la teatru masca 
ce purta actorul pe scenă, de aici rolul său în piesă şi prin analogie rolul “ 
pe care îl: are cine-va în viaţa juridică, Cf. Seckel, Handlexikon zu den Quellen des r.' Rechts, Ediţia XI. „Persona“. *. E a
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tul de vedere al libertăţii (status libertatis), al cetăţeniei (status 

civitatis) şi al familiei (status familae). 
„Așa au procedat jurisconsulții romani pentru a face dis- 

tincțiunea între oameni liberi și sclavi; între cetățenii romani și 

slieini (peregrini); între cetățeanul, care. are o situaţie de fa- 

"_milie independentă (sui iuris) şi acela care stă sub puterea al- 

tuia (alieni iuris). 
Capacitatea juridică a omului începe cu “naşterea, Roma- 

nii nu cereau ca copilul născut să aibă vitalitate, era suficient. 

dacă. s'a născut viu, cel mai de vreme în a 181 zi dela concep-: 

ție, şi dacă avea o înfățișare omenească (ad nullum declinans 
monstrum vel prodigum) 1), Până în momentul nașterii, nasci- 

tuius era mulieris.portio vel viscerum?) și deci nu putea fi su- 

biect de drept. Dela acest principiu s'a făcut o abatere, conside- 

rîndu-se infans conceptus sau nasciturus pro iam nato“), ca 

având deja, o capacitate de drept, când se cerea să i se conserve 

anumite drepturi, spre exemplu o :succesiune, În asemenea caz 

se constituia, în aşteptarea lui nasciturus, un curator ventris 

„pentru a-i păstra eventualele drepturi“), e = 

„Capacitatea juridică se termină cu moartea. In.dreptul 

roman nu s'a admis ideia că personalitatea juridică a defunc-. 

tului s'ar prelungi după moarte şi că ar fi representată de moş- : 
tenirea' rămasă, până la acceptarea moștenitorului 5), Dacă aici 
protecţiunea intereselor materiale are loc, aceasta se. face a- 
vându-se în vedere persoana moștenitorului, care pentru mo- 

ment este incert, 

__ „n caz când mai multe persoane legate între -ele prin pa- 
iria potestas au murit impreună (commorientes), s'a stabilit 

presumpția:. că impuberii au pierit înaintea: părinților, iar pă- 

rinţii înaintea copiilor puberi*), Se presupunea că aceștia ajunși 

-) ct, Cod, 6. 29, 3 şi Dig. 1; 5. 12 şi 14; cf. Paul Sent, 4 9, 3 şi 4; 

=) cf, Dig, 225 4. 1,1; 

3) cf. Die 1. 5,7, 
4) Dig, 5, 4. 3 Antiqai libero ventri ifa prospexerunt, ut in tempus nas- 

cendi omnia ei iura integra reservarent; Dig. 1. 5. 7; 50, 16. 231. 

5) Ci, 1. C. Cătuneanu, Hereditas iacens, Bucureşti 1915; cf. Ferrini, 

Manuale di Pandette, Ed. III. 1917 No. 38, ” 

6) Si Lucius Titius cum filio pubere, guem solum testamento scriptum 

„keredem habebat. perierit. intellegilur supervixisse filius patri et ex testa- 

mento heres luisse, et filii hereditas successoribus eius defertur. Quodsi 
x |
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„la vârsta pubertăţii (14 ani la băeţi, 12 la fete) aveau mai multă 
putere de rezistență. (Dig, 34, 5, 22 şi 23). o 

Cine afirmă că are un drept rezultat din faptul morții, este 
obligat să dovedească acest fapt, . 

In afară de moartea naturală, mai distruge total sau . în 
parte personalitatea juridică a cetățeanului roman şi perderea 
uneia din cele trei situaţiuni: libertatea, cetăţenia sau familia, ' Această perdere, numită capitis' deminutio maxima când sa desființat libertatea, media când s'a perdut cetăţenia şi minima când s'a schimbat familia, era asimilată morții după vechiul 
drept civil, conform regulii: capitis deminutio morti coaequatur'). 

CAPITOLUL 1, 

“ Status libertatis, 

Din acest punct de vedere, cine-va poate fi liber sau sclav, Distincţiunea nu este „romană, ci rezultă din organizaţiunea so- cială a antiquităţii, De aceia s'a spus că sclavia este un așeză- 
mânt de drept al ginţilor, Florentin, jurisconsult dela începutul secolului-al III-lea după Christos, defineşte ast-fel robia: cons- titutio iuris sentium gua quis dominio alieno contra naturam subiicitur *). Deşi se recunoaşte că după dreptul natural *),.acea- stă instituție nu are nici un temeiu, totuși nu s'a putut desfiinţa; cel mult s'a adus cu vremea o îndulcire a regimului juridic, sub care trăiau. sclavii, | 

Ş1, 
Situaţia de drept și de fapt a sclavilor. 

Sclavul 'nu avea o personalitate juridică; după dreptul ci- vil, nu era purtător de drepturi şi datorii. Servus nullum caput „habet. El era un obiect de drept, formând un element în patri-"! moniul stăpânului său (dominus), care îl trata ca pe o valoare 
i 

impubes cum patre filius perieriit, creditur pater supervixisse. Dig. 34. 5, 9, 4. Ambele presumpțiuni se: aplică până la proba contrarie: nisi contrarium approbelur; ct. şi Dig, dodem. 9 $1. , 
1) Cf, Gaius III, 153, 
*) Dig, 1, 5.41, , , . 3) Ulpian (Dig. 50, 17, 32.) scriea: Quod ad ius naturale atinet, omnes homines aequales sunț,. A
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economică: îl putea vinde, . dărui, constitui zestre, îi închiria 

serviciile, îl da în usufruct ca şi pe alte animale '), îl putea pă- 

- răsi.ca pe un lucru fără valoare, în care caz robul nu-și dobân- 

„dea libertatea ci devenea servus sihe domino. 

Pe lângă această plenitudine de drepturi, stăpânul putea | 

dispune -de vieața- sclavului, după cum ori-ce proprietar poate 

distruge. lucrul său: dominus avea asupra lui ius vitae ac necis. 
—.. 

Sclavul, fiind înzestrat cu aptitudini omenești, era . între- 

buințat de stăpân ca un instrument de achiziţie: tot ce dobân- 

dea aparţinea lui dominus.. Avea deci putinţa, prin munca-i sil- 

„ mică şi gratuită, să mărească averea stăpânului, să-l-facă pro- 

prietar, creditor; nu însă să i-o micșoreze, Gaius (Dig: 50.17.133) 

scrie: melior condicia nostra per servos fieri potest, deterior fieri 

“non potest. Nici chiar prin delicte el nu-şi putea obliga ştăpânul 

într'o măsură mai mare; de cât a valorii lui individuale: în ade- 

văr, proprietarul se putea libera de obligaţiunea născută ex de-. 

'licto prin predarea sclavului deliquent (noxae :deditio) în pute- 

rea păsubitului, El proceda la îel ca şi în cazul când un ani- 

“mal al său cauzase o pagubă unui terțiu (pauperies). 

“Totuși s'a recunoscut sclavului. oare-care capacitate juridică 

“pentru. a înlesni transacțiile comerciale, şi anume: 

1. In cazul când făcea comerț pentru dominus, acțiunile 

născute din contractele încheiate se îndreptau contra lui domi- 

„nus. În această măsură stăpânul putea fi obligat, prin interme- 

diul 'sclavuilui, față de terţiul contractant; 

2, In cazul când stăpânul lăsa sclavului în propria-i admini- 

strație o valoare economică, Această parte din avere, numită 

peculium, deși rămânea în proprietatea lui 'dominus, totuși scla- 

vul ţinea o contabilitate separată *) şi o “administra în deplină 

“libertate, Acţiunile născute din contractele încheiate cu privire 

la peculiu, puteau fi intentate contra stăpânului. Acesta răspun- 

dea ca debitor în limita valorii peculiului, 

Faţă de terţii sclavul era apărat de către dominus ca orice: 

obiect de drept, In virtutea dreptului său de proprietar, stăpânul. 

putea intenta acţiunile prin. cari cerea restituirea sclavului (rei 

  

1) Gaius IL, 32 pune pe sclav alături de celelalte animale; ususfructus: 

hominum et ceterorum animalium. . 

*) Ținerea deosebită a socotelilor reiese” din definiţia peculiului dată de: 

Tubero, jurist din ultimul secol al Republicii: giod servus domini permissu 

separalum a rationibus domesticis habei, (Dig. 15. 1.5.4). 

. 
4



-nirea lui (actio legis Aguiliae) etc, 
Sclavul se putea obliga personal? . Dreptul civil nu admitea putinţa de a se întemeia prin con-. tract o obligaţie între un rob şi terțiu. liber; cel mult lua naștere. . o obligaţie naturală, care nu putea. fi pretinsă 'în justiţie; dar dacă: o achita, plata făcută nu era privită ca o donaţiune, și nici nu se putea cere restituirea -ca fiind o prestațiune nedatorată. S'a.. 

va îi deslegat de obligaţiune în timpul” cât a durat Sclavia, fo- stul sclav răspundea personal după manumisiune. Obligaţiunea ex maleficio îl urmărea şi în. starea de libertate conform regulii: noxa caput sequitur. Da 
În materie. de procedură, este firesc, după concepţia veche, ca servul să- nu poată sta înaintea instanţelor judecătoreşti şi. deci să nu poată fisura nici ca' reclamant -nici ca reclamat faţă de un terțiu; “cu atât mai mult nu putea chema în judecată pe stăpânul său“), . _ . | In afară de aceste norme s'a recunoscut între sclavi o legă- tură de rudenie (cosnatio servilis), care poate îi un impediment la' căsătoria, încheiată după manumisiune ?). Căsătoria: contrac- tată în timpul sclaviei nu constituia decât o legătură de fapt, numită contubernium, care împiedica înmulţirea populaţiei ser- vile, - a o [ o Se Situaţia de fapt a sclavilor a variat în diferite epoci ale 'so- cetății romane.fiind. în legătură și cu aptitudinile lor, Aceia, cari - nu represintau decât o forță brută erau întrebuințaţi, din greu, la. munca câmpului; aceia, cari se distingeau printr'o pricepere deosebită: artiști, medici, pedagogi etc., duceau o vieață mai ușoară în imediata apropiere a stăpânului, Când statul roman 

    

1) Sa făcut o abâtore de la: acest principiu, în câte-va cazuri, relatate "de Heinogenian in Dig. 5. 1. 53; cf, şi Dig. 40. 1. 5; 35.1. 50, Ci, Ferrini, 'op. cit. Na, 45, Pa IE o - : *) Illad certum ezf. serviles (uoque cognationes impediment esse nup- fiis si forte pater et filia aut frater et soror manumissi sunt. CE. Inst. 1, 10. $ 10. O dovadă că robii erau priviţi ca fiinţe superioare animalelor, rezultă “Şi din răspunsul dat de Aristo, jurisconsult pe vremea lui Traian, că mor-. mintele sclavilor sunt re religiosae, Dig. 11. 7. lex 2 pr, 
Ă 

_ II 9
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era puţin întins şi sclavii, provenind din răsbooiele din. jurul La- 
ţiului, lucrau alături cu stăpânii lor, sub acel regim patriarhal 

ei se bucurau de un tratament-mai omenesc, decât în vre- 

mea când soseau .pe piaţa Romei atotputernice turme de cap- 

tivi din tot basinul Mediteranei. Ne mai fiind nici un fel de. 
“apropiere între ei şi stăpân, aceștia îi trata cu așa asprime, şi 

atât de abusiv, încât au trebuit să intervină autorităţile publi- . 
e!). Astfel, sub August sau. Tiberiu s'a desființat . dreptul stă-. 

pânuli de a preda el singur pe sclav la lupta cu fiarele sălbati- 
ce. prin legea Petronia (Dig.- 48. 8. 11 $ 2). Printr'un edict al 

lui Claudiu s'a hotărît că, sclavul părăsit pentru boală, dobân- 

dește libertatea *), Antonin Piu a considerat uciderea. fără cauză 

- a propriului sclav ca şi omorirea unui sclav străin, Dacă cruzi- 

mea: stăpânului: era intolerabilă, acesta era obligat: să-și vâniză 

robii, (Gaius Inst, 1. 53). Septimiu Szver a dat în grija prefec- 

tului din Roma (praefectus urbi) ca sclavii să nu .se prostitueze. 

(Dig, 1. 12, 1 $ 8). Sub Iustinian, după două secole de triumf, al 

creştinismului, robia durează totuși: reglementată până în cele: 

mai mici. detalii i) 

  

2) In secolul II. după Christos se stabilise cu sancțiuni principiul, că 
mu este "permisă fără motiv o exagerată severitate contra lor: „Sed hoc 

-tempore neque civibus Romanis nec ullis aliis hominibus, qui . sub imperio - 

- populi Romani sunt, licet supra modum:et sine causa in servos suos sae- - 

'vire“. Gaius I. $ 53. , 

| 2) Dig. 49 8. 2, Servo, guem.: pro dereliclo_dominus ob gravem înfir- 

„_. mitatem habuit, ex edicto divi Claudii, competit libertas. Pe vremea împă- 

" ratului Claudiu (41—54 după Christos) se făcuse acest progres moral față 
de societatea lui Caton cel bătrân (mort la 149 înainte de Christos), care 
in lucrarea- i, de re rustica, îndemnând pe tatăl. de familie să prefacă în 

bani, ceia ce nu-i trebueşte în gospodăria lui, „patremfamilias vendacem 

non emacem esse oportet“, îl sfătueşte: să vândă alături de fierul vechiu şi 

pe sclavul bătrân sau bolnav, , 

2) A trebuit mai târziu'să intervină biserica, din consideraţiun; de uma- 

nitate şi din nevoia de a'se spori producţia, pentru ca dela inceputul 'evu- 

lui. mediu condiţia sclavilor să se indulcească, în sensul că din robi au 

ajuns servi ferrae (de acolo expresia servaj, iobăgie): oameni. legaţi. de plic, . 

formând un tot economic şi “inseparabil, pars fundi, cu pământul pe care îl 

munceau ei şi urmașii lor, Această a doua“ formă istorică de organizare a 

muncii, "a fost înlocuită: în ultimele 2 secole cu forma. proletariatului, mo- 

dern, caracterizată prin libertatea” de a contracta, dar lăsând pe lucrătorul . 

„liber în inferioritatea de a depinde economiceşte de patron. A 'patra Îormă 

istorică începe cu codul internaţional al muncii, care asigură lucrătorilor 
oare-care independență materială prin sistemul ocrotirii şi al asigurărilor



aa 

sa 
” Causele sclaviei T i 

„Sclavia provine ori prin naștere” ori printr'un fapt poste- - Tior hașterii, Acest din urmă fapt ţine sau de dreptul ginţilor,” - "sau este prevăzut de dreptul specific roman 9, i Copilul născut de 0 mamă sclavă este sclav, dacă aceasta cra sclavă în momentul naşterii, indiferent de cine a putut să-i fie tată, pentru-că nu poate să existe un matrimpnium iustum cu o sclavă *)., Dacă însă mama s'a bucurat un singur moment în-. timpul gestațiunii de libertate, copilul se naște liber. A trebuit să se admită această abatere de la principiul de mai sus din mo- mentul ce s'a proclamat regula: nasciturus pro iam nato habe- “tur ubi de commodis eius. agitur. In adevăr, dacă în timpul festiunii era cine-va, care avea- interesul.să se nască liber, era fructul sclavei, şi de aceia a fost considerat ca născut chiar în momentul, în care mama gravidă s'a bucurat de libertate; 1. Faptul posterior nașterii, ţinând de dreptul ginţilor, este captivitatea. Aceasta constitue origina sclaviei la toate .popoa- rele “și represintă o îndulcire a dreptului primitiv de a se ucide prizonierii de răsboiu, O indicație, că va fi fost când-va aşa, e conținută în etimologia cuiântului „Servus (de la servare, a -Păstra), arătând pe acela căruia i-Sa păstrat vieaţa. . Captivul „este robul aceluia în puterea căruia se află, câtă vreme durează acea putere. Dacă a isbutit să scape, redevine liber, 
Cum în captivitate putea cădea şi cetățeanul roman, s'au 

  

muncitoreşti precum şi prin participarea lor! la beneficiile patronului. În „ce priveşte regimul modern al muncitorilor de Pământ, situația lor juridică - S'a schimbat;! fie, prin declararea . ţăranului ca proprietar deplin pe bucata de pământ pe care o lucrase de veacuri ca iobag. cum s'a făcut in Prusia, la începutul secolului trecut, prin edictul lui Hardenberg, iar în România mică prin legea lui Cogălniceanu de la 1864; fie, .mai radical şi mai drept, priniro largă improprietărire, cum s'a făcut în : România întregită după răsboiul mondial (1914—18), destiințându-se regimul latiiundiilor, care în ori-ce stat: agricol constitue o cauză de tulburări: soziale, precum se poate studia din viaţa poporului roman, . , | 1) Cf, distincțiunea luminoasă din Inst, 1, 3, S 4: Servi aut nascuntur aut - Fiunt: nascuntur ex ancillis nostris; fiunt aut iure gentium id esf ex captia vitate aut iure civili, a E *) Dacă există iustum matrimonium copilul urmează “condiţia tatălui, din momentul concepţiei. o 
” 
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desvoltat două norme, bazate p pe ficțiuni, privitoare la situațiu- 
„nea juridică a cetăţeanului ajuns prizonieri): 
a). Dacă s'a întors din captivitate *), se: presupune că nu a: 

fost nici odată sclav (ius postliminii); ÎN 
b) Dacă a murit în captivitate, se presupune” că a a ăceedai 

în ultimul moment al libertăţii precedent capturării (tictio legis 
Corneliae 2). , - 

| Prin aplicarea âreptului de postliminiu se > păstrează: âproâpe 
intactă situaţia juridică a: fostului captiv înainte” de a fi fost 

prins; hu chiar în întregime, pentru-că faptul material al ab-: 
senții nu poate fi suprimat, De aceia, încetează posesiunea - în 
timpul captivității şi Prin urmare nu se. putea efectua usuca-' 
piunea *). În “acest sens se spune că postliminium nu.se referă 
la res facti; ci la res iuris, la drepturi precum dreptul de pro- 

„. prietate, de creanţă, patria, potestas, cari se presupun c că au du- | 
rat fără întrerupere. -: , - - 

Prin aplicarea. ficţiunii legii Cornelia se salvează valabi- . 
_* litatea testamentului?) făcut de: „captiv înainte de a fi: -căzut_ 

| prizonier, Fără această ficţiune, testamentul ar fi fost nul, pen- - 
-tru- -că, după dreptul roman, testamentul cetăţeariului roman 

II 

2) Nu este. prizonier, şi deci. nu este sclav, „acela care a căzut în pute- 
„rea streinilor altfel decât'în urna unui răstoiu declarat după 'regulile obiş- 
nuite, Cf. 1Ilpian Dig. 49. 15. 24; vezi fragmentul lui Pomponiu Dig. codem ” 
5 Ş 2, interesant pentru dreptul internațional, _ - _ 

= Postliminium Hingit eum, qui captus est, semper în civitate Îuisse; .... 
dictuni est, autem postliminium a limine et- post, ut cum, qui ab 'hostibus 
captus” in fines nostros. postea pervenit, postliminio reversum recte dicimus. 

„Ci, Inst. 1, 12 $ 5. Se „aplică: postliminium numai când există intenţia cetă- 
ţeanului ajuns în patrie,- de a nu se mai întoarce la duşmani, Aşa dar, dacă - 

a p? omis că se va întoarce în captivitate, cum a făcut, prin jurământ 'so- 
- „lemn, Afilius Regulus faţă de Cartagina, deși a venit la Roma nu a avut loc 

ius . postliminii: nec enim satis est corpore. domum quem rediisse, si "mente 
alienus est. Ci, Dig, 49. 15. lex 26 şi 5$3... - 

3) Ci, Dig, 4, 6, 19; şi lex 23. Ş 1. /us postliminiim nu poate şterge faptul 
absenţii nici in materie- de căsătorie, De aceia, captivitatea desfiinţează ma-.. 
irimonium: dacă. câptivul se. intoarca, el poate. numai să contracteze încă 
odată căsătoria ce jusese destăcută, Ci, Dig, 24. 2, 1; Dig. 49, 15. 12, $ 4: 
sed captivi uxor tam2!si mas:ime velii et în don» eius sil, non tamen in ma- 
irimonio est, Di, 49. 15. 14, $ 1: Non ut pater filium ila uxorem maritus 
iura postliminii! recipit, sed consensu redintesralur ma!rimonium. 

) Dig. 28, 1. 12; lege Cornelia testamenta eorum, qui in hostium potes- 
„tate decesscrint, perinde confirinantur, ac si hi qui ea fecisseni in hostium 
 Potestate non Pervenissent. !
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era valabil dacă testatorul a avu calitatea de cetăţean nu nu- 
mai în momentul când şi-a făcut testamentul ci şi. în momentul 
când a murit, 

2. Ca. fapte posterioare' nașterii, ținând. de dreptul roman 
din cari rezultă sclavia se pot cita: | 

„ Vânzarea în streinătate (trans Tiberim) a debitorulii de 
„Către creditor); vânzarea. cetățeanului care s'a sustras de. la 
cens sau de la serviciul. militar * ); predarea în puterea streinu- 

"lui a acelui cetăţean roman, carea lovit un ambasădor?); pe- 
deapsa la ocnă (ad metallum) sau la lupta cu fiarele sălbatice. - 
(ad bestias).a unui cetățean roman,*) devenit servus poenae;. 
recăderea în sclavie a unui liberat din cauza ingratitudinei față 
de patron “(revocatio. in” servitutem) *); faptul fenicii libere de a 

"continua legăturile cu un sclav chiar după ce stăpânul sclavului - 
i-a interzis acest contubernium, în care caz ea devenea sclava 
stăpânului acelui sclav, după senatus consultum Claudianum %, 
când două persoane libere se învoiau ca unul din ei. să fie vân-: 
dut ca sclav unui terțiu, pentru ca, după revendicarea în liber- 
tate, să împartă între ei preţul vânzării, acela care consimţise 
să fie vândut ca sclav își „perdea libertatea. şi devenea robul, 
cumpărătorului PE | 

e “s 3, 

Dobândirea” libertăţii. 

Actul prin care sclavul dobândeşte libertatea cu voia a stă- 
pânului *) se numește manumissio, iar liberatul se numeşte liber- 

. tus față de: fostul Stăpân, sau u libertinus aţă de terții, Această 

  

1) Această: normă veche, din timpul când Tibrul constituia un hotar al 
statu'ui roman, se află conslinţită in legea celor XII table, 

*) cf. Cicerone în discursul pro Caecina 34. 93, citat de Salkowsti, Inst. Ediţia 8. pagina 123. - : : 
2) Dig. 50, 7. 17: cancti habe ntur Jegati, 

» 2) Inst, 1. 12,83, 
„2) Dig. 25, 3, 6. $ 1, și Codex 6,7, 2,. 5 

. ) Si =nclier ingenua civique Romana vel Latina alieno se servo coniun- | „eri, si -quiidem invito et denuntiante domino in codem conturbernio perse- veraverit, eHicitur ancilla, Paul, Sent, II. 11 21. S 1. 
?) Inst, 1,3, $ 4; Dig. 1.5.5 $ 1; ci. şi Dig. 40, 12. 23, de unde rezultă <ă acest mod de fraudă se practică încă de pe timpul lui Quintus M. Scaevola, 
“) Fzză voia stăpă nului poate avea loc, spre exeaplu, Prin Îuga din cap- tivitate, 

- -
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 datio libertatis se: săvârşea, după dreptul civil, î în trei. moduri? 

censu, vindicta, testamento. 

a) Censu: prin înscrierea. servului în listele cetăţenilor TO= 
“mani cu autorizaţia stăpânului (iussu dominis). Inscrierea nu 

"se putea face decât din 5 în 5 ani (lustrum) cu ocazia recensă- 

mântului, la începutul unei noui perioade lustrale, Sa 

b) Vindicta: printr'un proces fictiv intentat contra lui domi- 

nus de un terțiu, numit adsertor libertatis, care. reprezenta pe. 

sclav, pentru-că acesta nefiind subiect de. drept nu putea apă- 
rea singur înaintea magistratului roman, Reprezentantul afirma. 

„că sclavul este om -liber (vindicatio in liberiatem)*), stăpânul. 
“nu contrazicea, iar pretorul. sau consulul îi atribuia libertatea. 

c) Testainento, se acorda libertatea: sau direct sau indirect. 
În mod direct era lăsată prin legatum per vindicationem în care 

caz sclavul, ajuns liber printr! un ordin al testatorului, devenea. 
libertul acestuia, sosit în Orcus, şi de aceia se numea libertus 

- orcinus. În ..mod indirect se acorda . libertatea prin fideicomis, 
prin 'o rugăminte - adresată moștenitorului, pe care acesta era. 
ținut s'o îndeplinească; aici actul: de manumisiune fiind: săvâr- 
şit de moștenitor, sclavul liberat era libertul acestuia, nu al tes- 
tatorului. Diferenţa are o importanță cu privire la. ius patrona- 
tus. În primul caz prestaţiunile cari decurg. din dreptul de pa- 
tronat, neputând fi implinite față de un mort, libertul orcin:. 

1) Chestiunea Stării de a fi om liber se putea pune şi cu privire” la 
o persoană; care în realitate afirmă că este liberă, mai ales când de re- 
zolvirea acestei chestiuni (quaestio .stalus) depindeau drepturile cu” carac-- 
ter privat sau public ale acelei persoane. În asemenea caz, avea loc un pro= 
ces nu fictiv, ci efectiv, în'care un terțiu numit adsertor libertatis (vindex), 
revendica în libertate pe sclavul 'de fapt, “stăpânul îl contravindica afir- 

“ mând că este sclav, părţile făceau un rămăşag cu depunerea sumei zisă: 
sacramentim (care ca o favoare făcută libertăţii nu putea trece peste 50 de: : 
și), şi apoi judecătorul avea să se. pronunţe cine a câștisat' răm. isucul (sac-. 

 ramentum), -stabilind -tot- deodată şi dacă omul este liber sau nu, Ca o par- 
ticularitate a acestui-proces trebue relevat faptul că perspana, a cărei situa-. 

». țiune era contestată, se bucură de libertate în timpul procesului (vindicias- 
secundum libertatem dicere (ci, Dig, 1. 2. 2. $ 24.) şi acelaşi proces putea. 

fi reluat şi de un „alt vindex, fără a se-putea invoca autoritatea fucrului ju- 

decat.. In procedura formulară se ajungea la acelaş rezultat printr'un proces 

mai simplu, numit praeiudicium, în care se lămurea chestiunea dacă omul 

este liber (an liber sit). Acţiunea tinzând la această clarificare se numește 
preiudicielă. ” |



15 = 
rămâne scutit de acele sarcini; în cazul din urmă rămâne obli- sat față de acela care l-a manumis!). E 

Libertatea se poate acorda prin.testament, subordonând-o - unei condițiuni sau unui termen. Până la sosirea termenului sau împlinirea condiţiei sclavii aflați în” această situaţie, numiţi statuliberi, nu au decât o expectativă*), care rămâne însă le- sată de persoana lor chiar dacă ar fi înstreinați *),. şi care aș- teptare nu poate fi Zădărnicită 4), , . Manumisiunea prin cele trei moduri desființează sclavia după dreptul civil*), dar nu rupe ori-ce legătură între libert şi “fostul lui stăpân, numit patronus. Mai rămân anumite obliga- iuni şi eventuale drepturi în favoarea patronului, cari se pot. - grupa în jurul termenilor: obsequium, operae, bona. | a) Prin obseguium se înțelege respectul şi devotamentul datorat patronului, de unde urma că libertul nu-l putea chema: în: judecată, fără "autorizația. magistratului, *) nici nu putea fi martor contra lui. Me e 
b) Operae sunt felurite servicii zilnice ?): unele datorate în " virtutea dreptului consuetudinar, altele expres precizate și pro- “mise prin jurământ (iusiurandum liberti) dând naștere unei 

  

1) Ulpian Reg; Il, 8: Is qui directo liber esse iussus est, testatoris vel orcinus fit libertus; is aulem cui per fideicomissum data est libertas, non 2. testatoris sed manumissoris fit libertus. , e „a | *) Numită. spes. statutae libertatis în Dig. 40, titlul 7, care tratează de -statuliberis, : E ' - . *) Ulpian Reg, II, 3: Statuliber seu alienetur ab herede seu usucapia. tur ab aliquo, liberiatis condicionem secum trahit, e . 1) Dig. 40, 7. 33: Statuliberorum iura per heredem ieri non possunt duriara. | Ia _ o - 5) Pretorul a ocrotit în situaţia de libertate şi pe sclavul manumis_ prin " alte torme, nerecunorcute de dreptul civil,: precum; per epistolam, printr'o scrisoare adresată 'sclavului, sau inter amicos, când stăpânul faţă de prie- ” teni declară liber un sclay al' său, Aceste moduri de manumisiune au creiat o libertate mai puţin completă, decâi cele civile. Sub creştinism s'a atribuit manumisiunii in ecclesia, săvârşită în faţa credincioşilor şi a preotului, ace- laşi efect ca.şi cum s'ar îi întrebuințat modurile civile. Dintre acestea îns.. crierea” la cens dispăruse din vremea lui August; procesul fictiv de libertate se reduse, sub lustinian; la o simplă declaraţie din partea stăpânului făcută - în faţa Tribunalului. Mai rămăsese singura manumissio prin. testament, | *) Dig, 2. 4. 13: Generaliter cas personas, quibus reverentia praestando «st, sine iussu praetoris in ius vocare non possumus. : o. ?) Dig. 38. 1,1: Operae sunt diuturnum otficium,
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obligaţiuni 1), a cărei executare se poate pretinde prin actio. 
operaruri. Prsstaţiunile 2) promise. ri puteau să îngrevieze situa- 

„ţia libertului astfel, încât de fapt să se confunde cu sclavia, 
În câz de stipulaţiuni onerandae libertatis causa intervenea a pre-. 
torul. : * ” Ă ” 

“c) Prin bona se inţelege dreptul de siiccesiune ab intestato 
al patronului. la „moștenirea libertului, când acesta murea fără. 

= 

descendenţi; precum și dreptul de tutelă, Aici intra și obligaţia 
- de alimentare 1 reciprocă la caz de trebuință 2). 

Dreptul de patronat. trece prin moștenire la copiii. patro- 
nului , dar nu se întinde şi asupra copiilor libertului, Aceștia; 
dacă s'au născut în libertate erau ingenui şi prin urmare se bucu-. 
rau de foloasele cetăţeniei române fără nici o restricție. 

“Faptul de a fi sclav, aduce. oare-care scăderi în situa 
ţia juridică a, libertinului, Deşi ca ori-ce persoană liberă, liber- 
tinul avea ius conubii, recunoscut prin lex Iulia de maritandis 
ordinibuş din timpul lui August, totuşi nu se putea căsători cu. 

-o persoană -de rang "senatorial, In vieața publică libertinul nu 
avea ius honorum; iar în-ce privește ius suffragii exercita drep- 
tul de vot numai în cele 4 triburi urbane; având deci o influență. . 

"politică foarte redusă. 
Restricţiunile legate de pata naşterii servile puteau Îi înlă- 

turate sau prin actul zis. restitutio natalium d prin „care - Îm- 
  

1) Gaius (III. 93.) constată că din această promisiune unilaterală fără 
“să: îi precedat. o întrebare, se contractează o obligațiune; une loguenie et 
sine interrogaiione alii promittente contrahitur - “oblisatio,. şi libertus patrono 
aut 'donum aut munus aut operas se daturum esse iuravil. De aici rezultă, 

„că iusim andum liberti nu poate fi socotit printre contractele verbale: alături 
"de stipulatio,; unde * se cere colaborarea ambelor părţi, realizată prin între... 
bare şi răspuns; “ Ă - 

2). Unele “ servicii, numite '« operae officiales, aveau un carcter personali. . - 
sim, nu erau datorate decât persoanei patronului şi deci beneficiarul nu le 

„puteau ceda unui terțiu; altele cu caracter economic (operae Tabriles) re- - 
prezentând .numai valoare patrimonială se puteau ceda. Cf, Dig. 38,:1.9. $1, 

'2) CE Paul Sent, 2, 32. 1; Dig. 37, 145 $1, : 
- 1) Patronul putea să atribue, prin testament, dreptul de patronat unuia .-. 

din copiii săi, dssignatio liberti. Cf. Dig. 50. 16. 107; Inst, AI, -8, de adsisna- 
“ione liNertoruzn, 

5) Dig, 40, 11,22; Interdim et servi nati ex post facto iuris “interventu in- 
genui fiunt, ut ecce si libertinus a principe nafalibus suis restitutus fuerit, illis 
enim ulique natalibus restiluitur. în quibus înilio omnes homines huerunt. 
non in quibus ipse nascilur, cum servus natus essef, Hic enim, quantum ad .
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păratul făcea abstracție- de inferioritatea nașterii, destiințând 
"dreptul de-patronat cu „consimțimântul patronului; sau. prin a- 

. cordarea de patronat numit ius aureorum anulorum *), care pu- 
„nea pe libertin în rândul oamenilor născuţi liberi (ingenui) dar 

„lăsa neatins dreptul de patronat. După Iustinian (Novella 78) li- 
" bertul se bucura de toate drepturile publice ca şi un ingenuu, | 

Din cauza afluenții ingrijitoare a' sclavilor în economia ge- 
nerală a statului şi spre a se îngreuia intrarea acestora în corpul - 
cetățenilor romani după manumisiune, s'a. restrâns dreptul stă- 
pânilor de a-și libera-sclavii prin legile Aelia Sentia şi Futia Ca- 
ninia din timpul lui August. Cea- d'intâi privea. manumisiunile 
inter vivos şi punea următoarele condiţii: i | 

manumisorul să aibă cel puţin 20 de ani împliniți; - 
sclavul. să îi împlinit 30 de ani; iar dacă nu se respecta 

aceste restricțiuni grivitoare la etate, atunci trebuia să existe: 
un motiv serios de liberare apreciat de un consiliu, constituit 
"ad-hoc; Da . i o 
ă să nu se fi făcut manumisiunea în irauda creditorilor. , 

Liberarea, săvârșită în disprețul acestor dispozițiuni,.. era 
nulă), - 

„ Legea Fufia Caninia se referă, la manumisiunile lăsate mor- 
lis causa, fixând numărul sclavilor cari puteau fi liberaţi prin 
testament *), Manumisiunile cari: treceau peste numărul. legal 
erau nule. Ambele legi sunt deci leges perfectae. Sub Iustinian: 
din legea Aelia Sentia nu mai rămăsese, valabilă decât dispo- 

"ziția privitoare la frauda creditorilor; iar legea Fufia Caninia a 
fost abrogată de acest impărat.- Da 

-. Intr'o situaţiune similară sclaviei, dar trecătoare, se putea 
afla cineva-in mancipio: o stare de dependenţă creiată mai ales 

totum ius pertinet, perinde habotur, atque si ingenuus nalus essel, nec pa- 
__dronus eius polest ad successionern venire. Ideoque imperatores non facile 

„ solent quemguar: nalalibus reslilucre, nisi consentiente -patrono. _:: E 
1) Dreptul de a purta inele de aur era un privilegiu al oamenilor născuţi 

„în libertate, - . Se o 
:) Tot această lege prevede că selavii, cari în timpul robiei au suferit 

pedepse infamante, (tortură şi lanţuri, forti vinctique) nu se pot bucura prin 
manumisiune decât de pessima libertas:-adecă nu ajungeau nici odată la 
cetățenia romană și nu le cra permis să locuiască în Roma nici în jurul 
-acestui oraș pe o rază de 100 de mile; ei intrau în rindul peregrinilor ziși 
dedilicii. Cf, Gaius Î. 13, 26—27 şi 3641, A 

_„2) CE Gaius |, 42—46, -
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pentru a pregăti fie liberarta de sub patria potestas, He adop-. ăi 
țiunea, In mancipio se “mai: putea afla și debitorul insolvabil 
atribuit de pretor creditorului, (addictus), precum şi fiul de fa-. 
milie care a cauzat un delict și a fost predat victimei (noxae | 
„deditus). 1) In ambele cazuri robia trecătoare” dura până când 
addictus sau noxae deditus se liberau prin muncă *) de datoria:. 
In acest caz creditorul era obligat să: libereze persoana ce fără 
„moliv continua să .se mai afle in mancipio *). 

Intr' o situațiune de quasi-servitute rămânea ŞI. persoana res- 
cumpărată din captivitate, atâta timp cât nu plătea: prețul libe- 
rării (ab hostibus redemptus)*). 

O stare intermediară între sclavie și libertate rezultă “din. 
„ înstituţia  colonatului; reglementată de Impăratul Constantin; * 
„Colonii erau arendași perpetui, legaţi de pământul pe care îl 
lucrau, glebae adscripti; ei erau priviți ca pars furidi şi deci nu - 
“puteau fi înstreinaţi: de cât odată cu fondul rural. Nu aveau fa- 
cultatea de a se strămuta din loc în loc. Situaţia de colon se 
“moștenea. În afară de aceste restricțiuni ei se bucurau de pleni- 
tudinea 'dreptului privat, în. teorie; în practică, situațiunea.. lor- 
economică îi: redusese la o sclavie consfinţită prin constituțiile: | 
imperiale. din epoca bizantină , 

CAPITOLUL II. - Ă 

"Status civitatis, . 

Din punctul de vedere al cetățeniei, Romanii au păstrat, în 
toată perioada de creștere. a puterii lor până au ajuns la apogeu, 
dela fondarea Republiii până la începutul secolului al III-lea. - 

  

1) ci, Gaius 1, 49, “146, „123, 136, 138-141, Gaius Il. 86, 90. TI, 114, 
*) In teorie nu erau erbi ci numai lucrau ca “servi: aliud est servum . 

„esse, aliud servire. Debitorul atribuit (addictus) de pretor creditorului, care 
-îl ducea cu sine „acasă, trăia încă după legile civile: se nulrea din al său 
(suo vivito, prevede legea celor XII table), deci era încă proprietar, "dar na 
mai avea ius commercii. A 

3) Per hominem liberum noxae deditum si' tantum. adquisitum sit quan- 
tum damni dedit, manumitiere cogendum est a praetore qui. noxae dedilum 
accepit. Cf, Coll,-11. 3, 

1) Quamvis 'placeat hunc servorum non esse, sed viniculo quodam reti- 
neri donec pretium solvat, Dig. 28. 1. 20. $ 1. Ci. Dig, 43, 29, 3, $ 3.- 
5) Pentru detalii cf, Longinescu, Elemente de drept roman. Volumul I. 

„1908, „patina 194-—197; ca a sedes materiae; vezi Cod. 11. 48.
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după Christos, au păstrat timp de.700 de ani deosebirea între '! 
cives romani și streini, numiţi peresrini. În toată această vreme 
politica Romei-a fost naționalistă, acordând ius civitatis numai 

„elementelor cari dovedeau că îl merită, prin faptul că efectiv s'au' 
asimilat, Aşa se explică întârzierea aceia, că de la desăvârșirea 
cuceririi militare a Italiei în anul 266 înainte de Christos a tre- 
cut mai bine de:două secole până când să se acorde dreptul de 
cetățenie întregii peninsule până la:-Alpi. Tot din simțul preve- 

__ derii politice s'a creiat și situația juridică intermediară, între 
cives şi peregrini, caracterizată prin ius Latii, și introdusă spre - 
a pune o treaptă și o zăbavă pentru streini până să obţină. drep- 
tul deplin de cetăţenie, care drept deplin nu s'a acordat dintr'o- 
dată nici unei întregi provincii din statul roman, Timp de 700. 
de ani, conform. diferenţei, între civis Şi peregrinus, numai ce- 
tățeanul român se bucura de ius suffragii et honorum, de ius com- 
mercii et conubii;:pe când peresrinul participa la vieața dreptu- 
lui roman, în măsura stabilită prin normele împrumutate din ius 
gentium. Dincolo de această limită el trăia după dreptul lui na- 

“țional.!). - a 
„ Cetăţenia romană se dobândește: | | 

a) prin naștere; când căsătoria a fost legitimă (iustum ma- 
irimonium) din care rezultă patria - potestas, . copilul urmează 

"condiţia juridică a tatălui din momentul concepției; când nu a. 
fost legitimă urmează condiţia mamei din: momentul nașterii *).. 
Aşa dar, copilul unui Roman cu o Latină, este Latin; copilul unui 
liber cu o sclavă, este sclav, | | E | 

- b).prin manumisiunea săvârşită conform cu ius civile: Dar, , 
deplinul exercițiu al dreptului de cetățean îl au numai copiii |i- 
bertului, născuţi în libertate, numiţi ingenui. : e 

“Calitaţea de cetăţean se pierde prin trecerea la duşman, 

  

1) O categorie de peregrini sunt aceia numiţi dediticii, cari au fost. su- 
puşi cu armele şi nu li s'a dat nici dreptul naţional (exemplu Evreii) Cf,: 
Gaius 1, 14, N Ia aa Ă | n ) Ulpian, Reg. V, 8 formulează 'ast-fel aceste resuli: Conubio interve-" 
niente liberi semper patrem secuntur; non interveniente conubio, malris con. . 

" dicioni accedunț. De la acest. principiu s'a lăcut o abatere prin lex Minicia _ 
_ AGaius Inst, 1. 78) care prevede că copilul, născut dintre un Roman şi pere- 
:grină sau viceversa, urmează condiţiunea cea inferioară a unuia din soţi când „între ei nu există conubium: ex alterutro -peregrino natum deterioris condi.  «cionem parentis segui, E !
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.- prin strămutarea domiciliului într'o colonie: latină Şi prin pe- : ” 
 deapsa. exilului, numită! "sub Republică. aguae, et isnis interdic- ” 
.tio ”)., ÎN AI MD 

“Intre cetățenii romani şi peresrini a existat « o categorie de. 

" persoane cărora statul roman nu le-a. acordat din plenitudinea 

calităţii de cetățean roman decât anumite drepturi, Aceştia erau 

Lalinii, cu regimul juridic mai sus schițat *), care au servit ca - 

“un mijloc de romanizare a Italiei î în timpul Republicii și a dife-. 
ritelor provincii în perioada Imperiului. . - 

Impăratul Caracalla, a rupt cu politica seculară - a Romei, 

de a îi precaută în acordarea dreptilui de cetățenie, .și-în anul 

212 a hărăzit ius civitatis tuturor locuitorilor liberi, stabiliţi la -. 

„acea dată pe teritoriul statului ,. : . 

-1)' Sub Imperiu această pedeapsă aplicată de Impărați s'a numit depor-! 

“tatio. Deportatul rămâne liber; pierzând ius civitatis, trăește după ius “gen- . 

lium. Dig, 48, 22. 15, pr: Deportatus civilatem amiltit, liberlatem retinet et 

iure civili caret;. gentium vero utilur. Deportarea nu desface , căsătoria: | 

Quodsi deporfata sit uxor, Marcellus ait, non utique: deportatione dissolui 
-. mairimonium:, nam cum libera mulier remaneat, nihil prohibet et- virum ma- 

riti alfectionem et mulierem uxoris animum retinere. Dig. 48. 20. 5 Ş 1. , 

O altă formă de exil era. relegatio, care nu aducea perdetea dreptului a 
de cetățenie, ci constă în impunerea pedepsitului ori de a-avea un anumit 

domiciliu forţat (o insulă, oază) ori de a nu locui într” un anumit loc. CE. 
"Dig. 48, 22, 7, pr. Dig. 48, 22. 17 pr: Relegatus statum suum integrum retinet 

et bond quae habet et potesiatem_in liberos sive ad tempus sive în perpe- 

Iuum relesatus est.. Deportatio: autem non fit. ad tempus.. „Ambele forme 

intră în noțiunea mai largă, exilium. Ci, Dig. eodem 5. a 
= Intr'un regim juridic mai restrâns decât acela al Latinilor coloniari,. 

. trăiau, în virtutea: legii Iunia Nerbana din timpul lui Tiberiu; manunişii per 

epistolam sau inter amicos precum şi 'aceia cari nu fuseseră liberaţi în con- 

diţiile stabilite prin legea Zelia. Sentia. (Cf. Gaius 1. 37 şi următoarele para- - 

grafie), Aceste persoane, numite după legea lunia Latini iuniari, trăiau ca -- 
oameni liberi, supuşi numâi dreptului de patronat, dar mureau ca. sclayi, 

- după formula lui Gaius: vivunt ut liberi, moriuntur ut servi. De unde urmea- 

ză, că ei nu puteau testa. şi deci moştenirea lor trecea: asupra patronului, sau . 

familiei acestuia nu ca hereditas, ci: cu titlu” de peculiui, Consecinţă: moşte- ” 

“ nitorul răspundea limitat pentru obligaţiunile succesiunii până la concurenţa 

peculiului, . Ei - a A 

In ce privește. nodurile cum Latinii iunieni dobândeau ce tățenia ro-. 
_mană, cf. Gaius I, 32—35; li se acorda cetăţenia deplină ca recompensă - 
pentru servicii aduse administraţiei! publice - sau pentru a sc favoriza. inmul- 
ţirea. populaţiei, - . o 

3) Ulpian, Dig, 1,5, 47: In, orbe Romano qui sunt ex constilutione: 
_imperatoris Ahtonini 'cives Romani elfecti stint. Na beneficia de această 

x
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De atunci, se deschide pentru Imperiul roman o perioadă 
cosmopolită, consiinţită juridiceşte, care însă nu i-a 'adus nici . 
un adaos real de putere. 

CAPITOLUL UL. 

“Status familia. N  - 
 Ulnst. 1, 9;.Cod, 8 46) - E 

Din acest punct de vedere, cetățeanul roman putea fi sui 
iuris sau alieni iuris. Sui iuris era Romanul stăpân în casa lui, 
care nu era supus vre-unei puteri streine, indiferent dacă ajun=- - 
sese la vârsta pubertăţii sau nu, Acest cetățean independent se . 
numea paterfamilias *), definit de Ulpian?): qui dominium in - 
domo habet. a - . - 

. Alieni iuris este persoana - supusă unei puteri streine. In. 
aceasță- situaţie se aflau copiii Hilii sau iliae familiae şi femeile 
măritate cu manus?), - 2 a 

Puterea tatălui, sub c care: trăiau copii, fie născuţi ex iusto 
matrimonio,. fie adoptați sau lesitimaţi, se numește patria po-. 

- estas. Autoritatea paternă este o instituţie specific romană, (Ga- 
ius Inst. |, 55.) care imprimă -familiei romane un caracter deose- 

bit şi constitue baza rudeniei civile, numită agnatio. 
Patria: potestas nu era organizată la "Romani în interesul 

copiilor ca puterea părintească la moderni şi de aceia nu înceta 
_în momentul, când âceştia puteau fi consideraţi că sînt în stare 
a-și apără singuri interesele lor; ci funcționa în în interesul tatălui 

  

incetăţenire generală nici “latinii iuniani, nici libertini dediticii, nici depor=: 
taţii cari prin pedeapsă şi-au perdut cetăţenia. Cf. Ferrini op. cit, No, 56, cf. 
Dig. 43, 19. 1751, 

1) Aici cuvântul. familia înseamnă averea cetăţeanului + roman, aşa cum 
se înlâlneşte și în următoarea regulă din cele XII table: „adgnatus proxi- 
mus familiam habeto; termenul familia “se "mai .referă - şi la persoane "şi 

„atunci indică acele persoane; cari „stau sub aceiaşi putere paternă; mai: 
"“ inscamnă şi ceata de sclavi cari ţin de o casă, “Asupra diferitelor înțelesuri 

„cf. Dig. 50, 16, 195 $ 1—5, | ie ! e | | 
Dig 50.16.1952. - 

3) Alieni iuris sunt şi sclavii pe persoanele in mancipio. Şi aceştia 
„se află sub puterea cetăţeanului: roman, şi ei. constitue familia în: sensul, 
"dela nota 1; despre sclavi şi persoanele. in causa mancipii s'a tratat în capi- 
„telul privitor la status libertaiis.
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și deci se stingea odată cu vieaţă acestuia, fără a se ține seamă 
nici.de vârsta copilului, nici de poziţia lui socială. 

În acest capitol, care coprinde expunerea cum ia naștere | 
și se stinge puterea paternă, implicit se va trata și despre că- 
sătorie și despre raporturile între tată şi copii. Rămâne ca la 
materia obligaţiilor să se desvolte normele, cari cârmuese inte- 
resele materiale d'intre soți, -. - - IR SN 

ti SECȚIUNEA | 
a Intinderea puterii paterne. . 

SL 
Situaţia juridică a fiilor de familie, 

In vechiul drept roman fiul de familie nu se deosebea ju- 
„ridicește mult de selav._O dovadă că era privit ca un obiect, de 

4 

„“drept?), este faptul-că fiul de familie putea fi înstreinat prin a- 
celeași moduri vechi de strămutare â proprietăţii, întrebuința- . 
te şi la lucrurile neînsuflețite: prin mancipatio și in iure cessio. 
Dacă ambele moduri s'au păstrat şi că instrument de săvârșire 

“a adopțiunii, aceasta înseamnă că înainte de-a îi ajuns o sim-. 
plă formalitate, vor fi funcţionat odată realmente oslindind o . 
numită concepție juridică. Cu ocazia adopțiunii Gaius?) ne.spu- 

„_ne.că fiul de familie era revendicat de cătr2 tatăl adoptant în 
același îel ca orice alt obiect:. vindicat apud praetorem  filium - | 
suum esse; De aici rezultă, că în vremuri nai îndepărtate s'a - 

„intentat rei vindicatio nu fictiv ci efectiv cu privire la filius fami- 
lias, cum făcea proprietarul cerând restituirea lucrului său, In ” 
dreptul. clasic s'a admis, că fiul de familie nu mai represintă un. 

  

4) Fiind obiect de drept, pateriamilias putea dispune de existenţa lui: :. 
avea ius vitae ac necis, dreptul 'de viață şi de. moarte; îl putea. vinde, ius 
vendendi; îl putea părăsi, jus exponendi. Aceste consecinţe ale exerciţiului 
puterii paterne au fost cu-timpul 'îndulcite, Din ius vitae ac _necis a rămas - 
sub Imperiu, dreptul de corecţiune, Dioclețian (Cod, 4. 43: 1) a interzis vin- 
derea sau încheierea: ori-cărei transacţiuni cu privire la persoana 'copiilor; 
iar Constantin .a:încuviinţat vânzarea. copiilor de curând născuţi (sanguino- 
lenți) numai în caz de extremă mizerie (si quis propter nimiam paupertatem 
esestalemque victus causa... -sanguinolentos vendiderit). Ci, Cod, 4, 42, 

„lex,'2,: . d. a 
2) Inst, |, 34. N i - >
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obiect de drept în mâna lui patertamilias şi de aceia părintele 
nu putea : să ceară a-i fi restituit prin rei vindicatio, ci prin vindi- 
catio in potestatem?). 

Din patria. potestas isvora și dreptul tatălui de a-și da con- 
simțământul, la căsătoria copiilor, Fără „acest consimțământ că- 
sătoria era nulă. 

Fiul de familie ca și sclavul era instrument de: achiziţie 
„pentru tată; îl putea face proprietar, posesor, creditor, Il pu- . 
tea chiar obliga ex delicto, dintr'un fapt ilegal, săvârşit cu in- 
tenţia de a păgubi; dar în' acest caz tatăl avea facultatea. alter- 
nativă de a plăti paguba cauzată sau a da pe deliquent în pu- 
terea victimei (noxae deditio). Iustinian *) a desfiinţat noxae de- : 

| ditio a fiilor de familie, . a 
- În ce privește obligaţiunile ex contractu ale fiului de fami- . 

lie, din acestea tatăl nu răspundea de cât sau: până la concu- 
rența peculiului profecticiu, sau numai în cazurile stabilite de 
dreptul pretorian prin acţiunile numite adiecfitide gualitatis. Pe- 
culium profecticium era averea constituită re tată (a patre pro- . 
fectum) sau de ascendentul patern, cu autorizaţia tacită dată | 
fiului său nepotului de a încheia acte juriciice cerute de o admi-: 
nistrație obişnuită. Această autorizaţie preiupusă formează fun- 
damentul. juridic al răspunderii constituer iului pentru obligațiu- 
nile încheiate de filius familias. Peculiul profecticiu precum şi 
ori-ce's'a dobândit ex re -peculiari este pri prietatea tatălui, care 
în ori-ce moment îl'poate micșora sar lu. înapoi în întregime, 

In: dreptul “clasic fiul de familie poate încheia în numele 
„său propriu acte juridice; după afirmaţiunea lui Gaius *) poate 
figura în proces ca reclamat. Dar, atâta vreme cât nu a putut 
să aibă o avere cu titlu de proprietar; acțiunile” intentate de el 
sau pornite contra lui rezultau în general) numai din transac- 
țiile încheiate în legătură cu' administrarea peculiului profecti- 
ciu. 

1) CE Dig. 6.1, 1 ş2, 
*) cf. Inst, 4 8, 56 şi 7. - - 
3) Dig. 44, 7, 39; Filius familias ex : omnibus causis tamguam “paterta- 

milias obligatur et ob id agi cum eo tamquam cum patrefamilias potest. . 
*) Treptat treptat i s'a recunoscut în perioada- clasică putinţa de a in- 

tenta proprio nomine şi alte acţiuni, spre exemplu: -acfio iniuriarum, actio 
deposili; commodati, Dig. 44. 7, 9, Ulpian,. Dig. 44, 7,.13, afirmă: in factum 

- actiones etiam filii familiarum possunt exercere. „Asupra acestei chestiuny , 
cî. Girard, op. cit. Ed. V pag. 143 nota 4, —
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Despre peculii. „i 
(Dig, 49, 17; Cod: 12, 30. 36; 6, 60-61; Nov, 118) - * 

„” Situaţiunea juridică s'a schimbat din momentul” în care | 
s'a realizat independenţa economică a fiului de familie prin faptul "că poate avea o avere proprie, pe lângă peculiul' profecticiu. S'a „ajuns la această concepție prin recunoaşterea peculiului castrens, guasi castrens și a bunurilor adventicii, 

+ "a) Peculium castrense este averea dobândită in castris, ca 
militar; asupra acestui peculiu s'a recunoscut drepiul de proprie- 
tate.a fiului de familie cu efecțul că îl-putea înstreina inter vivos, ? - Prin transacţiuni între vii, precum-şi dispune asupra lui prin tes- 
tament. Această capacitate de a testa s'a recunoscut deplin de 
către Hadrian. Dacă însă nu făcuse testament, peculiul castrens 

„revenea părintelui 'nu iure hereditarid, ci iure” peculii; de unde 
“urmează că paterfamilias răspundea limitat, până la concurența 
peculiului, de datoriile succesiunii. Dacă ar fi răspuns de dato- 
rii iure hereditario, tatăl în calitate de moștenitor ar fi fost obli- 
sat să plătească datoriile succesiunii -din propria lui avere, în 
caz când nu ar îi ajuns petuliul moştenit! -” NA 
0) Peculiarh quasi'castrense este averea dobândită ca func- 
ționar, advocat, preot sau prin. donaţiune imperială, asimilată 
peculiului castrens la începutul perioadei bizantine, Totuşi, nu- 
mai dela lustinian înainte, fiul de familie: a putut testa” asupra. 
acestei averi, - - 7 IN 

c) Bona adventicia constau din patrimoniul, “care vine co- 
“pilului dela mamă sau rudele ei (bona materna sive: materni ge- 

neris). Normele juridice. privitoare la aceâstă avere s'au desvol- 
“tat în legătură cu regimul succesoral' modificat de S, €. Orfitia- 
num din anul 178, prin cate s'a acordat: copiilor dreptul de suc- : 

„cesiune la averea mamei lor, Până atunci, copiii nu aveau acest 
drept pentru-că nu erau asnați cu mama. Deschizându-li-se drep- 
tul de moştenire, urma după ius civile ca averea moştenită să 
între în patrimoniul tatălui, conform principiului că fiul de fa- . 

-milie este -uni instrument de achiziție pentru paterfamilias. Așa 
dar, averea moştenită dela mamă, sau rudele materne ar îi reve- 
nit, la moartea, tatălui, tituror' copiilor acestuia, adică şi acelora 

„născuţi din altă căsătorie. Spre a împedica atare consecinţă, 
" s'a recunoscut fiilor de familie dreptul de proprietate asupra bu- 
nutilor de proveniență maternă sau dela rudele mamei, lăsându-



— 145 — 

se tatălui numai usuiructul pe care îl păstra și în cazul când: emancipa pe fiu din “puterea sa paternă, ca un aşa numit prae- mium. emancipationis. Aceste bunuri se numesc bona adventicia regularia, spre deosebire de 'cele irregularia, la cari, prin testa-: ment 'sau prin: actul de donaţiune, usufruciul tatălui era exclus, Mai târziu, sub Iustinian, a luat un caracter adventiciu ori- „ce achiziţiune făcută de- copil, când nu provenea dela tâtă, ex re palris. Asupra bunurilor adventicii copilul nu putea testa. La " moartea lui se deschidea succesiunea ab intestat asupra acestor „bunuri, cari nici odată nu reveneau tatălui iure peculii; de aceia și denumirea bona adventicia este mai-justă decât peculium ad- venticiur, ua o se „Toate actele juridice încheiate cu privire la cele irei specii de bunuri, dau naștere la acțiuni în favoarea și în contra fiului de familie, în cari el singur poate fisura ca reclamant sau recla- mat, 

SECȚIUNEA 4. 
Modurile de întemeiere a puterii paterne, 

Puterea paternă ia naștere prin căsătorie, prin adopțiune "şi lesitimaţie. Mn săi 

SI. Ma 
A, Căsătoria. 

„2 (nst. 1. 10; Dig, 23, 2;-Cod. 5, 4-6), 
Căsătoria, numiţă iustum matrimonium sau iustae nuptiae, este definită de Modestin !); coniunctio maris et feminae, con- sortium omnis vitae, divini et humani iuris communicatio, | In această definiție, dată în secolul III după Christos, se * oglindeşie încă vechea „concepție romană despre căsătorie: o le- Sătură încheiată pentru toată vieața .(consorlium omnis vitae), stabilind între-soţi o comunitate desăvârşită nu numai în“ce:pri- vește bunurile materiale. (communicatio humani iuris) dar şi o împărtăşire a femeii la dreptul divin al bărbatului, la cultul stră-- moşilor săi. A lăsa să cadă- în părăsire acest cult, prin lipsa de urmași, era cel mai greu neajuns ce putea lovi “o familie și de aceia instituţia căsătoriei apare la Romanii primitivi și foarte 

  

Dig. 23, 21: Ma
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veligioși, ca un mijloc, de a "perpetua cultul familial, Căsătoria 
avea deci menirea să aducă succesori tatălui de familie. 1), care- 

era tot de odată și preotul căminului moştenit. “Dacă această aş-” 

teptare nu se realiza, femeia putea Îi repudiată î în vechiul drept 

roman. | 
= Mai târziu când moravurile. s'au schimbat și credința s s'a. 

clătinat, Slăbind legătura căsniciei, a rămas în domeniul juridic 
acea communicatio -humani iuris,- mărginită la contribuția adusă: 

de femeie la sarcinele căsătoriei sub forma de dotă. Transforma- 

rea se poate constata în cele două regimuri matrimoniale cunos- 

cute: căsătoria cu manus, şi aceia încheiată prin simplul consim- 
țimânt, consensu,. 

' Ca şi la moderni încheierea căsătoriei era precedată de. lo- 

sodnă, sponsalia. (Dig. 23, 1; Cod. 5. 1). Cuvântul arată că lo- 
godna consta din promisiuni reciproce de căsătorie. Din spon- 

„salia nu rezultă decât spes matrimonii, nu o acţiune pentru a se 
pretinde executarea promisiunii | . | 

| I. Din punctul de vedere al statului de. familie, căsătoria. 

_cu manus trebue: tratată aici, pentru-că pune pe soție sub pute- 

rea bărbatului cu acelaș efect juridic ca şi cum ar fi fata lui; 
pe când căsătoria întemeiată prin simplul consimțimânt nu adu- 
ce o schimbare în status familiae al femeii măritate, - . ! 

Căsătoria cu manus, conventio in manurm, se contracta în trei 

forme, despre cari avem cele mai multe informaţiuni din Institu- 

iile lui Gaius %); confarreatio, coernptio şi usus.  - - 

  

1) E carcteristică expresia: ducere uzorem Iiberum guaerendorum cau- 

sa.' Asupra divorțului din cauză de 'sterilitate, vezi cazul lui Carvilius : 

Ruga, relatat de Aulus Gellius in Noctes atticae, 4. 3; ci. Fustel de Coulan- ' 
""ges, La Cit& Antique, Ediţia 18, 1903. pagina 49—55, | 

2) In Dig..23. 1, 1, Florentin dă următoarea definiție a logodnei: Spon- 

salia sunt'mentio et repromissio nuptiarum futurarum. Aulus Gellius, IV. 4.. 

spune că în vechiul drept latin logodna obliga” la încheierea căsătoriei. Ro- 

“manii nu admit nici odată acest principiu şi de aceia: au considerat ca nulă 

E pedeapsa convenţională stipulată în caz de neconiractare a căsătoriei, pen- 

tru motivul formulat de Paul (Dig. 45. 1. 113 pr.) inhonestum visum est, vin- 

culo. poenae mălrimonia obstringi. “Totuși partea, din a cărei culpă nu sa 

încheiat căsătoria proectată, perdea: darurile făcute (arrha sponsalicia, . do- 

- natio ante nuptias) dela Constantin inainte, (Codex 5, 3. 15). Tot acest im- . 

„părat a hotărit (Cod, 5. 3, 16.) că logodnica sau moştenitorii ei dobândesc 

_jimătate din acele daruri, dacă logodnicul a murit post osculum interve- 

"nienter:, . _ ă -. Ă | 

3) Inst L 108—415, 0. -



— 147 —: 

a) Confarreatio consta dintr'o ceremonie cu caracter religios rezervată patricilor, celebrată de preoți în Îaţa a zece. martori, şi din împărtășirea femeii dintr'o olrandă, numită panis farreus _ (de acolo confarreatio), săvârşită în-casa bărbatului . înaintea imaginelor de “strămoși zeificaţi. Prin acest act se asocia soţia la religia: şi cultul soţului ei, Ceremonia avea loc imediat ce logod- „ nica fusese. dusă în căsa bărbatului, deductio feminae in domum mariti, prin care fapt se_punea femeia la dispoziția lui. Actul "introducerii -logodnicii în casa birbatului avea -importanţă juri- “dică, pentru-că din acel moment se considera căsătoria ca exi- stentă, Confarreatio s'a păstrat, tot mai restrânsă, în epoca pă- Sână a dreptului roman. A E „b) Coemptio se îndeplinea fără: formele solemne mai sus 

7 

schițate; avea un. caracter de transacţie încheiată între tată] viitoarei soții şi viitorul bărbat prin mancipatio; cu această oca- zie viitorii soţi îşi puneau reciproc întrebări dacă voesc. să se | ia în căsătorie, Coemptio era încă uzitată pe vremea lui Gaius, servind și la alte scopuri de cât a încheia un matrimoniu nor- mal (coemptio fiduciae causa). | _c) La usus apare concepția străveche a usucapiunii, a do- bândirii unui obiect prin posesie îndelungată; Lipsită de ori-ce lormă, căsătoria devenea valabilă” prin cohabitaţia de un. an, cu condiția ca în acest an femeia să nu fi întrerupt traiul im- preună în trei nopţi. consecutive. Asemenea usurpatio trinoctii - DI - - Pi - 

1) Se incheia o coemptio fiduciae Causa, pentru ca femeia să-și poată . “schimba tutorele: tutela evitandae gratia; sau pentru a-şi putea face tes. lament: festameati faciendi, gratia, După vechiul drept roman femeia inge. nuă nu-şi putea face testament, pentru a nu atinge dreptul de succesiune al | a6naţilor „ei. Spre a cluda această dispoziţie, ea îşi creia calitatea de manu- misă (liberta) prin faptul că se da in coemplio unui terţi, Acesta o libera din puterea lui, rămânând faţă de femeie în situaţia juridică a manumiso- rului; așa dar, femeia îşi perdea” calitatea de ingenuă şi, lipsită de această calitâte, putea testa. Dela Hadrian inainte nu a mai fost nevoe de atare - Procedură, pentru-că s'a acordat şi femeii ingenue dreptul de a testa. Asu- pra ambelor moduri cf. Gaius Iast, I, 115, 115-a., Coemptio mai servea fe- meii și sacrorum interimendorum causa: se mărita cum manu cu un bătrân, trecea deci în familia lui, rupând legătura agnatică cu familia ei şi scăpând tot de o dată de sarcina de a intreţine cultul strămoşilor ei (sacra). Acesta era scopul, La căsătoria încheiată în acest fel, femeia aștepta să moară bă- trânul luat de formă ca bărbat, ca' să-şi reia propria-i avere sine sacris în calitate de moștenitoare a defunctului. Cf, Girard, op. cit pag, 153, nota şi literatura acolo citată, 

- fa
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impiedeca pe bărbat să dobândească manus asupra soţiei, In s se-. 

colul [i după Christos, Gaius spune că această formă de căsăto-- : 

„rie căzuse în desuetudine. ... - a 

Din căsătoria, încheiată în 1 cele trei forme, rezultă. un ius= 

fum matrimonium sau iustae nuptiae, dacă se. satisfăcuseră- ȘI 

celelalte condiţii ce se vor expune mai jos, Soţia, numită: mater- - 

_- Familias, rupea. ori-ce legătură de asnaţiurie*) cu familia ei fi- . 
" rească și deci perdea: dreptul de succesiune; în schimb întra.. 

în familia agnatică a bărbatului, care dobândea asupra persoa- | 
_nei ei un: drept egal.ca și asupra copiilor lui; iar asupra averii ei 

actuale şi viitoare câştiga dreptul de proprietate ).. Așa dar, pe - 

de o paite avea loc o contopire a patrimoniilor. soţilor, al căror 

proprietar exclusiv era bărbatul; pe de altă parte soția, supusă, 

faţă de bărbat ca şi un' copil al lui (loco filiae) *), dobândea în - 
această calitate dreptul de succesiune în averea bărbatului, ală- 

„turi de-copiii acestuia, cu cari era asimilată ( loco' sororis) la - 

deschiderea moştenirii, Din cele expuse reiese că forma de căsă- - 

„torie, numită: conventio in manur, făcea în adevăr din. femeia 

măritată o-persoană. alieni iuris. ” ÎN 

II. Cu totul alt-fel se prezintă situația juridică la căsătoria . 
încheiată prin' simplu consimțimânt, - care a, înlocuit încet încet 

- convențio in manum, începând din ultimii secoli ai Republicii, .. 
Aici simplul consensus_facit nuptias fără altă formalitate, , 

-cu condiția să îi inceput şi vieaţa împreună 1). Stabilirea comu- 

3) Căsătoria “cu manus ducând o capilis deminutio minima, prin care - 

:se stingeau drepturile personale ale, femeii câştigate înainte de a se mărita, 

urmează.că bărbatul nu dobândea nici usatructul,. „nici serviciile promise cu 

- „jurământ, de către libert femeii înainte de a intra în căsătorie, cl. Gaius III: - 

83, „pentru- că acestea erau drepturi strict personale, | a 

”) Cicerone, Tâp. 4. 23, Cum mulier viro in manum convenit, omnia. quae 

mulierie fucrurit viri fiunt dotis nomine. . 

et, 136. ME - 
) În sensul dat de Girard op. cit. pag. 153: să fie. pusă femeia la dis . 

-poziţia bărbatului, adică adusă: în casa lui, De aceia nu se „poate concepe o 

- căsătorie cu o femeie absentă; poate fi admisă o căsătorie cu un bărbat ab- 

-sent, dacă soția, căsătorită prin consens, este dusă în casa bărbatului, Acea- * 

stă diferenţă o face Pomponii (Dig. 23. 1[..5.). în următorul text: Mulierem 

“absenti per litteras eius vel per nuntium posse nubere placet si în domum eius 

” deduceretur; eam vero quae abesset ex liiteris vel nuntio suo duci a marito 
- non posse: deductions enim opus esse in mnariti” non in uxoris domum, quasi. 

domicilium matrimonii. În acest sens scrie'şi Paul, Sent, 2, 19, 8:: Vir ab- : 
N
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nităţii de. vieaţă constitue punctul inițial al căsătoriei şi are im- „Portanță juridică, în ce priveşte consecinţele care . decurg din regimul matrimonial: spre exemplu, pentru a se ști dacă donaţiu- nile s'au făcut între logodiţi și atunci sunt valabile; sau între soți, in care caz nu sunt valabile 1). Căsătoria: contractată prin consimțimânt. întemeiază un matrimonium iustum, din car& re- zultă patria potestas asupra copiilor născuţi ca şi la conventio in marium. Aa a | 

"Regimul juridic al soției este 'insă cu tătul diferit. Ea ră- 
mâne agnată în familia ei de origină, prin urmare tatăl ei firesc, păstrează asupra ei patria potestas, în. virtutea căreia putea să „0 ceară inapoi, prin interdictuni de filia exhibenda et ducenda. 
Tatăl exercitând acest drept, avea deci putinţa. să desființeze „căsătoria, “ Păstrând legăturile de agnaţiune, femeia măritată: 
moștenea în familia ei şi era moștenită de rudele ei'agnatice. ,. | 

Faţă de- bărbat soția (uxor) nu era supusă de drept în ce. privește persoana ei; iar înce priveşte averea, aducea în pro- 
„prietatea bărbatului o. valoare determinată! la încheierea căsă- 
'toriei, 'cu destinaţia de a contribui la 'sarcinele matrimoniale. 
„Acestă valoare, numită dotă, devenea proprietatea bărbatului . care însă în anumite” cazuri era obligat să o restitue la desface: - rea căsătoriei, Restul averii ei actuale şi averea viitoare, ce ar fi 
dobândit soția, îi aparţinea personal, și se chema parapherna. . 

Faţă de proprii ei copii mama din punctul de vedere juri- 
dic era o streină. Ne fiind asnată cu ei, pentru-că nu avea pa- 
tria potestas, nici nu era: moștenită de ei nici nu îi moștenea du- 
pă dreptul civil şi pretorian. Târziu, în secolul II: al arii creş- 
tine; s'a recunoscut prin S. C, Tertullianum, din: timpul lui Ha- 
drian, dreptul mumei la succesiunea copiilor, înaintea asnaţilor. 
mai depărtaţi?); iar prin S. C. Orfitianum, din anul 178 sa acor- 

  

"sens exorem ducere potest, femina absens nudere non potest. Indicaţii de” „texte în accastă materie vezi la Girard, op. cit. pagina 154, nota 1 cf, şi Ferrini, op. cit. No, 709, - -- - i | | 
1) Vezi constituţia lui -Aurelian (Cod. 5. 2. 6) unde se pune această che- 

Stiune şi unde donatara este privită ca eoție, dacă a primit darul in casa 
bărbatului. („uxor enim fuisti“). ” i | i 

?) După acest S. C, mama: avea dreptul de succesiune ab intestato, în lipsă do testament; numai când sc buzura de ius liberoruin (dacă avea ca! ingenuă -3 copii,.ca libertină 4) şi. în cazul când copilul defunet nu lăsase 
nici heredez" cui, nici tată, nici frate consanguin; Dacă lăsase o soră consan- fuină, aceasta împărțea cu mama Cf, textul fundamental din Regulile lui Ulpian 25. 8. Pa - e: 

, 

Ei
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dat copiilor dreptul de s succesiunea mamei" înaintea tuturor :) ag- 
naţilor, ei, „- : 

LE IN - ă s2. - i 

Condiţiile de valabilitate ale căsătoriei. . 

Acestea” sunt: Consimţimântul, vârsta. și ius „conubii*). 
Ori-ce căsătorie, ori-cum contractată, .presupune _consimți- - 

mântul soților; dacă aceștia erau sui iuris. în momentul îricheie- 
„rii, consimțimântul lor era suficient. Dacă se aflau sub patria 
potestas, era necesar și consimțimântul tatălui, Dacă se' însura 

„nepotul (filiis ex filio)- care trăia sub puterea paternă a tatălui . 
mare (avus),. atunci era necesar nu numai consimțimântul lui 
avus; care exercita singur puterea paternă, ci şi consimțimân- 
tul tatălui, pentru-că copilul acestuia - însurându-se îi aducea : 

- descendenţi, cari fiind agnaţi-cu-el aveau dreptul să-l moşte- 
„mească, Cum Romanii s2 călăuzeau de. principiul, că nimănui nu 

i se poate aduce: moştenitori fără voia lui, nemini-invito heres 
suus adsnascitur, era necesar deci și consimțimântul tatălui. 
„Nu se cerea îrisă consimțimântul tatălui fetii la măritișul ei, da- 
că până atunci trăise sub puterea paternă a tatălui mare, Con- 
'simțimântul acestuia: era suficient, pentru- că. copii fetii mărita- 
te nu aveau nici o! legătură cu tatăl mamei. lor, Ei intrau sub Pu- . 
terea paternă a propriului lor tată, sau sub puterea tatălui mare 
al bărbatului, dacă acesta mai trăia, devenind agnaţi cu asnații 
acestuia, . , - - 2 

In: ce priveşte etatea; se cerea ca' ambii soți să fi. ajuns vâr- 
„sta pubertăţii. Chestiunea: când începe pubertatea a fost contro-" 
versată. Sabinienii fixau 14-ani la băeţi și 12 ani la fete, Procu- 
lienii susțineau că pubertatea trebue constatată după o- cercetare . 
  

+) Aici copii exclud! fără nici o restricţiune pe agnaţii “mamei: Ad libe- 
ros mătris. intestatae -hereditas ex lege. XII tabularum non pertinebat, guia 

feminae suos heredes non habent; sed postea imperatorum Antonini et Com.- 
modi oratione in senatu recitala id actum est, ut.matrum legilimae heredi: . 

-Zates ad filios pertineant, exclusis consaguineis 6? religuis agnatis, Ulpian, 
. Reg, 26,'7, : E 

*) Ulpian, Reg. 6. 2, rezumă astiel aceste trei condiţii: lustum matrimo= 
mium est si inter eos, qui nuptias contrahunt, conubium sit, et tam musculus 
pubes quam femina: potens. sit, et utrique consentiant, si sui iuris sunt, aut 

_eiiam perentes corum, si im” potestate sunt. !
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individuală: ex habitu corporis 1). Părerea Sabinienilor a rămas normă de drept. Ia N 

Lipsa consimțimântului şi a vârstei împiedică contracta- 
rea valabilă a căsătoriei între orice persoane: constitue ceiace 
se numeşte impedimente absolute ?), 
„Mai sunt însă alte condiţii, a căror lipsă împiedică contrac- larea căsătoriei intre anumite persoane, Nerespectarea lor con- 

stitue impedimente relative. Cazurile, cari intră în această cate- 
gorie se pot grupa sub termenul ius conubii, aplicat însă la cetă- - 
țenii romani între ei *). Jus conubii poate lipsi, în afară de alte 
cazuri *), din cauza rudeniei, rezultată ori din legătura de sânge 
(cosnatio) ori din alianță (adfinitas). | 

Rudenia de sânge e de două feluri: în linie dreaptă şi co- 
„ laterală. . e | . 

a) Inrudire în linie dreaptă există intre persoanele cari des- 
cind una din alta; exemplu pater, filius, nepos, pronepos în li- .- 
„nie coboritoare; avus, proavus, abavus, atavus “în linie. suitoare. 

- Numărul sradelor de înrudire se stabilește după nașteri: guot 
generationes, tot sradus, In linie dreaptă căsătoria era prohibită. la infinit, - Da - o . 

  

1) Ci. Gaius I, 196 care indică controversa cu ocazia chestiunii, în care - moment încetează tutela. Pe când la căsătorie se pune condiţia "vârstei, la 
logodnă nu se prevede 'asemenea condiţie.. Se puteau logodi, cu consimţi- 
mântul părinţilor, copii cari puteau nuniai vorbi, Cf, Dig. 23, |. 17, 

*) Absolut incapabili de a incheia o căsătorie mai sunt nebenii şi cas. 
trații. Nu însă spadones, adică aceia qui gcaerare non possuni. Gaius 1, tr:5. 
Aceştia pot şi adopta, | ă | ” 

3) In acest sens Ulpian, Reg. 6. 3, a scris: Conubium est uxoris iure 
ducendae facultas. i | 

*) Spre exemplu, după legile /ulia şi Papia Poppaca era interzisă o că- 
sătorie înire senatori şi persoane de moravuri uşoare, Sancţiunea acestei 
dispoziţii nu cra nulitatea căsătoriei, ci se aplica regulile privitoare, la con: . 
cubinat. Iustinian a desfiinţat prohibițiunea, Deasemenea 'nu era permisă 
căsătoria între un funcţionar roman din provincie şi o provincială (Dig, 
23, 2.65); nu era permisă căsătoria între tutore sau fiul acestuia şi pupilă 

„* (Dig, 23, 2. 59, 60, 64); între femeia, condamnată judecătoreşte că a comis 
--un adulter şi complicele ei (Dig, 48, 5. 11. $ 11 şi 41). | | 

Prohibiţiunea căsătoriei intre creştini şi Jidovi s'a introdus prin urmă- 
ioarea constituţie din anul 383: Ne quis Christianam mulierem, in matrimo-' 
niim ludaeus accipiet neque ludacae Christianus coniugium: sorliatur, nam 
si quis aliquid huiusmodi admiserit, adulterii vicem commissi- huius crimerr 

“ oBlinebit, libertate in accusandum publicis quoque vocibus relaxata. (Cod..1. 
9. 6.). ! - -
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b) Inrudire în linie colaterală există între membrii familiei, 

„cari fără a descinde unii dintr'alții, au un autor comun; exemplu 

fraţii *), surorile, verii de gradul I( consobrini i verii de gradul Îl 
(sobrini), unchii, mătușele etc. 

Gradul de 'rudenie între două persoane se determină prin" 

numărarea nașterilor, începând “la. colaterali dela persoana al 

cărei grad interesează și suind până la autorul comun, iar de 

acolo coborind până la persoana cu care se cere stabilirea rude- 

niei, „Exemplu: - 

| Paler amilias 

AX. SB A Si B sunt. 1 fraţi, în. gradul IL 

| | ăi 
CX «D.C şi .D sunt veri (consobrini), în. 

| Ma di | gradul IV. a 

EX - x F Eși Fsunt veri (sobrini), în gradul VI 

“E faţă de B este în gradul IV, pentru-că îi desparte 4 naș- 
ieri, 

Intre colaterali, căsătoria era permisă între persoanele de .- 

gradul IV; așa dar, vărul 'se putea căsători cu verișoara. (Înst.,]. 

„10, 4). Dela Claudiu înainte, care a luat de soţie pe fata fratelui 

său, pe Agripina, o rudă de sradul Lil, căsătoria a devenit vala-. 

bilă cu nepoata de frate; totuși nu s'a. admis -a lua de nevastă 

a nepoata de soră *). 

Adfinitas era legătura. de alianță între un soț și rudele ce- . 

luil'alt soț*). Şi aici se aplică aceleași norme ca la rudenia- de 
sânge, | - 

- Căsătoria. încheiată ! fără. respectârea celor trei condiţii: 

'consimțimânt, vârstă și rudenie, era lovită de nulitate, ce putea 

[i 

- Îi invocată de ori-ce interesat, Căsătoria încheiată, în disprețul . 

normelor privitoare la rudenia de sânge și adfinitas, constituia “ 

1) Fraţi şi “ surorile având numai acelaşi tată se numesc consanguinei; 

2) Cf, Gaius Inst. I. 62, . - 
Ă 3) CE. Dig, 38. 10, 4 S 3, si următoare, Asupra impedimentului rudeniei 

cf. Inst, I. 10, 

"când au numai mamă comună, se numesc uterini; când au ambii părinţi co- FI 

muni, se numesc în dreptul de mai târziu, germani (cf, cod. “Theod, 2, 19, 1.) -
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un incest, care în afară de nulitate atrăgea și pedepse contrave- nienților, (Inst, 1. 10, 1; Dig. 23, 2. 39 S 1; Cod. 5.3), | Căsătoria încheiată! prin respectarea condiţiilor de mai sus 
constitue un iustim mâtrimonium,. din: care rezultă patria po- 
festas asupra copiilor născuţi, Aceştia sunt priviţi a fi opera bărbatului, indicat de: faptul căsătoriei, . conform presumpției: 
pater is est quem nuptiae demonstranţ '), De aici urmează, că 
copilul trebue să se fi născut într'un timp, din care -- după da- 
tele stabilite.de știință :), — se poate deduce că este opera ace. luia indicat că 'pater. Acest timp varia între 181 de zile împli- 
nite dela contractarea căsătoriei şi 300 de zile dela desfacerea căsătoriei. Copilul: născut inainte de 181 zile:nu a putut să fie 
procreat de bărbatul mamei lui, „pentru-că cel mai scurt timp al - Gestaţiunii nu putea scădea 'sub acest interval; de asemenea co- 

pilul născut după 399 de zile, dela desfacerea căsătoriei nu a 
- fost -procreat de fostul bărbat, pentru-că gestațiunea cea mai 

lungă nu se întinde peste 10 luni, -. po 
- Copii născuţi dintr'un “matrimoniurm, care pentru o cauză - 
oare-care nu era iustum, nu au tată din punctul de vedere juri- 
dic. Nu cad sub puterea. lui paternă, nu devin asnaţi cu agnaţii 
procreatorului lor și deci nu există în favoarea lor, un drept de succesiune, Ei rămân, ca” liberi naturales în sensul larg al cu- 

"vântului legaţi de mama lor, și beneficiază faţă de mama lor de 
toate drepturile ce li s'au recunoscut treptai treptat în virtutea” | 
cognațiunii, De regimul suceesorâ] stabilit prin cele două sena- 
tusconsulte, Testullianum și Orfitianum, au beneficiat nu. numai 

» * liberi naturales născuţi în concubinat, dar şi aceia născuţi din adulter (adulterini),-din incest (incestuosi) sau dintr'un contact 
„isolat (spurii, vulgo concepti) pentru motivul că ori-care ar fi 

  

1) CE. Dig, 2. 4, 5, Această presumţie putea fi înlăturată prin proba con- trărie; spre exemplu, absenţa sau impotenţa stabilită a bărbatului, Cf, Dig..." 6. 6, a e Si 
4) Dig, 1, 5. 12: Septimo menz> nasci periectum parium, iam receplum .: est propter. auctoritatem doctissimi' viri Hippocratis; et ideo credendum est, cum, qui ex iustis nuptiis seplimo mense natus est, iustum filium esse. Cf, "Dig. 28, 16,3. $ 11, 12; Post decem menses mortis nalus non almiltelur ad... legitimam hereditatem. De eo autem, qui centesimo oclogensimo secunde die, natus _est,. Hippocrates, . scripsit et .divus Pius pontiticibus rescripsit, iusto tempore videri natum, ”



Die 
- 

„4ost purtărea mamei, o leagă de proprii ei copii cea mai apropia- 
„tă rudenie de sânge).  -.. 

$ 3. Sa 

Desfacerea căsătoriei, | 

Dir 24,2; Cod. 5 ID 

Căsătoria se desface sau în mod forțat sau în mod voluntar, 
“In mod voluntar se. desfiinţează, ca şi alte acte juridice?), 

Prin actul contrar aceluia cum s'a încheiat (contrarius actus); 
așa dar, căsătoria contractată prin confarreatio se disolvă prin- 
tr'o ceremonie inversă î), numită diffareatio; aceia încheiată 

“prin coemptio, adică prin mancipațiunea femeii, se desfiinţa prin : 
remancipatio. Căsătoria încheiată prin consensus se deslega prin 

„dissensus, care în această materie se numește divortium *).: 
- “In afară de divortium, ce presupunea consimțământul a 'am- 

. belor părți, bărbatul mai putea desface căsătoria printr'o' decla- 
* rație unilaterală făcută. femeii în mod: oral, înainte a 7 mar--. 
tori”), repudium, sau printr'o scrisoare, libellus repudii.- Acest 
drept aparţinea exclusiv bărbatului sub regimul căsătoriei cu. 

manus, ca o consecință a puterii lui maritale. Când femeia, a. 

_ devenit independentă față de el în căsătoria încheiată prin sim- 

plu consimțimânt, atunci-a putut și ea să desfacă căsătoria prin 

„voinţa ei unilaterală, prin repudium-). o 

După cum încheierea căsătoriei-se săvârşea la Romani fă- 

"ră nici o intervenție din partea autorităţii publice, tot astfel ŞI 

„divorțul a rămas în toată evoluţia: dreptului roman o afacere 
_particulară, S'a încercat în perioada creştină a se restrânge: fa-- 

cultatea de a repudia, prin pedepse impuse părții vinovate, din - 

1) În- acest sens Girard, op. cit. Ed. VI pas. 187, 

, >) După cum se. va vedea şi la stingerea obligaţiunilor, 

>... 2), DiHareatio genus erat sacriticii, guo inter virum ei mulierem fiebat dis. 

solutio; dicta 'diffareatio, quia fiebat farreo libo adhibito. Ci. Festus, de 

: verborum sisnificatu publicat in Bruns, Fontes. Partea II. 

:) Divortium vel a diversitate mentium dictum, est, vel quia în diveisas 
" partes cunt dui distrahunt matrimonium. Dig. 24, 2, 2, pr, ! 

5) cf, Dig. 24, 2, 9; şi 2. Ş 1, cu formula repudiului; ntuas r res tibi habe- . 
to“ sau „„fuas res libi agito.“ ! 

6). Reciprocitatea a fost interzisă libertei faţă de patron; * aceasta “nu 

putea denunța căsătoria după Jex Iulia et Papia: divortii faciendi potestas 

“dibertae, quae nupta est patrono, ne esto. Cî. Dig, 24, 2. 11, pr. 
2
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cauza căreia se desface căsătoria (repudium, ex iusta causa), ori. --impuse acelei părţi. care declară repudium lără nici un motiv 
(repudium sine ulla causa). Pedepsele prevăzute nu ridică însă 

„nici bărbatului nici soţiei dreptul de a desfiinţa căsătoria prin 
"declaraţie unilaterală, . e - 

În mod forțat se desface căsătoria. prin moarte sau capitis- deminutio maxima), Capitis deminutio maxima, rezultând din. perderea libertăţii, era firesc să desfacă matrimonium, pentru-. 
că nu putea să mai continue degradat la o legătură între o per- 
soană liberă și un sclav. Captivitatea are acelaşi efect 'disolvant, chiar dacă prizonierul s'a intors acasă, redobândind libertatea. 

” In acest caz nu se aplică ius postliminii, de oare-ce căsăto-- 
Tia se basează în afară de affectio maritalis pe o stare de fapt, 
pe conviețuirea soţilor, ce nu poate fi presupusă că 'a existat: 
în timpul cât a lipsit bărbatul sau soția fiind în captivitate. 

In legătură cu desfacerea căsătoriei se poate ivi o incerti-. tudine cu privire la paternitatea copilului născut după desfiin- 
țarea căsătoriei, soluto matrimonio. Pentru a.se evita asemenea. 
incertitudine, s'a introdus prin dreptul consuetudinar norma ca 
femeia să nu se” remărite decât după 10 luni, dela desființarea 
căsătoriei prin moartea bărbatului. Acest timp, numit fempus 
lugendi, s'a: impus femeii nu numai ca interval de doliu, dar mai 
ales pentru a se evita o turbatio sanguinis printr'o remăritare: 
Srăbită şi de aceia s'a introdus din vreme și în cazul când căsă- 
toria s'a desfăcut prin divorţ; Astfel s'a putut stabili presump- 

  

1) In ce priveşte capitis deminutio media, consequent ar fi, cum scrie: 
Girard, op, cit. pag. 16t nota 2, că perderea libertăţii să desființeze căsă- 
toria, pentru-că nu poate exista un matrimonium iustum între peregrin şi 

"Roman, Totuşi din textele: Dig. 48, 20, 5, 1, citat mai sus, Cod, 5, 17, 1, Cod. 
5. 16. 24, rezultă clar că exilul nu desfăcea căsătoria. Aceasta dovedeşte că Romanii atunseră, cel puţin dela  Ulpian înainte, — pentru-că textul din 
Pandecte aparţine lui Ulpian, — să considere căsătoria mai mult sub aspec- 
tul dreptului ginţilor, trecând peste consecinţele riguroase ale vechiului drept. 
naţional. In ce priveşte capitis deminutio minima, intrarea unei persoane 
„căsătorite sub puterea paternă a-altuia, ca la arogaţie, nu implică cu nece- 
sitate ruperea căsătoriei cu manus, cum crede Girard pagina 161. Se poate 
concepe: şi. coexistenţa- ambelor puteri: puterea maritală şi palria potestas, 
sub care bărbatul păstrează autoritatea maritală, Dacă fiul aflat sub pute- 

. 1» e * |. . rea paternă poate incheia o căsătorie valabilă, de ce nu sar.păstra căsăto- . 
ria aceluia care s'a dat in adrogatio?



- ţia, că copilul născut în n 300: zile dela desfacerea căsătoriei eră 
opera fostului bărbat al mamei copilului. 

Femeia rămasă văduvă prin divorţ sau moarte putea să co- 
„mită din anumite interese 'o: suppositio sau supressio partus. 

Suppositio partus constă în faptul de a-și însuși un „copil -. 
„„strein, spre a-i atribui paternitatea fostului bărbat, Prin aseme- -. 

nea talșilicare se.creia bărbatului divorțat un. viitor hores 'suus 
sau moștenitorilor lui un concurent la succesiune, Spre a'se îm- 
piedica asemenea act, s'a impus femeii divorțate gravide, prin. 

- S. C. Plancianurh *)- din timpul lui Hadrian, să denunțe fostului 
bărbat în timp de 30 zile că este însărcinată, dându-i astfel po-. “ 
sibilitatea să verifice : “această “afirmaţiune, - Dacă: denunţarea, 

„denunciațio, nu avea loc în mod resulat, fostul bărbat „putea să . 
nu recunoască copilul ca al său. După-cum bărbatul putea să. 
conteste paternitatea fiului atribuit prin falsificare (falsum par- 
tum subicere ), tot astfel înama sau copilul putea intenta acţiune -. 
contra tatălui pentru recunoașterea copilului prin actio de partu . 
'asnostendo, pentru « a î-se. impună în primul rând obligaţia de 
alimentare, 

Supressio partus consta în suprimarea. lui -nasciturus sau 
a noului născut, Printr'un rescript al lui. Marcu Aurel, s'a dat! 
bărbatului divorţat putinţa de a supraveghia - femeia în timpul 
sarcinei precum și actul naşterii 2 

! 

A doua căsătorie. 

(Cod. 5, 910) : 

Dreptul roman, nici în perioada păgână: nici creştină, nu a 
interzis a doua căsătorie; trebuia însă - respectat intervalul de 
văduvie. Femeia, care în acest interval se remărita devenea in- 
famă*). Dacă însă în cursul celor 10. luni năștea, se putea re: 

4) cf, Dig, 25,3, 
2) Ci, Dig. 25. 4; De inspicierido ventre custodiendogue : 'partu, 
3) Suferind grave consecinţe materiale: perdea lucra: nuptialia în îa-. 

„. Vearea rudelor mai apropiate (decem personae) ale .bărbaiului şi în lipsa - 
„ acestora în favoarea statului; nu putea moşteni a5 infestafo de cât limitat 

- şi nu putea dispune de cât. pentru 1/3 din. propria-i avere îa „Pro. ital noului 
bărbat, Cod, 5. 9, 1—2, „Nov, 22. 22, 

. e 7
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mărita imediat !) pentru-că, incertitudinea, care ar fi provenit 
din turbatio sanguinis, fusese înlăturată. Legile caducare consti- 
tuiau chiar un îndemn, cu Sâncțiuni grave, la a doua căsătorie, - 

In perioada creştină s'au luat însă măsuri în favoarea co- 
piilor din prima căsătorie și anume: ia Sa 

a) parens binubus perdea proprietatea asupra bunurilor nu- 
mite lucra. nuptialia în - favoarea copiilor din prima căsătorie, 
păstrând numai usufructul. Prin lucra nuptialia se înțelege do- 
ta, donațiunea devenită valabilă” prin moartea soțului donator, 
precum şi ceia ce s'a dobândit prin dispozițiile de -ultimă voință, 

ale soțului decedat?). i i 
„__b) parens .binubus nu putea dona sau lăsa prin testament 

soțului din a doua căsătorie o parte:mai mare decât partea lă-- 
. sată copilului celui mai puţin favorizat dintre copiii din prima 

căsătorie ?), | a i 
| . $ 5, 

Concubinatul. 

(Dig. 25, 7;- Cod, 5, 26) 
. 

Ca o unire de fapt, tolerată de dreptul positiv, apare, în 
"ultimul timp al Republicii, o: legătură încheiată de obiceiu între - 
două persoane de condiţii sociale deosebite, numită concubina- 
'tul*). August prin lex Iulia de adulteriis pedepsind.. stuprum ?) 

“şi adulterium nu a atins această legătură, care se deosebește de 
iustum matrimonium prin faptul că îi lipsește affectio maritalis. 

„ Affectio maritalis înseamnă intenţia de “a contracta o că- 
” sătorie legitimă; acest element subieztiv poate rezulta din fap- 
- tul logodnei, din celebrarea căsătoriei cu ceremonia obișnuită - 
(deductio mulieris in domum mariti), din redactarea actului do- 

_4al, instrumentum dotale, din egalitatea de condiție socială între . 

  

1) cf, Dig, 3, 2, 11. Ş 2: Pomponius eam, duae intra legitimurm“ fempus | 
" parlum edideri?, pula! slatim posse nuptiis se collocare; quod verum pulo (Ulpia), | ” 

2) CE. Nov, 22, 21, 1, şi 22.26. 1, | 
„3) CE. Cod, 5. 9, 6, Nov. 22; 27, și 28. e 

4) Din cauza acestei deosebiri de condiţii sociale, isvoarele din perioa- . 
da bizantină numesc concubinatul inequale coniugium (cod. Theod, 4, 6,)!' 

*) Dig. 50, 16. 101 pr, inter stuprum et adulterium hoc interesse quidam 
„putant, guod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur; sed lex Iulia de aiulteriis hoc verbo indilferenter utitur, . 

7
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“soţi, In celelalte. „cazuri, a “stabili dacă există concubinal sau 
iustum matrimonium | era o chestiune de fapt; pentru-că dacă se. 

-- obișnuia a: se încheia iustae nuptiae cu formalităţile de mai sus, 
nu urma însă că există un concubinat când acele forme lipseau. 

„Paul spune: concubina ex sola animi destinatione 'aestimari Opor- 
tet. (Dig. 25, 7, 4), Si = 
„Copiii născuţi din concubinăt sunt liberi naturales, cari nu 
Stau în nici un raport juridic « cu tatăl lor, după dreptul păgân. . 

Dreptul creştin stabileşte oare-cari : legături juridice. între: 
ei şi acela care i-a procreat, și anume: au. față de el dreptul. 
la alimente; tatăl natural le poate lăsa cel mult “+ din succesiu-- 

„nea testamentară, în caz când acesta a lăst şi copii legitimi. Când: 
tatăl lor nu a lăsat nici soţie nici copii legitimi, copiii naturali 

“au împreună cu mama lor dreptul” la “le din moștenirea tatălui 
lor natural *), a _ 

se 
B. Legitimaţia. 

(eoa, 5, 27; Nov, 74, 0) a 

Situaţiunea juridică a copiilor naturali s'a putut schimba 
sub influența bisericii creștine prin legitimatio. A 

Legitimatio este actul, prin care tatăl natural. dobândea pu- 
terea paternă asupra copiilor! lui: procreați în afără de căsăto- 
rie. Se îndeplinea în trei moduri: per subsequens matrimonium, 
per rescriptum principis şi per oblationem curiae. 

Câte trele modurile datează din perioada bizantină. - 
1. Per subsequens matrimonium, . legitimația avea loc: când: | 

părinții au încheiat ulterior un matrimonium iustum. Această. 
căsătorie numai-atunci îşi producea efectele, dacă ar fi putut: 

_să: fie încheiată chiar în momentul concepţiei copilului natural. 
Aşa dar, nu puteau fi lesitimați nici copiii incesfuosi. nici adul.- 
lerini, pentru- că între procreatorii lor căsătoria, în momentul 

„concepţiei, ar fi fost exclusă, Se mai cerea condiția să se în- 
cheie un contract de căsătorie (instrumentum dotale), spre a se 
manifesta mai pe faţă hotărîrea de a trece de la ':concubinat 
la căsătorie legitimă. Copiii legitimaţi per subseguens matrimo- | 
nium dobândeau situația juridică a acelora născuţi ex iustis nup- 

2 - 2 

  

:) Cf, Cod, 5, 21, 2 ți 8, Novellae 89,6, 12, 2, 3,
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ziis: intrau sub patria potestas a tatălui, cu ai cărui agnaţi de- 
veneau asnaţi, și prin urmare se stabileau: drepturi reciproce 
de succesiune !), Legitimaţia prin căsătorie ulterioară a fost defi- 

„- nitiv reglementată de Iustinian, după ce împărații Constantin și. 
” Zenon o introduseseră în mod temporar. . .. e 
„2, Per rescriptum principis are loc legitimaţia, admisă de - 
Iustinian, când nu se poate efectua prin căsătorie ulterioară: fie. 
că o unire legitimă nu este convenabilă, fie că este imposibilă, 
spre exemplu, din cauză că mama copilului natural s'a măritat 
cu altul, sau a murit), Asemenea legitimaţie constituia o fa- 
voare acordată de Împărat, în cazul când tatăl nu avea alţi co: 
pii legitimi, şi căsătoria ar fi fost posibilă în momentul concep- 
ției copilului *). Această legitimaţie are aceleaşi efecte ca şi aceia 

„săvârşită prin căsătarie subsequentă, = [. | 
3. Legitimaţia per oblationem curiae*) era un mod specilic 

roman, introdus în legătură cu. nevoile financiare ale Imperiului 
în plină decadență. Curia era consiliul municipal, constituit în- 
ir'un corp hereditar, ai' cărei membri, numiți curiales sau decu- 

„riones, răspundeau cu averea lor personală de regulata încasare 
_a impositelor municipale, Deși această oneroasă demnitate se 
moştenea, totuși s'a simţit nevoia a se recruta membrii noui prin - 
lesitimatio, şi anume: cine iși oferea copilul natural consiliului 
municipal, sau îşi mărita fata naturală cu un decurion, dobândea: 

- asupra copilului patria potestas. Copilul astfel legitimat nu intra - 
în familia tatălui, nu moștenea în această familie; ci dobândea 
un drept de succesiune numai în averea părintelui său. Are deci 

„„ efecte mult mai'restrânse decât celelalte două moduri. 

-S7. 

C. Adopţiunea. 

(Inst. 1. 11; Dig. 17; Cod. 8. 47 (48) 

Legitimaţia şterge pata “nașterii ilegitime, întemeiând pute- 
rea paternă asupra copiilor naturali. Un mod artificial de a în- 
  

1) Cf, Cod, 5. 27. 8—i1, Nov, 74. şi 89, 8. , 
2) Când tatăl a murit, era încă posibilă legitimatio per rescriplum, dacă 

- tatăl prin testament instituise ca herede pe .copilul natural exprimându-și 
voinţa de lețitimare și copilul a obţinut această favoare; așa numita legiti- 
matio per testamentum. Vezi Nov, 89, cap. 10, --- ! 

3) Ci, Nov, 74. 1 şi 2; 89. 9, şi 10, . t 
1) cf. Cod. 5. 27, 3, şi 4; Nov. 89, 24.
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“fiinţa. patria poiestas asupra unor persoane,. cari. poi « să nu aibă - 
„nici o legătură de sânge cu titularul puterii paterne, este adop- 
tio. Noţiunea “generală *) adoptio poate îi exact și expresiv re- 
dată prin cuvântul de drept” vechiu românesc „înfiare', a face . 
pe cineva fiu, La Romani putea intra sub -patria _potestas, putea 
Îi înfiat, nu numai o persoană alieni iuris, ci şi o persoană sui 
iuris. Întiarea în acest din urmă caz se numește adrogatio. Prin 
-adopțiune 'se putea introduce „un strein într'o familie, lipsită de! _ 
descendenți legitimi, pentru ca adoptatul « să poarte numele adop- E 
tantului, să-i moștenească averea şi să-i continue cultul strămo-. 

“şilor;. tot prin adopţiune se putea aduce sub patria potestas şi un . 
membru al familiei, când acesta din cauza structurii asnatice a 
familiei romane nu se mai afla sub puterea paternă. Spre exem- 
plu, se adopta nepotul ex țilio „emancipato, născut după eman- 
ciparea. tatălui său, | 
d Adr ogatio întemeiând puterea paternă asupra unei per- 
soane. care până atunci fusese indepedentă, patertamilias, adu- 
cea o “schimbare ce interesa şi ordinea publică. De aceia, atare 

“schimbare nu se putea produce fără ştirea, și la început fără 
consimţimântul comunităţii: avea. loc în faţa comiţiilor curiate, 
prezidate de pontifex maximus. Inainte de săvârşirea actului se 
deschidea o anchetă spre a stabili, că adrosatio nu se face în 
dauna familiei adrogatului, spre exemplu că nu se stingea cultul 

„ strămoşilor din familia lui?); sau că nu se făcea în scopul de : 
a îmbogăţi pe adrogant. Agnaţii adrogantului perzând eventuale 
drepturi de succesiune, aveau şi. ei cuvântul lor în comiţii. Adro- 
satio se îndeplinea prin întrebarea *) pusă comiţiilor (rosare, de 
aici termenul adrogatio) şi aprobarea dată; așa dar, .în forma 
unei legi curiate. De aceia Gaius spune, că adrogaţiunea se fă- 

“cea populi auctoritate *). - | . 
Din cele mai sus expuse rezultă: că  adrogațiunea nu se pu: 

1) Quod adoptioniz nomen est guidem generale; in “duas autem- species 
dividitur,. quarum alterz ddoptio siniiliter dicilur,. allera adrogatio. Adop- 
tantur filiilamilias, adrogantur qui sui iuris sunt. Dig. 1.7, 1.$1 

:) cf, Gaston Hay, Elements de droit romain, Ed. IX. pag. 115, 
) Fiu rogationis verba haec sunt: „velitis iubeatis, uti L. Tito tam 

iure legeque filius sief, guam si ex eo patre matreque familias eius natus: 
esset, utique ei vitae necisque in cuni Potestas siet, uti patri endo filio est 
Hace ila uti dizi, ita- vos Quirites rogo. “Gel. V, 19, s- 4—6, 8 9, 

%) CE, Inst, l. 98—99, :
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tea efectua în provincie, pentru-că comiţiile curiate se țineau |. | numai la Roma; că nu puteau îi adrogate nici femei nici impu- .. beri, pentru-că aceste persoane nu aveau acces la comiţii. An- | tonin Piu a admis adrogațiunea impuberilor 1); sub Dioclețian 
s'a permis adrogaţiunea şi în provincie și în favoarea femeilor, 
In timpul acestui Împărat, de mult nu mai funcționau' comiţiile curiate.: El a înlocuit vechea. adrosatio, săvârşită altă dată po- . puli auctoritate, prin adrogațiunea făcută per rescriptum prin- 

II, Adopţiunea în sensul strict, nu face să dispară.un cap 
. de familie din numărul familiilor cetății, ci face ca'o persoană 
alieni iuris să treacă sub altă patria potestas. -Schimbarea nea- - vând nici o. importanță publică, se îndeplinea prin formele de 
drept privat.cerute la strămutarea proprietăţii, şi anume: prin mancipatio şi in iure cessio. Ma a 

Prin mancipaţiune se desființa “patria potestas a tatălui fi- Tesc; prin in iure cessio se întemeia puterea paternă a tatălui 
adoptant. Puterea paternă se stingea prin trei mancipațiuni suc=- cesive, pe cari le săvârșea părintele firesc către tată] adoptant, conform regulii din cele XII iable: Si pater filium ter venum 
duit, filius a patre liber esto. După fie-care din primele două „vânzări, fiul mancipat cădea iarăşi în puterea tatălui său, Prin - a treia mancipaţie el se libera din puterea paternă şi rămânea in 
mancipio la viitorul tată adoptiv. Asemenea situaţie, in causa 
mancipii esse, nu întemeia incă puterea paternă cea nouă. Patria ! potestas a tatălui adoptant se dobândea prin in iure cessio: prin- tr'un proces fictiv în virtutea căruia adoptantul afirma față de părintele firesc că fiul ce se află la el in causa mancipii este al 
său. Tatăl firesc nu: contrazicea, iar pretorul atribuia adoptan- 
tului pe fiul de familie. Pentru ca însă să aibă loc acest proces 
sub forma unei vindicatio in potestatem, trebuia ca posesia fiului 
să se afle la adversar; de aceia, înainte de in iure cessio, viitorul . tată adoptiv transfera asupra tatălui firesc situația de manci- 
pium, remancipându-i fiul ce fusese liberat de patria potestas. 

Une-ori se întrebuința un terțiu la tripla mancipaţie; atunci 

  

1) Gaius Inst, 1. 102; Împuberum-apud populum adoptari aliguando pro- hibitum est, aliquando permissum est; nunc ex epistola optimi imperatoris Antonini. quam scripsit pontificibus, si iusta causa adoptionis esse videbitur --" cum quibusdam condicionibus permissum esf. “ 

3 E ! 11



nu mai era nevoie de remancipatio, pentru-că viitorul tată adop- 

„tiv revendica pe fiul de adoptat din mancipium al acelui terțiu *).. 

Sub Iustinian adopțiunea se îndeplinea prin declaraţie făcută . 

înaintea autorităţii de către părțile interesate. -, 

Ambele forme de adopţiune întemeiând patria potestas, ur- 

mează că nu puteau adopta nici femeile?), nici streinii, cari nu 

exercitau această putere specific romană. Adoptantul trebuia să 

aibă cel puţin 18 ani mai mult ca adoptatul, pentru-că adoptio 

haturam imitatur ?), Se mai cerea ca adrogantul să fi ajuns la- 

vârsta de 60 de ani *), pentru-ca adrogaţia să nu împiedice indi-. 

rect încheerea căsătoriilor, 

- Din formele adopţiunii și adrogaţiei rezultă că trebuia să 

existe un acord de voinţi între părți. Nu se cerea în dreptul 

„ clasic şi consimțimântul fiului adoptiv, pentru-că a da în adop- 

țiune era un atribut al puterii paterne. Iustinian însă cere ca 

fiul să nu se opună %), 

Efectele adrosațiunii. 

Adrogatul cu descendenții săi și întreaga lui avere intră 

sub puterea paternă a adrogantului, El a rupt ori-ce legătură 

agnatică cu familia lui de origină, s'a lepădat de cultul strămo-, 

şilor .(detestatio sacrorum), pentru a deveni asnat şi gentil cu 

agnaţii şi gentilii adrogantului. De aceia, îi primeşte numele, do- 

bândește drepturi de succesiune în familia adrogantului; în 

„schimb și el poate fi moștenit de nouile sale rude agnatice, cu. 

  

1) Gaius, Inst, Î. 134, serie cu privire la aceste tormmalităţi: et in filio 

guidem, si in adoptionem. datur, tres mancipationes et duae intercedentes 

n:anumissiones proinde tiunt, ac fieri solent, cum ita cum paler de potestate.. 

dimittit, ut sui iuris elficiatur. deinde aut palri remancipatur, et ab eois, 

qui adoptat, vindicat apud praetorem filiam suum esse,.et illo contra nori 

vindicante a praetore vindicanti filius addicitur; aut non remancipatur patri, 

sed ab eo vindicat is, gui adoptat, apud quem in tertia mancipatione est: 

sed sane commodius est patri remancipari. La fete şi la nepoți era suiicien- 

tă o singură mancipaţiune. urmată de cele lalte formalităţi. 

2) Dioclețian le-a acordat putinţa de a adopta ca o consolare, în so- 
latium libsrorum amissoruim cf. Inst. 1, 11, 10, Cod, S, 47.5. 

3) CE, Inst, Î, 11, 4; Dig. 1, 7. 16, 

2) cf, Dig, î, 7. 15. $ 2: In adrosationibus cognitio' vertitur, num forte 

minor. sexaginta anis sit qui adrogat, quia.masis liberorum creationi sfudere 

debeat. Totusi s'a admis excepţie în caz de boală, 
15) CE, Cod,.8, 47, 11, ” 
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restricțiunea mai jos arătată. Intrând sub patria potestate, toa- 
tă averea lui din momentul adrogaţiunii, devine proprietatea . 
adrogantului;. are loc o aguisitio per universitatem 1). Patrimo- 
niile se contopesc în așa fel,-în cât fosta avere a adrogatului, fi- 
Surează numai ca un peculiu ?) în patrimoniul lui pater adro- 
Sans, asemănându-se cu peculiul profectițiu, ce putea să posea- 
dă un filius familias născut ex iustis nuptiis. Când fii de familie 
au putut să aibă în proprietatea lor particulară peculium cas- 
irense quasi castrense şi bona adventicia, atunci, prin analogie, 
adrogaţiunea nu a mai adus confusiunea averii adregatului cu 
aceia a lui pater adrogans. După dreptul lui Iustinian), adro- . 
santul nu 'mai are, în ori-ce caz, de cât usufructul asupra averii 
adrosatului, | , : 

În ce priveşte drepturile de succesiune reciprocă, adrogan- 
"tul nu putea moşteni pe adrogatul impuber. În caz de moarte a 
acestuia ante pubertatem, adrogantul era obligat să-restitue suc- 
cesiunea  agnaţilor copilului defunct, aşa cum se obligase prin 
promisiune formală în momentul adrogaţiunii. In afară de acea- 
stă măsură de precauţiune, Antonin Piu a decis ca impuberul 
emancipat sau exheredat fără motiv de către pater arrogans să 
aibă dreptul la */+ din averea acestuia, în afară de patrimoniul 
adus de impuber prin adrosaţiune (quarta divi Pii)*). 

Efectele adopțiunii. 

În afară de faptul că adoptatul lua numele de familie al 
adoptantului, efectele erau în. dreptul clasic aceleaşi ca şi la 
adrogaţiune, cu diferența ce rezultă din faptul că se înfiia o per- 

    

1) Ca rezultat, practic, adrogantul dobândeşte numai activul (deducto 
aere alieno); în ce priveşte pasivul, deși adrogaţiunea aducea o capitis de- 

"minutio minima, care după dreptul civil desfiinţa creanţele contra adroga- 
tului, totuşi pretorul a intervenit din vreme şi a acordat creditorilor acţiuni 
utile contra adrogatului, ca şi cum adrogaţia nu ar îi avut loc, Gaius IV. 
38: ...sed ne in potestate eius sit ius nostrum corrumpere, introducta est _- 

„conira cum... (adrogatul) actio utilis rescissa capitis deminutione, id! est, 
in qua fingitur capilis deminulus... non esse. | - 

*) În adrosatorem de peculio actionem dandam quidam. recte putant, 
quamtis Sabinus et Cassius ex ante gesto de peculio actionem non esse dan- 
dam existimant. Cf. Dig. 15, 1, 42, - ” 

3) ef. Inst, III. 10, 2, : 
*) cf, Inst,-I, 11, 3; Cod. 8,8 47, 2. i 

1



— 164 — 

soană alieni iuris și deci incapabilă de a avea avere proprie, 
“Iustinian-a făcut o deosebire între adoptio plena, când adoptan-. 
tul era un ascendent al adoptatului, în care caz se stabileau 
drepturi reciproce de succesiune; și adoptio minus plena când 
adoptatul era un extraneus. În acest din urmă caz, numai adop- 
tatul moștenea pe adoptant ab intestato, dar nu rupea. legătura 
de agnaţiune cu familia lui firească, așa încât el păstra şi acolo 
drepturile lui de succesiune, S'a întrodus această distincţiune . 
pentru a zădărnici eventualitatea ca un fiu adoptiv, care ar fi 
rupt asnațiunea cu familia lui firească, să fie emancipat de tatăl 
adoptant, și deci să nu mai poată moșteni nici în familia lui de 
origină nici în cea nouă. La adoptio plena asemenea neajuns era 
exclus, pentru-că adoptatul, sau rămânea în familia lui agnatică, 
iiind spre exemplu nepotul înfiiat de tată mare; sau venea la 
moștenire ca descendent dacă tatăl mare Tar fi emancipat. . 

SECȚIUNEA 1. 

Incetarea puterii paterne. 

(Inst, '1, 12; Dig. -1. 7; Cod, 8, 48-49) 

Patria potestas rezultând din. procreaţiunea în iustum ma- 
trimonium, din legitimatio și adoptio, se desființează fie prin 
unele fapte cari nu depind de voinţa titularului, fie prin altele 
săvârşite cu voinţa lui. _ i 

A. În prima categorie de fapte intră, 
| 1; Moartea titularului. In acest caz încetează puterea pater- 

nă asupra fiului de familie, nu însă şi asupra 'copiilor acestuia, 
cari după! încetarea din vieață a tatălui mare, cad în patria 
potestas a tatălui lor 1), Să | 
„, 2. Capitis deminutio. Perderea libertăţii și a cetăţeniei fie 
în persoana titularului fie în persoana fiului de familie, stinge 
puterea paternă, pentru-că această putere, specific romană, nu 
poate îi exercitată de un sclav sau un peregrin asupra unui ce- | 
tățean roman; precum nu poate fi exercitată de un cetățean ro- 

  

1) Morte patris filius et filia 'sui iuris fiurit: morte autem avi nepoles ita 
demum sui iuris fiunt, si post mortem avi in poles'ale patris futuri non sunt, 
velut. si moriente avo paler coruri aut iami- decessit ut de potestate dimissus ! 
est, nam si mortis ani temoore pater eorum in potesiăte 'cius sif, morituo avo 
in nalris sui potestate fiunt. Cî, Ulpian Reg. X. 2. |
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man asupra unui sclav sau peregrin, Dacă libertatea s'a perdut Prin captivitate, atunci în virtutea dreptului de 'postliminiu, pa-. tria potestas a captivului nu este desființată ci numai suspenda-. tă in pendenti est)*), Incertitudinea încetează: ori prin moar-. tea “în captivitate și atunci se consideră că titularul a murit în ultimul moment al libertăţii; ori prin întoarcerea acasă și atunci. e privit că nu ar fi. fost niciodată prizonier și deci puterea pater- nă nu a fost întreruptă, 
"3. Copilul ajunge la anumite demnități: în perioada păgână băiatul devine flamen Dialis, şi fata virso Vestalis *); în perioada creştină e ridicat la rangul de patriciu, sau ajunge episcop ?); 

4. Fapte, aducând ca pedeapsă perderea puterii paterne: purtarea tatălui care își expune copilul, își prostituiază fata?), - .-B. Faptele, cari cu voința titularului desființează puterea paternă constitue o capitis deminutio minima. Aceasta înseamnă schimbarea situaţiunii de familie (status familiae) a unei persoa- ne, care însă continuă a-și păstra și libertatea și cetăţenia! Prin atare schimbare se desființează patria potestas cu voinţa titula-. rului și anume: fie că trece pofestas asupra altuia, fie că face să se. stingă. E 
! . Incetează în persoana fostului titular, trecând asupra altuia în câz. de datio in adoptionem, în caz de conventio in manuji când femeia rupe legătura de asnaţiune cu familia ei de origină şi intră sub puterea bărbatului (in manu mariti). . Se stinge prin emancipatio, prin actul de liberare din pu- terea "pâternă, săvârșit, prin trei mancipaţiuni succesive către un terțiu, care terțiu după a. treia .mancipațiune :transferă tată- lui dreptul de mancipium asupra fiului, Tatăl, care prin a treia mancipație a perdut puterea paternă *) desființează şi legătura. - față de fostul sclav manumis 9, i “ 

ÎN 

Ă 1) „nam status. hominum, quorum patres in. hostium potestate suni, in pendenti est, et reverso' quidem patre existimatur nunguam suae potes- talis fuiisse, mortuo  tune paterfamilias fuisse (filius) cum pater eius în hos- fium polestatem perveniret. Ci, Dig. 49, 15, 22 $ 2, | . *) Praeterea excunt liberi 'virilis sexus de patria potestate, si flamines Diales inaugurentur, ct feminini sexus si 'virgines Vestales capiantur, Gaius Inst, |. 130, Cf, Aulus Gellius, L12$2. x ” “T Ci-Inst, 1, 12. 4; Codex' 12, 3,5. i E '1) Cod, 8. 51, (52) 2; 11, 41, (40).6; Noy. 12..ca. 2, _ IN “5)” Conform regulii străvechi, si pater filium ter venum duit, filius a pa- - dre liber esto. In ce priveşte săvârșirea acestor formalităţi cf, Gaius Il. 132, 

..
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devine liber, iar tatăl îşi asigură eventuale drepturi de quasi- 
patronat, după cum şi dominus păstrează drepturile de patronat. 
față de fostul sclav manumis 1), | . | 

Aceste formalități au durat până la începutul secolului VI 
după Christos, Împăratul Anastasius la anul 502 le-a înlocuit: 
prin rescript imperial (emancipatio anastasiana)*), dând pu-. 
tința să se emancipeze și fiul absent; iar după Iustinian emanci-. 
pațiunea se opera, cu desființarea tuturor formelor anterioare, . 
prin declaraţie făcută înaintea autorităţii, (Cod, 8. 48, 6.) Deşi. 

”. emanciparea ca și datio in adoptionem este un atribut al pute-. 
rii paterne*), totuși-încă dela sfârșitul perioadei clasice s'a ad-. 
mis că fiul de familie nu poate fi emancipat fără voia lui“). 

Emanciparea distruge, după dreptul civil, legăturile. agna-- 
tice*) cu familia emancipatului, Acesta nu mai poate moșteni. 
în fosta lui familie, Atari corisecințe au fost înlăturate de drep- 
tul pretorian : 1) prin faptul că, pretorul a chemat pe emancipat. 

- la succesiunea tatălui alături de heredes sui cu obligația să adu- 
că la bunurile succesorale propria lui avere câștigată de când a 
devenit sui iuris (collatio emancipati); 2) prin faptul că, l'a che-- 
mat la succesiunea ab-intestato ca cosnat, după clasa agnaţilor, 
In ce privește dreptul de succesiune al tatălui și al asnaţilor lui: 
la moștenirea fiului emancipat, acest drept era asigurat în virtu-. 

-tea dreptului de: quasi-patronat, dacă emancipatul murea fără. 
descendenţi, - E DN 

1) Analogia nu merge insă până acolo, în cât tatăl să-şi stipuleze cu» 
ocazia manumisiunii servicii de la fiu, ca de la serv: Nullum ius libertatis 
causa impositorum habet in mancipato filio (pater), quia nihil imponi 'libe-. 
ris solet, nec guisguam dixit iureiurando''obligari filium patri manumissori 
ut libertum patrono: nam pietatem liberi parentibus, non operas debent. 
Dig. 37 15. 10. . . ! 

2) cf, Cod, 8, 48, 5, | 

5) Pi-nă cum raiese din Gaius. [, 135, E 
2) Filiusfamilias. emancipari invitus non cogitur, Paul Sent, II. 25, $, 5. 
5) Desființarea acestor legături are loc, din momentul in care emanci-- 

paţiunea s'a consumat, Înainte, nu; de aceia, dacă între prima şi a treia 
emancipaţie, fiul vândut dar încă neliberat a conceput un copil, care,se va 
naște după efectuarea emancipaţiunii, acest copil rămâne sub patria potes- 
tate a tatălui mare, pentru-că el urmează condiţia juridică a tatălui său din. 
momentul concepţiei: Qui ex filio. semel iterumve mancipato, conceptus esf,. 
licet post tertiam mancipalionem patris sui nascatur, tamen in avi potestate 
est, et ideo ab eo et emancipari et in adoptionem dari potest. Giaus 4, 135,. 

, ..
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CAPITOLUL IV. 
A Capitis deminutio. 

(Inst, 1, 16; Dig. 4, 5) 

Dreptul modern actual nu cunoaște alt fapt care să dis- 
trugă personalitatea juridică a cui-va, decât moartea persoanei 
fisice, Romanii asimilau morţii unele fapte, cari fără să atingă 
persoana fizică îi desființau personalitatea juridică (caput). 
„Aceste fapte erau de așa natură, încât nimiceau unele sau toate 
elementele constitutive ale 'situaţiunii, de care se bucura un ci- 
vis optimo iure şi anume: libertatea, cetăţenia sau familia 1), Per- 
derea uneia din aceste stări constituia o micşorare a personali- 
tăţii juridice, o capitis,deminutio, care după dreptul civil era ase- 
mănată morţii: civili ratione capitis deminutio morti coaequa- 
zur *). E 

Cum.-insă pe de o parte, sfera dreptului civil roman (ius pro- 
prium civium Romanorum) s'a lărgit prin ius sentium și prin ius 
PI aetorianum; pe de altă parte, capitis deminutio nu atinge per- 
scana fisică, urmează că: efectele - acestei morți civile nu. sunt 
valabile după dreptul ginţilor, că acele efecte au fost îndulcite de 
dreptul pretorian în sensul echităţii, şi că întreaga situaţiune 
juridică legată de persoana fisică a.lui capite minutus continuă 
să existe, fie că a avut loc o capitis deminutio maxima (perde- 

„ea libertăţii) o capitis- deminutio media. (perderea cetăţeniei), 
sau minima (schimbarea stării de familie) *). Pornind de'la acest 

„criteriu, efectele produse de capitis deminutio, definită de Ga-, 
ius 1) prioris status permutatio, 'sunt următoarele: .:. 

In sfera dreptului civil, capite minutus este privit ca și cum 
ar fi-murit: așa dar, legătura de agnațiune era.ruptă, individul 

1) Dig. 4, 5. 11: Capitis deminulionis-tria genera sunt: maxima, media, 
minima; lria enim sunt, quae habenus: libertatem, civtatem, familiam. : 

?) Gaius III, 153, * 

3) -Capitis deminutio minima nu constă numai într'o scădere a persona- 
lităţii” juridice existente, ci ori-ce schimbare a. stării de familie fie în bine, 
fie în rău, de aceia capitis deminutio este definitivă. cu termenul general: per. | 

„mutatio status (Dig. 4. 5, 1); aşa dar şi arrogatio, şi in manum conventio, şi 
manciparea fiului de familie, şi darea lui in mancipio, şi manumissio e man-. 
cipio, fiecare din aceste acte. constitue o capitis deminutio minima. 

-4) Gaius L. 150, o i Sa
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nu mai era subiect de drept, nu- mai avea: nici drepturi!) nici 
datorii. Rămânea însă dreptul ginţilor, după care capite minu- 
tus mai putea încă figura-ca subiect de drept în caz de capilis 
deminutio media. In asemenea împrejurare el perdea cetățenia 
romană, dar trăia ca om liber conform dreptului ginţilor conti=- 
nuând a se bucura de ocrotirea acestui regim juridic, Când, însă 

“suferise perderea libertăţii; ius gentium nu-i servea la nimic, 
„ pentru-că: sclavia” era o -instituție: recunoscută în antichitate la. 

toate popoarele, Ia . a 
„Altă îndulcire a consecințelor dreptului civil, o aduce pre- 

torul, și anume: spre a împiedica stingerea datoriilor lui capite- 
minutus, el vine în ajutorul creditorilor -prin in: integrum resti- 
tutio.:. Considera capitis deminutio ca ne-avenită: și deci datoriile 
continuau să subsiste. Prin atare ficțiune ?) creditorii își puteau. 
valorifica -creanţele lor contra Îui capite minutus, spre exemplu, 
contra adrogatului intrat cu persoană și avere sub puterea pa- 
ternă a -lui pater arrogans. n : 

“Cum; capitis deminutio-nu atinge persoana fisică, urmează. 
că datoria: născută dintr'un delict continuă să existe, de oare-ce- 
dreptul-de creanţă al victimei se îndreaptă contra făptuitorului 
în vieață, indiferent dacă din punctul de vedere civil 'a suferit o. 
micşorarea capacităţii lui juridice sau nu, | 

- 2" Atingerea! onoarei de cetăţean. 

a (Dig, 3; 2; Cod, 2. 41, 10, CPR 

„In afară: de 'cazurile, câri pot aduce cele trei feluri de ca- 
pitis deminutio, capacitatea: juridică a cetățeanului roman putea. - 
suferi o scădere: din cauza. unei purtări cari îl scoboară în stima 

publică. In asemenea: caz, micșorarea acelei considerațiuni nor-- 

1).:Drapturile treceau la acela în profitul căruia avea loc capitis demi.- 

„nutio (ci, Girard pas. 196 şi nota 1), datoriile se stingeau, , 

29 Praeterea aliquando fingimus, adversarium nostrum capile deminu- 

lum non esse, nam 'si ex contractu nobis obligalus oblisalave sit et capite 

deminiitus” deminutave. fuerit, veluti“ mulier” per 'cocmpiioneim, 'masculus” per- 

adrogationein, “desinit. iure civili debere “nobis, nec directo intendi -pofest, 

„sibi dare eum eamve oportere'“; sed ne in potestate cius sit ius nostrum 

” corrumpere, 'introducta est contra eum eamve actio ulilis rescissa capilis de- 
minutione, id :est, în qua fingitur capite deminulus deminutave non esse. 
Gaius IV, 38,
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” male (existimatio) 1) de care se bucura cetățeaenul roman, adu- "2 ea perderea unor anumite drepturi civile. Efectele. juridice ale - “faptelor cari ating onoarea civilă. se pot grupa în; jurul termeni „.. lor: intestabilis şi infarmnis. a a a ee „. Cuvântul intestabilis se întâlnește chiar în cele -XII table ?) _:și se aplică acelei persoane, care nu .depune mărturie! despre ceia ce a văzut și auzit la un act solemn încheiat în faţa: lui. „Acestei persoane se ridică dreptul de a. mai figura ca martor şi a săvârşi un asemenea act solemn, cum era mancipatio sau les- ! atamentum per aes et .libram,. DI 
Infamă, este persoana care a suferit o nota .censoria,. sau care a' fost exclusă ca nedemnă .de la alegeri, precum Şi indi- “vizii arătaţi în edictul pretorului *) şi anume: în afară de persoa- nele, cari exercită unele proiesiuni rușinoase, inai sunt condam- “naţii pentru delicte publice şi unele delicte private, Precum şi con- " damnaţii în urma acelor acțiuni cari se intentează pentru-că sa înșelat încrederea reclamantului, așa. numitele actiones fa- mosae. Asemenea cazuri aduc, infamia, care se numește mediata când a fost .mijlocită printr'o judecată, sau' imediata când exi- sta fără să provină dințr'o sentință judecătorească 1). In acest . din urmă caz, când se invoacă însușirea de infam înaintea justi- ţiei, judecătorul .are să aprecieze în speță. dacă faptul invocat ca.infamant poate fi privit, în adevăr, ca atare, - a : In ce priveşte efectele infamiei, e de observat că :infarnia “provenită 'din nota censoria durează numai cât magistratura cen- Zorului respectiv;.pe când în celelalte cazuri, dăinuia toată viața persoanei atinse, afară numai dacă avea loc in integrum restitu- Hio, o reabilitare, 

| | Capacitatea juridică a infamului este redusă prin, urmă- toarele restricțiuni: nu mai are ius suffragii nici: honorum,: deci “nu mai alege și nu mai este eligibil; nu poate pleda pentru altul” „(pro alio postulare)*), şi nu poate nici să. represinte. ca cognifor “sau procurator nici să fie representat în proces, 

    

- 4) “Existimatio înseamnă dignitatis inlaesae status, după definiţia lui Callistrat, Dig. 5, 1. 50, $13,. A | *) După A. Gellius, XV, 13; Ş. 11: improbus intestabilisgue esto, 2) ef. Dig. 3,2, 1, ae ") Pentru amănunte cf, Longinescu; op,.cit,. 202—21j. ...: | , *) Postulare est 'desiderium suum:! vel. amici sui in." îiire apud cum," qui „ durisdictioni praeest, exponere vel alterius desiderio contradicere, Dig. 3, 1, 1..$ 2,
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Un alt fel de infamie, rezultând din desconsideraţia publi- 
că pentru o anumită purtare sau meserie, este aceia caracteri- 

zată prin cuvântul turpifudo, numită şi infamia facti spre deo-- 
sebire de infamia iuris, care coprinde categoriile de mai sus, - 

Persoane turpes nu pot figura acolo unde se cere un nume ne- 

pătat: nu pot funcţiona 'ca tutori, ca martori etc.; de asemenea 

iestamentul, în care o persoană lurpis a fost preferită fraţilor şi- 

„surorilor defunctului, poate fi atacat de către aceste rude prin. 

guerella inofliciosi testamenti 1). e 

In afară de cazurile menţionate de micșorare a capacităţii 
juridice, se mai cunosc câteva în perioada bizantină aduse de: 

„ „creștinism, Spre exemplu: hereticii și apostaţii erau intestabiles, 

"Evreii nu se puteau căsători cu creştinii ?), nu puteau ține sclavi. . 

de religie creştină *). 

CAPITOLUL V. 

Incapacitatea de fapt. 

(Inst, 1, 13—26; Dig. libri 26 şi 27; " Cod, 5, 28—175) 

Deși dreptul positiv recunoaște unor persoane capacitatea: 

de a “fi subiect de drept, totuși ele nu-şi pot exercita drepturile. 

“al căror subiect sunt, dia cauze cari țin sau de vârsta lor sau: 
de sex sau de anumite lipsuri mintale. : 

Aceste persoane au capacitatea juridică, dar sunt de fapt: 
incapabile); sunt considerate ori că nu au voinţa necesară la. 
săvârșirea unui act juridic, ori că nu au judecată suficientă pen-- ; 

tru a aprecia consecințele actului juridic îndeplinit, Acestor per-- 
.soane *dreptul roman le-a venit în ajutor, prin două mijloace: 
tutela și curatela. , 

-1) Ci, Cod, 3, 28, 27, 
2 Cod, 1.96, 

3) CE, Cod, 1, 10, 1, (din anul 339); Iudacus servum Christianum nec * 
comparare debebit nec largitatis vel alio quocumque titulo consequatur: 

Quod si aliguis ludaeorum mancipium vel Christianum habuerit. vel sectae 
alterius seu nationis crediderit ex quaqumgue causa possidendum et id cir- 

cumciderit, non solum mancipii damno multetur, verum etiam capilali sen- , 

tentia puniatur, ipso servo pro praemio libertate donando. 
*) Diferenţa este exprimată precis în teoria pandectiştilor germani prin 

„termenii technici Rechtsfăhigheit-capacitatea de drept şi Handlungstăhigkeit-- 
capacitatea de a  săvârşi acte juridice,



. Tutela a funcţionat când 'exista o incapacitate de fapt din cauza vârstei sau a sexului: tutela impuberum şi țutela mulie- -7um; curatela (cura) a fost întrebuințată în cazuri de lipsuri mintale sau în alte câte-va împrejurări speciale, 

Si, 

Tutela impuberum.. 

Impuberes sunt acele persoane, cari nu au ajuns la vârsta :Pubertăţii, fixată pentru băeţi la 14 ani, pentru fete la 12 ani im- Pliniţi. Copilului sub această vârstă, rămas sui iuris, i se dă o :protecţiune prin instituția tutelii1), şi atunci poartă numele de „Pupillus, pupilla. In dreptul roman tutela a fost privită la înce- „Put ca un așezământ, prin care se asigurau drepturile eventuale | -ale rudelor agnatice din partea pupilului la averea acestuia în caz „de moarte; şi numai alături de acest scop apare tutorele ca apă- -rător al intereselor pupilului, Această concepție se oglindește în -deliniţia dată de Servius Sulpicius Rufus, citată de Paulus?), precum: urmează: Tutela est vis ac polestas in capite libero ad -luendum, eum, qui propter aetatera sua sponte se detendere ne- -quit, iure civili data ac permissa. Deși această: definiție a fost modificată de Paul în conformitate cu starea dreptului din seco- lul III după Christos, totuși din termenii vis (sau ius?) ac potes- las rezultă că tutela era organizată ca o putere în favoarea rude- lor pupilului. Mai târziu precumpănind interesele impuberului, " autoritatea publică s'a interesat tot mai de aproape de gestiunea tutorelui şi ast-fel tutela din potestas a ajuns cu vremea un loc de răspundere și chiar o sarcină. De aceia se vorbește în dreptul «clasic de onus tutelae. 

„ Înstituirea tutelii. 

Tutela se institue în trei moduri: -prin testament, lege sau actul magistratului competent; de aici deosebirea: tutela testa- -mentaria, legitima, dativa. | 
“ a) Prin testament pateriamilias putea numi tutor pentru 

“persoanele de sub autoritatea lui; aşa dar, pentru impuberii cari 

  

*) Cuvântul tutelă se formează dela verbul tueor, de unde vine şi forma -Zuitor., tutor, conţinând idea de ocrotire, protecţie, - 
*) Dig, 26. 1. 1, pr,
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prin decesul părintelui ar deveni sui iuris şi pentru femeia ră- 
masă văduvă până la remătitare, Tutoris datio era un atribut al | 
„puterii șefului de familie *), al cărui exercițiu i-a fost recunoscut. 
în cele XII table prin disposiţia uti legassit super. pecunia tute- 
lave sua rei ita ius esto. Instituirea tutelii se făcea prin o formu- 
lă sacramentală în mod imperativ?), Când tutorele nu a fost nu-. 
mit în forma. cuvenită, atunci avea „loc confirmatio din partea 
autorităţii, i 

-b) Tutela legitima funcţionează când nu exista un tutor 
numit. prin testament. In acest caz, au dreptul la tutelă acele 
„persoane, cari.ar veni la succesiunea pupilului; dacă acesta ar 
muri; așa dar, asnaţii cei mai apropiaţi, sau patronul ori copii 
Tui ca tutore al libertului rămas impuber, Asnaţii vin la tutelă 
în virtutea legii celor XII: table; patronul are dreptul la tutelă 
prin interpretarea dată de veteres textului din cele XII table *); 
Tutela legitimă deferită acelora cari erau chemaţi prin lege la o: 
eventuală succesiune a.pupilului, representând mai târziu o sar. 
cină, era drept „să. fie purtată de persoanele .cari se pot bucura 
și de folosul moştenirii, conform regulii: ubi succesionis 6st emo-: 
lementuri, ibi et tutelae:onus esse debet*), o 

.c) Tutela: dativa. şe:. instituia . când: persoană “impuberă ni 
| avea, tutore: nici testamentar nici legitim. (agnat sau patron), In 
asemenea. caz s'a acordat. pretorului, asistat de -majoritatea. tri-. 
bunilor,, dreptul. de a: numi-un tutore, prin lex Atilia probabil ”) 
din. anul. 188 înainte de Christos; în provincie au primit aceiași 
competință Suvernatorii prin legile Iulia et Titia, de dată nesi: 

„Sură) Deşi atribuţiile tutorelui coprind întreaga administrație: 

  

a De: aeciă: nu u poate institui un tuiore acela care nu! are patria potes=. 
fas: Nemo potest tutorem dare cuiguam, nisi ei, Quem in suis heredibus cum: 
moritur habuit habiturusve esset, si vixisset, Dig. 50, 17. 73, $ 3. In princi- 
piu, nici mama nu poate-nurmi un tutore copiilor ei, Totuși s'a admis confir- 
marea unui asemenea tutor după o anchetă prealabilă, „ex inquisitione, cf, 
Dig; '26, 3,2: pr. , . : . 
-- 2) CE: Gaius 1 149; Răctissine autem tutor sic. dari potest: „Lutium Ti- 

„Hium liberis meis tutorum do lego“; sed et si ifa: striptum sit: „liberis” meis- 
vel uxori meae. Titius. tuțor, esto'!;. recte -datus intellegilur, 

2) CE Gaius L., 165; Dig. 26, d, A, pr. şi 9; 
1) CE. Inst, [| 11, pr, . 
5) “Asupra datei vezi Girard, op,. cit pag. 207, nota 4. 
€) Gaiusi1, 185: Si cui: hullus omnino tutoi sit, ei'datur in urbe Roma ex 

lege Atilia a praetore urbano el maiore parte iribunorum plebis qui atilia- 
_ nus tutor vocatur; in provinciis vero a „praesidibus provinciarum ex lege 

. Iulia et Titaia,
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a averii Pupilului, totuși pretorul putea institui un futor dativus dându-i o însărcinare specială; spre exemplu, în cazul când Pupilul avea un proces cu tutorele său!), - In ce privește capacitatea de a fi numit tutor, nu se cerea în vechiul drept roman decât calitatea de cetățean roman, bine înțeles neatins de pata infamiei. Sub Iustinian se cerea să fie o anumită destoinicie în gerarea afacerilor altuia, fie o completă imparțialitate faţă de pupil, şi de aceia nu erau admiși la tutelă; impuberii, minorii, muţii, surzii, nebunii, soldaţii, episcopii, că- lugării; Precum nici persoane interesate cum sunt creditorii și debitorii pupilului *). Tutela fiind un officium virile, mama era exclusă de la tutela propriilor copii, în dreptul clasic, chiar dacă tatăl, necunoscând dreptul, luase prin testament această dispo-, Sie, 
| aa Persoanele capabile de a exercita tutela nu se puteau sus=: trage dela această sarcină (excusatio) decât din anumite mo-. tive, spre exemplu: dacă au trecut: de 70 de ani, dacă ocupau. anumite funcțiuni, dacă administrau alte trei tutele, dacă. aveau 3, 4,5 copii după cum locuiau la Roma, în Italia sau în Provin- cie, etc, ), 

e In dreptul clasic tutorele numit de magistrat se putea [i-. -bera de tutelă prin potioris nominatio *), prin arătarea unei per-. soane mai indicate de a fi tutor, urmată de desbateri înaintea. | Tribunalului, Sub Iustinian această procedură dispăruse, : 

NI Exercitarea tulelii.. 

Orice tutor” este obliat: la începerea tutelii să facă inven- tarul averii Pupilului, Numai tutorul legitim mai este obligat să facă și o promisiune întărită prin Baranțţi că va administra așa, încât patrimoniul pupilului să rămână. neatins, sațisdatio rem 

„.1). Cf. Gaius 1, 184; Ulpian Reg. 11. 24, Acest tutor se numea şi tutor praetorius, In ce priveşte compelinţa de a numi -un tutore “dativ, :e" de: ob..: servat; că această putere a trecut sub Impărați la consuli, apoi la praetor tutelaris, înființat sub Marcu-Aureliu; că! şi praefectus urbi a avut acest ” drept în oare-care măsură, Cf, Inst, IL. 20 $.3. 4, . a -?) CE. textele indicate: de Girard, pag. 205. 'nota 6. p: 3) Asupra acestui caz, Papinian este categoric în Dig: 26. 2. 6, pr. 1) În ce:priveşte detaliile cf.. Inst; [.'25;- de excusdtionibus; Dig. 27. i; | Cod. 5. 62—69; Ferrini, op. cit, No, 154, .. î. „- . 2) cf.- Paul Sent. II. 28-—29, 
N
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pupilli salvam fore. Nu era ţinut să dea această garanție nici 

tutorul testamentar nici cel dativ, pentru- că se presupunea că 
unul a fost bine ales de testator”), celalalt de magistratul com- 

petent*). 

tregii averi a pupilului*), nu coprind și grija pentru persoana 

lui, Această grijă era lăsată mamei sau rudelor alese de maţi- 

strat, 

Tutorul săvârșea actele de administraţie prin două proce- 
dee diferite: prin auctoritatis interpositio şi prin sestio*). Prin 

_ auctoritatis interpositio el completa incapacitatea parțială a pu- 

pilului, dar îl lăsa pe acesta să apară ca parte contractantă; prin 

sestio tutorul lucra în numele său propriu, dar în interesul im- 

puberului, 

Auctorilațis interpositio. Incapacitatea pupilului pe care 

tutorul trebuia să o împlinească, trecea prin mai multe faze după 

vârstă, Prima fază era aceia numită a copilăriei: infantes gui 
fari non possunt erau copii sub 7 ani, incapabili de ori-ce; act : 

juridic pentru-că nici nu puteau vorbi, In a doua fază se ailau 

pupilli infantiae proximi, în apropierea copilăriei. Aceștia pu- 

teau să vorbească, dar nu înțelegeau sensul cuvintelor rostite. 

In a treia fază se aflau pupilli pubertati proximi. Ei aveau oare-. 

care înţelegere iam aliguem intellectum habent, şi erau conside- 

raţi ca doli capaces*) capabili de a comite un delict. 
Auctoritatis interposilio nu era nici o autorizaţie anterioară 

actului juridic încheiat de pupil, nici o ratificare posterioară 

- actului, Era cooperarea tutorelui cu pupilul în momentul înche- 
ierii actului: el lucra „statim in ipso negotio“ *). Tutorele trebuia 

1) ..„... Gaius 1,.200;,,, futores festamento dati satisdare non coguntur 

quia fides eorum et diligentia ab ipso testatore probata est. 

?) Inst, [. 24. pr.:... ex inguisitione tutores vel curatores dati satisda- 
tione non onerantur, quia idonei electi sunt. , 

2) Ulpian Reg. 11. 25: Pupillorum pupillarumve lutores et negolia ge- 
runt et ductoritatem interponunt. 

"4) Regula din Inst, |, 14, 4: tutor personae non causae vel: rei datur, : 
înseamnă că tutorul împlinește capacitatea personală a pupilului şi nu este 

instituit pentru o singură afacere, 

€) Iulianus saepissime scripsit doli pupillos, qui prope pubertatem suni, 
capaces esse, Dig, 44. 4, 4. $ 26, ' 

*) Dig. 26, 88. 9, $ 5: Tutor statim in ipso negolio praesens debet auctor 

fieri, post fempus vero aut per „epistolam interposita eius auctorifas nihil 

agil. 

Atribuţiile tutorelui - se referă numai la administrarea în-
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să fie prezent la săvârşirea actului și era imediat intrebat de! 
partea contractantă: auctorne fis? Dacă răspundea afirmativ, îşi 
interpusese auctoritatea. Răspuns dat cu condiție nu era valabil 
(Dig. 26. 8. 8). Tutorul, respunzând imediat şi fără condiţie nu 
devenea parte contractantă: qui auctor est, non se obligat. EI 
nu făcea de cât augebat personam pupilli, împlinea lipsa. de ca- 
pacitate a' pupilului, care singur devenea parte contractantă, 

Pentru-a putea complecta o capacitate care nu era întrea-: 
gă, se cerea în mod logic, să existe o capacitate micșorată. Acolo 
unde nu exista nimic, nici tutorele nu avea ce împlini. Prin ur- 
mare, auctoritatis interpositio era exclusă pe lângă infantes, 

„lar actele juridice, cari nu se puteau săvirşi de cât personal, tre- 
buiau amânate până ce pupilul atingea vârsta de 7 ani, așa spre 
exemplu, declaraţia de primire a unei moşteniri, hereditatis adi- 
tio, ce trebuia făcută personal. 'Tutorul putea îi de mai mult 
ajutor pupililor infantiae proximi și pubertati proximi. Aceştia. 
prin actele lor proprii îşi puteau înbunătăți starea averii), dar 
nu şi-o puteau micșora. prin: acte juridice decât tutore auctore. 
„De aici urma, că la contractele bilaterale, unde fie-care parte 
contractantă e și îndrituită și obligată, pupilul putea' dobândi un 
drept fără a-și fi luat și obligațiunea corespunzătoare, atunci 
când tutorele nu intervenise ca auctor *). În aceste cazuri de ne- 
gotia, numite claudicantia, Antonin Piu a hotărit ca pupilii să 
restitue ceia ce au obţinut prin executarea contractului, ca fiind 
o imbogăţire fără cauză *), De asemenea s'a recunoscut în drep- 
tul clasic, că pupilii se pot obliga naturalifer. ) 

Auctoritatis interpositio era un mijloc practic, prin care efec- 
tele actelor juridice se resirângeau direct și în întregime asupra 

„ Pupilului, pentru-că el singur era partea contractantă, Când în- 

  

1) ,,„pupillis... meliorem condicionem suam facere etiam șine tutoris auctoritate concessum est. Gaius I[, 8, Ă 
*) Si quis a pupillo sine tutoris auctoritate emerit, ex uno latere constat: contractus; nam qui emit obligatus est pupillo, pupillum sibi non obligat Cf. Dig, 19, 1, 13, 29, | | 2) Dig. 26, 8, 5, pr, şi 1. In pupillum non tantum tutori, verum cuivis actionem in quantum locupletior pactus est dandam divus Pius rescripsit. $ 1: Pupillus vendendo sine tutoris auctoritate non oblisalur sed nec în emendo, nisi in quantum locupletior factus est. Ci, şi Gaius II, 84, 

- *) CE. Dig, 4. 8. 35 şi Dig. 41, 1, 127, Dig. 46. 2. 1, 1 din care rezultă că pentru obligaţia naturală a pupilului, se poate obliga civiliter un garant, şi că obligaţia naturală a pupilului poate servi de bază unei novaţiuni,
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să pupilul lipsea sau era infans, şi administraţia averii cerea ur- 
gent să se împlinească anumite acte, atunci tutorele trebuia să 
recurgă la cel-lalt mod: la gestio, lucrând în acest caz singur, 

.. fără participarea pupilului; In asemenea cazuri, cum însă în 

dreptul roman, la început, nu era admisă reprezentarea * ca în 
-”. dreptul modern, tutorele trebuia să lucreze în numele! său: vin- 

- dea, cumpăra, se obliga, conducea procese ca şi cum ar fi fost 
titularul: averii, rămânând ca la finele tutelii toate acţiunile exi- 

- stente-pro sau contra tutorelui să treacă, ca acţiuni utile, asu- 
pra pupilului, Acest joc de procedură este o creațiune pretoriană, 
Cu timpul s'a admis şi alte derogaţiuni dela principiul de nere- 

„prezentare, Astfel, s'a admis că pupilul: dobândește direct po- 
sesia prin mijlocirea tutorului şi deci poate dobândi și dreptul 

- de proprietate, La “actele solemne, unde se cerea intervenţia per- 
* sonală a pupilului; lungă vreme s'a amânat "efectuarea lor până 
când pupilul atingea vârsta în care le putea săvârși el însuși, 

„.. cum a fost la aditio hereditatis. Târziu în.. dreptul bizantin *), 
"după ce pretorul admisese ca tutorele să primească o moştenire 
„pentru pupil cu efecte de:drept pretorian, s'a permis tutorului 
să declare .hereditatis aditio pentru pupil, făcând astfel pe ace- 
sta moșienitorde drept civil înainte de a îi împlinit 7 ani. 

Resricţiani adizse puterii tutorelui. 

- În ce “privește administraţia executată prin cele două pro-. 
cedee; auctoritațis -interpositio şi gestio, jurisconsultul iulian a - 
formulat, principiul, că tutorul atunti ţine loc de titular al averii 
când administrează, nu spoliază pe pupil? *), De aici urmează, 

„că actele juridice cari îi aduc. o pagubă sunt nule: precum do- 
națiunile, actele săvârșite. cu rea credință, actele de procedură 

” într'un proces d'intre tutor și pupil, când acesta nu a fost apă- 
„ rat printr'un tutor instituit ad hoc. Asemena acte, puteau după 
“dreptul pretorian să fie desfiinţate prin restitutio in intesrum ob 
:-“aetatem,' care se' obținea până în :momentul când minorul atin- 
"-sese vârsta de 25 de ani, chiar dacă la săvârşirea lor avusese loc: 
_ asistența tutorelui * . 0. altă restricțiune a "puterii tutorelui s'a 

1) cf, Girard, op. „cit, pag. 214, . 
2) Dig, 41.4, 1, 3... „tutor in re pubilli tunc domini loco' habetur cum 

„ kutelam administrat non cumpupillum spoliat. - - Se 
) Ci, Cod. 2. 24.2şi3, Da
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adus prin oratio Severi*) din anul 195, declarând inalienabile  . praedia rustica vel suburbana a pupililor.. Sub Impăratul Cons- tantin s'a hotărit că o creanță a pupilului nu se poate plăti cu „efect liberatoriu pentru debitor, decât dacă acesta ă fost auto- rizat. de magistrat?). e e a _ | La o tutelă pot participa mai mulți tutori (contutores): în acest cazori administrează toți și răspund solidar; ori unul are adminstraţia efectivă (tutor gerens), iar ceilalți-au numai Supra- "vegherea (tutores honorarii) și numai atunci răspund în mod sub- sidiar, dacă nu s'a obținut despăgubire dela futor gerens?). | 

„" Răspunderea tutorelui. 

«_*  Tutorele este responsabil de gestiunea lui prin două acţiuni cu totul diferite: prin actio de rationibus distrahendis şi actio |. futelae; Cea d'intâi, datând dela: cele XII table, se îndreaptă | „Contra tutorelui incorect, care a sustras valori din averea pupi- | lului. Este o acţiune cu caracter delictual, prin-care tutorul e condamnat la dubla valoare a obiectului sustras *), Prin această | acţiune, prin care se cerea şi predarea socotelilor, erau apărate interesele pupilului numai contra actelor positive şi. de rea cre- dință ale tutorului; nu însă și contra unui tutor negligent în ge- stiunea lui, 
| a | Pentru a implini atare lipsă 's'a creiat actio tutelae în ulți- 

o 
— . 

. . ” 4) Dig. 24, 9, 1, 2: Praeterea, pafres .conscripti, interdicam tutoribus et " curațoribus, ne pracdia: rustica vel suburbana disirahant, nisi ut id fierent, parenies testamento ve] codicillis caverint. In. acest text se. admite. înstrei- “ narea! când “a fost prevăzută prin testament. In restul necitat al fragmentu- lui se mai prevăd două cazuri: a; când are loc o vânzare silită (la ieşirea din indiviziune sau la vânzarea făcută de către un creditor hypotecar), 5) „când Vânzarea a fost încuviinţată de pretor pentru plata datoriilor anteri- oare tutelii, cf, Girard, ov. cit. pag, 217. , 7) Cod. 5, 37, 25 şi 27, a as *) Dig. 26. 7, 3. 2::constat enini hos' qudque, excussis prius facultatibus eius qui gesserit, 'conveniri oporiere. In .ce priveşte cazul, : când. cine-va cu bună sau rea credință lucrează ca tutor (pro tutore) fără să aibă dreptul, „Vezi Dig, 27, 5.și 6, de unde rezultă că din asemenea sestiune S'a acordat "+ aelio” pro 'tulelae. i a De _4) Alături de actio de, rationibus distrahendis, Papinian în. Dig,.27, 3. * "$ 22'afirmă că se putea intenta contră tutârelui şi: actio furti, | entru-că ie. care din aceste acţiuni arc:un fundament deosebit, . 

.
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mul secol al Republicii*), A fost privită ca isvorind dintr'un 
quasi-contract, în virtutea căruia tutorele era obligât să pună. 
aceiași srijă la administrarea averii streine ca şi în propriile. lui 
interese (diligentiam quam suis rebus adhibere solet). Prin ac- 
io tutelae directa fostul pupil cerea la sfârşitul tutelii predarea 
socotelilor, restituirea averii administrate și daune-interese pen- 
tru pagubele provenite dintr'o rea gestiune, Tutorele condamnat 
devenea infam. In schimb, și el avea actio tutelae contraria faţă 
de pupil, pentru obținerea sumelor cheltuite sau liberarea lui de 
obligaţiile luate în interesul pupilului ?), 

Spre a desăvârși regimul tutelii, Marcu-Aureliu a decis că 
tutorele, care într'un anumit timp nu motivează refuzul. de a lua . 
o tutelă, și stăruie în acest refuz, o face pe riscul său (periculo: 

"suo cessat). Ast-fel, s'a găsit mijlocul de a constrânge tutorii să 
ia în primire tutela, dela care nu au avut motive suficiente să se. 
scuzeze *). 

—
 

. .. . . A « se „4 supra întregii averi a tutorelui, datând dela instituirea: tutelii; 
iar contra magistratului, care a confirmat un tutore insolvabil 
sau a primit o satisdatio cu Saranți insolvabili, i s'a acordat o actio. 
subsidiaria, introdusă printr'un S. C, din timpul lui Traian ) 

E) 

  

1) Quintus Mucius Scaevola, consul la anul 95 înaințe de Chriştos, a: 
cunoscut'o.: Cicerone in De officiis III. 17, 70 o enumără printre celelalte: 
actiones bonae fidei, citând pe acest jurisconsult, . 

2) Dig. 44. 7, 5. 1. Tutelae quoque iudicio qui tenentur, non proprie ex: 
coniractu obligati intellesuntur (nullum enim negolium inter tuforem et 
pupillum contrahitur): sed quia sane non ex maleticio tenentur, (quasi ex 
contractu teneri videntur, et hoc autem casu mutuae sunt actionesl : 

non tantum enim pupillus cum tutore, sed et contra lutor cam” pupillo- 
habet actionem se vel impenderit aliguid in rem pupilli, vel pro eo. fuerit 
obligatus, aut rem suam creditori eius obligaverit. CE. fragmentul lung al lui Ulpian, Dig. 27, 4,1, „d 

3) CE, Dig, 26,7, î, pr. şi Ş 1, N 
1) cf; Cod, 5. 37, 22, . . A 

1 

. ki 

*).În magistratura municipales tulorum nominatores, si administrationis- 
finito tempore non fuerint solvendo, nec ex cautione fideiussionis solidum: 

-_exigi possit, pupillus quondam in subsidium indemnitatis nomine aclionem 
uiitem competere ex senatus consulto, quod auctore divo. Traiano parente 

4 
nostro, factum est, constilii. Cod, 5. 75, 5. 

„_ Pentru a se asigura şi mai temeinic interesele pupilului, i 
“s'a recunoscut dela Constantin înainte *) o hypotecă generală a- - 

a
 

a 
R
R
 

a
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Stingerea tutelii. 

Tutela încetează din cauze cari pot'lua” naștere i în persoana 

-pupilului sau a: tutorelui: 
a) în persoana pupilului: prin moartea acestuia, ajungerea 

la pubertate, sau prin orice fel de capitis deminutio. 
b) în persoana tutorelui: prin capitis deminutio maxima 

şi media (la tutela legitimă, chiar prin capitis deminutio minima), 
prin îndepărtarea (remotio) din funcţiune a tutorelui incorect 
în urma unei acusațiuni ridicată de ori-și-cine!), Cazul numit 
crimen suspecti tutoris, era cunoscut încă din vremea celor XII 
table, . 

Se mai termina o tutelă instituită cu termen sau condiţie la 
sosirea termenului .sau împlinirea condiţiei, în care caz avea 
loc predarea socotelilor și instalarea unei noui tutele; mai putea 
lua sfârşit când tutorele a isbutit să se scuzeze dela o tutelă pe 

i-care o administrase până atunci (excusatio a tutela suscepla): 

| $ 2. 

i  “ Tutela mulierum. 

In. vechiul drept roman până în epoca imperială, femeia *) 
a stat toată vieaţa sub o autoritate: fie â părintelui, fie a bărba- 
tului la căsătoria cum manu, fie sub tutela propriu zisă a agna- 

| ilor ei când nu se afla în patria potestate sau manu mariti. s- 
voarele explică tutela mulierum ca o măsură necesară din cauza . . 
lipsurilor inerente sexului femenin şi anume: ,isnorantia rerum 
Torensium şi sexus infirmitas“ *). În realitate această tutelă a ser- - 
vit, la! inceput ca şi la impuberi, pentru a ocroti interesul agnaţi- 
lor de! ia se păstra averea femeii, la care ei aveau drepturi de 
„moştenire, Dar, pe când tutela impuberilor sa transformat cu. 
timpul devenind un așezământ de protecție a pupilului, tutela 
femeilor nu a urmat aceiași evoluţie și de aceia treptat a dispă- 
rut ca o instituție retrogradă și nefolositoare. In perioada clasi- 
că tutela mulierum era în plină decădere, Din secolul IV nu mai 
sunt urme 1) că ar mai fi existat. 

  

1) „++ seienidum es guasi publicam ese hanc actionem. Cf. Inst. 1, 26, 3, 
2) Afară de Vestale cf, Gaius I, 144, i 
3) Ulpian Reg. XI. 1. * 
1) cf. Girard, ep, cit, pag. 223 nota 8,
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Tutela femeilor ca şi :a împuberilor era de trei feluri; tes- 
tamentaria, legitima, dativa. 

Prin testament “părintele sau bărbatul da fetii ori soției un tutor, Bărbatul obişnuia -să. lase soției libertatea de a-și alege ea _ 
singură tutorul numai odată sau de câte-ori va fi nevoe) (tuto- 

ris .optio),-prin expresia: corisacrată: „Titiae uxori meae tutoris 
optionem: dumtazat*săinet do“,: sau nelimităt;: „optionem do“: Această din urmă clauză, constituia un pas inainte către dobân- direa:capacităţii, ae o a 
:1.- Tutela legitima; organizată ca și la impuberi în favoarea 
agnaților celor mai apropiați şi a patronilor, avea particularita: tea că se putea ceda in iure (tutela cessicia) de către tutor unui terţiu, pentru motivul: că durând toată vieața femeii era prea oneroasă pentru același tutor-). A. fost desființată tutela asna: 
ților: înt:primul secol al Imperiului prin lex Clâudia 2, 
i lie: privește tutela dativa, aceasta a avut o aplicare mai restrânsă, de când prin legile Julia et. Papia Poppaea 1) sau ]i- ! berat de tutelă femeile, cari aveau 3 copii dacă erau libere şi 4: „dacă erau liberte, prin acordarea. așa numitului ius liberorum; a devenit tot mai rară de când acest drept se acorda tot mai 

des fără nici 'o'condiţie, ca o favoare împărătească; și a dispărut complet: dela. anul: 410 când Impăraţii Teodosiu şi Honoriu au hărăzit: ius 'liberorum, fără. nici o condiţie, tuturor femeilor 
Imperiu 2, II . Data 

/ 
3 

4 Atribuţiile tutorelui. 

„Atribuţiile lui erau mult mai liinitate de cât la impuberi;! interpunea' auctoritas numai în anumite cazuri; iar dacă în/acele cazuri refuza să 'lucreze, putea fi constrâns la această colabo- . rate, De aici 'și 'motivul pentru care nu se acorda femeii actio tutelăe contra tutorelui €). Acele 'cazuri sunt: a) conventio in. - - | -. ; . . . . . / i - 

  

  

*)'ef. Gaius, L,150—154. NE | 
') Gaius 1. 168-—170 'şi Ulpian Reg. XI. 15, Sa 
2) Gaius'[, 157 Ulpian Reg, XI. 

7.1) Gaius 1, 145, ' - RE 
%) Cod, 8, 58,.(59).1; Nemo post. haec a -nobis ius liberorum petat, guod 

za 

simul hac lege omnibus concedimias, .. . 
€) -,.:. mulieres enim, . quae perieclae actatis suni, ipsae sibi. hegotia. - fraciant, et in- quibusdam causis dicis. gratia. tutor interponit auctoritatem suam; saepe enim invitus auctor fieri a praetore cogitur. Unde cum tutore 

din |
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manum, act prea important pentru ca femeia să lucreze singură 
fără sprijinul legal al tutorelui, b) întteinarea de lucruri mancipi, 
"considerate în vechiul drept roman ca lucrurile cele mai prețioa- 
'se, c) contractarea de obligaţiuni care înseamnă o' împovărare 
a patrimoniului, d) acceptilatio, ertare de datorie şi, deci o mic- 
şorare a averii, e) adițiunea de hereditate, acceptarea unei Moş- 
teniri, care putând "îi încărcată de datorii implica răspunderea 
femeii chiar cu averea-i proprie pentru obligaţiunile hereditare, 
f). constituirea de dotă şi liberarea de sclavi, g) unele procese, 
In toate aceste cazuri!) se cerea auctoritas lutoris. In celelalte 
afaceri, femeia îşi administra singură averea, 

$ 3. 

| Curatela.- . | 
A doua formă sub care dreptul positiv. acordă o protecţie 

persoanelor puberes, incapabile de a-şi administra singure ave- 
„tea din cauza lipsurilor mintale sau din alte împrejurări, este 
curatela, numită cura, sau cu un termen mai puțin uzitat cura- 

_tio?). Se cunosc multe cazuri de curatelă, dintre cari unele cu 
caracter general în sensul că'cutatorul administrează întreaga 
avere 'a “persoanelor puse sub protecţiunea lui, Ast-fel este cu- 
rătela: alienaţilor și a risipitorilor: cura. furiosi, cura. prodişi, cu- 
noscute în cele XII table. Se mai cunoaște așa numita cura mi- 
horum, 'care, acordată persoanelor mai mici de 25 de ani, 'a în- 
ceput prin a fi un ajutor dat într'un caz special şi, sub Imperiu, 
a .ajuns un mod de administraţie generală a patrimoniului mino= 
rului. Se cunosc, în fine o serie de cazuri, în cari curatorul este | 
instituit pentru o anumită chestiune specială, | a 
„..„Cura'are un caracter dativ chiar când a fost prevăzută prin 

testament, .sau- când revine rudelor mai apropiate, pentru-că şi 
atunci este.confirmată de magistratul competent?), *: i 

nullum ex tutela. iudiciura, mulieri datur. Gaius [. 190—191, De alt-iel au. torizarea 'pretorului â pierdut din importanţă şi prin constitutio rutiliana, în 
virtutea căreia lucrul mancipi înstreinat de femeie fără auctoritas tutoris 

"-putea fi. usucapat de cumpărătorul care a plătit. preţul, .Frâm. Vat, 1, 4) ct Ulpian,.Reg, 11, 27, 22, 1, 17. Gaius L 192, 
A CE Uiriaa Res XII Dis. 3. 1: 2 or. A PR ''3) Dantur autem curatores ab iisdem masisiratibus, a guibus et tulo-res; * 

sed curator testamento non datur, sed datus confirmatur decreto praetoris' 
+
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1. Cura furiosi. In dreptul roman furiosul era incapabil în 
“momentele de furie :), dar capabil în intervalele lucide; -pe când 
-alienaţii, numiţi mente capti, erau priviţi ca neavând nici un inter- 
val lucid şi deci erau continuu şi incontestabil incapabili. Cura- 
torul ne având..ce. capacitate întregi, lucra el personal, devenind 
obligat şi îndrituit din. administraţia lui, privită ca negotiorum 
gestio. - | i 

__2. Cura prodigi a fost introdusă *) ca un mijloc de apărare 
_ în favoarea risipitorului, căruia s'a interzis administraţia averii 
sale, La început interdicţia: se referea numai la bona paterna avi- 
tague, acele bunuri moștenite dela ascendenţii paterni. Mai târ- 
ziu s'a extins asupra întregului patrimoniu. Risipitorul avea o 
capacitate limitată, Iși putea spori averea; nu o putea însă mic- 
şora, *) Această curatelă, înființată prin decretul pretorului *) 
«după ce luase avizul rudelor mai apropiate (consilium propin- 
quorum), se desființa tot prin decret, în urma constatării că nu 
mai era necesară. Și aici curatorul nu interpune auctoritas, ci 
lucrează în numele său propriu ca negotiorum gestor. 

3. Cura minorum a fost treptat introdusă în profitul tineri-” 
lor, cari, ieşiţi de sub tutelă, nu atinseseră vârsta de 25 ani. Du- 
pă dreptul civil, odată terminată tutela, aceste persoane erau de- 
“plin capabile. Totuşi, ne având experiența necesară la 14 'ani 
împliniți spre a-şi apăra, fără pasubă, propriile lor interese,. le-a 
„venit în ajutor atât dreptul civil din vremea Republicii prin lex 
Plaetoria de la anul 190 inainte de Christos, cât şi dreptul pre- 

  

vel praesidis. Inst. I, 23, î, Ulpian, Reg. XII, .1, face încă deosebirea între 
-curatores honorarii instituiţi de pretor, şi legitimi, aceia prevăzuţi de legea XII, table; agnaţii, Deosebirea este păstrată mai mult dintr'un spirit conser- 
vator, petru-că şi în acest caz, ultimul cuvânt îl avea tot pretorul. 1) Gaius III, 106; Cod, 5, 70. 6, , . 2) Lege XII tabularum prodigo interdicitur bondrum suorum adminis- ratio; guod moribus quidem ab initio introductum est, Dig. 27, 10. 1.pr.. 
cf, Ulpian Reg, XII, 2, o. f 

3) Ci, Dig, 29, 2. 5 Ş 1, relativ la aditio hereditatis; Ferrini op. cit, No,. 711, Dig. 45, 1, 6: Is, hui bonis interdictum est, stipulando sibi aquirit, tra- dlere vero non potest vel promittendo obligari: et ideo nec Jideiusvor po eo intervenire poterit sicut nec pro furioso. Așa dar, nu se încheie nici o obli- 
Eaţiune naturală, când este vorba de acte cari micşorează patrimoniul,. 

*) Moribus per praetorem bonis interdicitur hoc modo: „Quando tibi . 
bona paterna avitague nequitia tua disperderis librosque tuos ad egestatem perducis, ob cam rem tibi ea re commercio que inlerdico.* Ci. Paul, Sent. IL. 4, a, 7, 

!
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torian prin resfitutio in integrum, precum şi dreptul imperial 

care a făcut din curatelă o prelungire a tutelii, “ 

Lex Plaetoria prevedea măsuri contra faptului de a se îi 

înșelat minorii (circumscriptio adulescentium) şi anume: a a- 

cordat o acţiune publică contra înşelătorului şi poate!) chiar o 

acțiune cu caracter privat în favoarea minorului, prin care a- 

cesta cerea restituirea a ceiace prestase, Sigur este faptul, că de 

la introducerea excepţiunilor pretorul, aplicând ideia legiuito- 

rului, a dat minorului exceptio legis Plaetoriae pentru a nu exe- 

cuta prestațiunea la care se obligase. Tot în legătură cu această 

lege, minorul putea cere un curator, care să-l asiste la un anu- 

mit act juridic, Această asistență consta în faptul că îşi dedea 
consimţimântul fără nici o formalitate consensus. 

Atari măsuri ocroteau pe minorul care a fost înșelat de 

un terţiu, dar nu apărau pe minorul, care din lipsă de experien- 

ță şi-a adus singur în vieaţa juridică o pagubă. In acest caz in- 
tervine pretorul şi acordă restitutio in integrum ob aetatem, 
desființând actul juridic” păgubitor şi repunând ast-fel situaţia 
de drept în starea de mai înainte, Restitutio in integrum era un. 
remediu subsidiar, adică se acorda în lipsă de alte mijloace de 
procedură; se acorda causa cognita, după o prealabilă cercetare 
din care trebuia să.rezulte că a existat o vătămare (laesio), şi 
se acorda într'un an util, socotit din momentul când a avut loc 
pasuba suferită, . _ 

„Curatorul cerut de minor în legătură cu lex Plaetoria pen- 
tru un caz special, constituia pentru terții cari tratau cu mino- 
rul, o garanţie de fapt că nu vor fi expuşi la desființarea (rescis- 
sio) actului juridic prin restitutio in integrum. De aici s'a stabi- 
lit o practică permanentă, câ la anumite acte terţii să constrân- 
să 1) pe minori a cere un curator spre a se asigura de valabili- 
tatea actelor ce aveau de gând să încheie cu minorul; așa spre 
exemplu, când intentau o acţiune contra minorului nu.se da 
curs procesului dacă minorul nu era reprezentat printrun cu- 
rator litis; tot astfel, era necesară prezența curatorului când un 

  

1) Girard, "Dag, 230 şi nota 3, afirmă că acţiunea civilă a existat inain- 
tea excepţiunii pretoriene, şi că odată creată excepţiunea acțiunea pe care 
o numeşte „moyen civil” a devenit excepţiune. Această transformare, pentru 
a se admite, are nevoie de a [i documentată, 

*). Permiltilur etiam ex constitutione principum debilori, compellere 
adulescentera ad petendos sibi curatores.. Dig. 4. 4, 782,
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"debitor voia să facă minorului o plată; sau când i se predau so- 
cotelile tutelii. Prin atari măsuri. de precauţiune curatela din vo- 
luntară devine necesară: la început a fost cerută de minor din 
propria lui inițiativă, mai târziu a fost cerută sub presiunea in- 

„directă a terţilor, și în fine i s'a impus direct fără motiv special, 
Un pas mai departe al. evoluţiei constă în faptul că din 

“specială adică instituită pentru un anumit caz," curatela mino- 
rilor devine în perioada claşică generală și deci coprinde întrea- 
sa administraţie, a bunurilor minorului, Acest progres se înfăp- 

" tuise pe vremea lui Ulpian*); de aceia se poate spune, că cura-.: - 
„“tela a ajuns a fi o prelungire a tutelii. 

“torului, -. | . | „„ acordarea unei acțiuni subsidiare contra magistratului, ca- 

.* În gestiunea sa curatorul își da consimțimântul (consen- 
sus) fie ca o autorizaţie anterioară actului, fie ca o. ratificare, | 

„i: Raporturile: juridice. ce se pot desvolta între curator. şi minor se * 
-cârmuesc după regulile dela negotiorum gestio, dând naștere la 
-“două acțiuni: actio negotiorum -sestorum directa acordată fostu- 
lui minor contra curatorului spre a-i cere predarea socotelilor și ' 

- eventuale: despăgubiri din cauza unei:adiministraţii negligente; ȘI. 
- actio negotiorum sestorum contraria în favoarea curatorului prin 
care cerea a fi despăgubit de tot ce a făcut în interesul minoru- - 
lui. Ca şi tutorele, curatorul răspunde pentru lipsa de îngrijire, 

„ce are un bun gospodar în conducerea propriilor lui afaceri (cul- 
pa levis in concreto). a | ă 

Cum curatela s'a asimilat tutelii, sau aplicat și aici dispo- 
ziţiile luate în favoarea pupilului: 

oratio Severi, Se - - | 
satisdatio rem (adulescentis) salvam fore, din care. a .luat 

„naştere actio ex stipulatu,: 
constituirea unei hipoteci tacite asupra întregii averi a .cura- 

-“re a numit un curator. insolvabil sau a admis Sâranţi insolvabili, 
- Nu sunt supuși regimului.de mai sus acei adolescenţi cari 

prin favoare imperială au obținut venia aetatis, iertarea: de vâr- 
stă, ce se putea acorda femeilor.la 18 ani, minorilor la 20 ani, 

tute a , Aa Pi - E . - - Ă . Ş 1) Ulpian: Et ideo hodie in, hanc usque”aetatem adulescentes curatorum „auxilio reguntur, nec ante rei suae administratio. .eis . committi debebit, „Quamvis bene rem suam serentibus. Dig, 4. 4.:1, Ş 3. Ci. Girard, Ed, VI pag. 26 notă Si
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În asemenea caz erau capabili şi deci nu mai puteau cere in inte- 
grum restitutio ob aetatem!); totuşi nu puteau nici dona şi nici 
înstreina imobile, nici'a le ipoteca fără decret imperial. (Cod. 

„12;'44,'3). | CR e 
In afară de cele trei feluri de curatelă' mai principale, mai 

- există o sumă de cazuri, în care pretorul instituia un curator cu 
o atribuţie specială, spre exemplu: curator veniris, dat femeii 
gravide spre a o supraveghia şi alimenta, iar copilului conceput 
pentru a i se păstra eventuale drepturi la moştenire ?); curator 
bonorum, instituit pentru a se pregăti deschiderea falimentului 
(Dig. 42. 7, 2); curator absentis, pus în locul aceluia care lipseş- „te din motive bine-cuvântate (de exemplu rei publicae causa, ca. _. ambasador) etc, , 

CAPITOLUL VI. 
„Persoane juridice sau -morale,: 

Pe lângă persoana fisică, subiect de drept, au funcţionat - în statul roman, ca în-ori-ce sociefăte civilizată, anumite forma- . : an, 
țiuni juridice întocmite spre a obține un rezultat de lungă durată . .. în interesul comunității sau al unui cerc mai larg de „persoane, " Pentru a se atinge ținta, la cari individul singur nu poate ajun. '. se, s'a admis existența unor organizațiuni, cărora. li s'a recunos- cut subiectivitatea. de drept, adică putinţa de a fisura în vieaţa juridică învestite cu drepturi și datorii, Participarea la vieața ju- “ridică, fiind totuși influențată de însăși structura fiinţei lor de . drept, rămâne limitată la actele cu caracter patrimonial, Analo- gia cu Persoana fisică nu merge aşa departe, în cât persoana mo- rală să-i poată fi asimilată sub toate raporturile 1). Asemenea - : 

1) cf, Cod, IL. 44. 1: Eos, qui veniam aetatis. impetraverunt, etiamsi .. minus idonce rem suam administrare videantur, in integrum _restitutionis auxilium impolrare non posse manifestisimum est, ne qui cum.eis contrahe- ret principali auctoritate circumscriplus esse videatur.. Constiţuţia datează. . din anui 274. - A i i ia = *) cf. Dig. 37. 9: De venire in Possessionem mittendo ef curatore eius, - 3) Vezi cazurile ârătate în Dig. 50, 4. 1, $ 4 şi Seckel, Handlexikon zu den Quellen des. r. Rechis. Ed. IX. sub cuvântul „cura“. . .. e 1) De aceia s'a spus „universitas non delinquit“. Poate comite un delict. persoana fisică, care funcționează ca organ al persoanei morale, dar nu | aceasta; dar dacă prin delictul comis a ajuns ceva în patrimoniul persoanei morale, se poate intenta contra acesteia, spre exemplu actio quod.-metus. : causa, pentru cât a profitat, Ci, Dig. 4, 29 $ 1; Dig, 43. 16,4, - ”
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organizaţiuni cu scop colectiv, având capacitate de drept, se nu- 

mesc persoane juridice sau morale. | 
| In dreptul roman nu există un: termen special pentru a- 

ceastă noţiune. Jurisconsulții clasici nici nu au căutat să explice 
cu noțiunile științei lor esența persoanei morale, Teoriile, prin 

„ari s'a încercat a se lămuri construcțiunea juridică a acestui fel 

- de persoane, au apărut numeroase dela școala glossatorilor ina- 

înte. Pe acest tărim s'au distins mai ales învățații germani din 
secolul XIX. Romanii au simțit, fără a cerceta mai departe, că : 
există o asemănare în vieața de drept între persoana: fisică și 

morală și au spus că aceasta funcționează ținând loc de per- 
soană:. personae vice fungitur 1). Mai adânc nu au pătruns cu 
analiza. 

“Cea d'intâi persoană morală, de dată străveche și cu atri- 
“buţii de. o importanță netăsăduită, care s'a manifestat dela în- 

ceput şi în domeniul dreptului privat, a fost însuşi statul roman, 

res publica, populus romanus, care era proprietarul patrimoniu- 

lui numit ager publicus, avea visteria lui proprie numită aera- 

rium, primea moșteniri și legate, libera sclavi ca şi un particu- 
lar, prin magistraţii săi încheia contracte, executa pe debitori 

etc. După stat, ca persoane morale de drept public vin civitates, 
organizațiuni întocmite mai mult sau mai puțin după modelul - 
statului roman; vin coloniile, municipiile_etc, 

Sub Imperiu statul roman, privit ca subiect de drepturi 
patrimoniale, se numește fiscuş, participă la vieaţa juridică ca 
şi persoanele fisice, dar se bucură de anumite privilegii *). 

Dela recunoașterea creștinismului ca religie de stat, bise- 
rica a fost tratată ca persoană morală şi dotată cu privilegii, pre- 
cum şi toate așezămintele cu caracter eclesiastic 2), 

1) Ci, Dig. 46, 1, 22, Aici se spune că și o moştenire neprimită încă 
— hereditas iacens — funcţionează ţinând loc de persoană ca „şi munici- 
pium, decuria, societas, . 

?) Așa spre exemplu, fiscul nu plăteşte dobânzi din contractele în- 
cheiate, 'dar primeşte (Dig, 22, 1. 17. 5); are totd'auna o hipotecă generală -: 
privilegiată asupra averii debitorilor săi. (Dig. 49. 14, 46, 3): lucrurile sta- 
tului nu se pot usucapa (Dig.41, 3, 18); drepturile sale se prescriu în 40 de, 
ani, Ct. Heiltron, Rămische' Rechisgeschichte und System des r. Privatrechis 
"Ed. VI. 1908, pag. 201. Se întâlneşte în Cod, 4. 31, 1 expresia staliones 
(fisci) care nu înseamnă mai mult decât ceia ce represintă astăzi diferitele . 
resorturi 'ale aceleiaşi administrații de stat, . 

%) In . edictul de la Milan din 343, prin care s'a recunoscut principiul  
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In afară de aceste organizațiuni de drept public, mai exis- . 
tau persoane morale cu caracter de drept privat, cari pot avea 
un substrat personal şi atunci se numesc universitates persona- 
rum sau un substrat patrimonial şi atunci se numesc universita-. 
tes rerum !). | 
„Ca universitates personarum sau corpora se pot cita di- 
feritele. corporaţiuni numite collegia; societățile de meseriaşi (col- 
legia pistorum, fabrorum, naviculariorum); colegiile preoţeşti;. 
collegia funeraticia, ai căror. membri aveau înlesniri cu privire la 
cheltuelile de înmormântare; societas publicanorum, societățile 
antreprenorilor impositelor din provincii, sau de alte lucrări ale 
statului; collegia sodalicia, societăți cu scopuri religioase, chiar 
politice etc. i 

Colegile iau naștere prin voința membrilor, în baza unui. 
statut, fără intervenţia statului. Acest principiu s'a aplicat tu-. 
turor colegiilor celor vechi, cu caracter profesional, recunoscute: 
prin leşi şi obiceiuri. Cum însă în ultimul secol al Republicii se- 
urmăreau şi scopuri politice prin constituirea de persoane mo- 
rale, Caesar a disolvat colegiile cu caracter politic, şi a introdus: 
principiul coricesiunii, acordată prin autorizație fie specială fie: 
generală, emanând la început de la Senat, mai târziu de la Impă-- 
rați (Dig. 46. 22. 3). o | o 
„... Persoana morală, ori-ce denumire ar avea, este'o crea-. 
țiune juridică cu o existență proprie distinctă și independentă. 
de persoanele cari o compun, Acestea pot dispărea treptat, se: 
pot schimba fără să atingă ființa persoanei morale?). Aici apa-. 
re deosebirea față de societas, de asociațiunea întemeiată pe un. 
simplu contract încheiat între asociaţi. Posedând o subiectivitate: 
de drept de sine stătătoare, persoana morală poate avea avere 
proprie, distinctă de aceia a membrilor ei, poate avea creanţe şi 
A II 

parităţii cultului creştin faţă de cel păgân, biserica, ca persoană morală, este: numită corpus, sau collegium christianorum. Până la 313 biserica era pri- 
vită ca un collegium illicilum, | De 

1) In ce privește patrimoniile cu o destinație durabilă numite universi= tates rerum sau piae causae, cum spre exemplu sunt fundațiunile alimentare 
din timpul Imperiului Păsân, precum, şi asupra caracterului lor juridic,. cf, - Girard op, cit, 236, nota 4; Saltowski, Institulionen. Ed, VIII, pag, 203: „Ferrini, op. cit. No. 80, ie , 

„?) In... universitatibus nihil refert, uirum omnes iidem maneant, ar pars maneat, vel omnes immutați sint Dig. 3. 47.52,
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datorii. 1), poate fisura- în justiţie ca reclamantă sau reclamată, 
fiind representată de un actor sau syndicus?). Societas, din 

„contra, nu constitute o ființă juridică deosebită de membrii săi, 
Universitates personarum, sau corporaţiunile, având un sub- 

'Sizat personal, se desființează când a pierit ultimul membru ). 
Până la dispariția acestuia din urmă membru. corporațiunea con- 

“tinuă. a exista, deși nu a putut dobândi ființă juridică de cât: 
începând cu cel puţin trei membri (tres -faciunt collegiumn) 4). 

„Se mai pot desființa prin atingerea scopului, prin voința colec- 
tivă a membrilor, printr'un act al puterii statului cum s'a întâm- 
plat cu.colegiile religioase păgâne, după recunoașterea creștinis- 
mului ca religie de stat. (Cod. 1.115). | 

Ca persoane morale pot funcţiona și universitates rerum, 
piae causae, așa cum s'au desvoltat. sub influența creștinismului 
având la bază o avere ale cărei venituri sînt destinate: pentru 
opere de binefacere. Asemenea fondaţiuni se sting ori prin faptul 
că substratul material, patrimoniul, a dispărut complet, ori prin 
atingerea scopului, „i 

La corporățiuni în caz de desființare, patrimoniul se va 
lichida ori cum. prevăd statutele, ori când nu se prevede nimic 

-se va împărți între membri, Dacă nu există nici un membru, şi 
creditorii au fost satisfăcuţi, atunci ceia ce a mai rămas trece 
ca bonum vacans la stat, 

„La piae €ausae, patrimoniul revine statului, cu obligaţiu- 
nea.să îi dea o destinaţie analogă scopului primordial, în dreptul 
modern; după dreptul roman, în perioada creştină, patrimoniul, 
„afectat unui scop de caritate, revine bisericii, căreia era încre- 
di.țată supravegherea operilor de binefacere 5), 

  

1) cf, Dig. 3. 4,7, $ 1: Si guid universitați debetur, singulis non debetur, 
nec qudd debet, universitas, singuli debent,': 

*) Quibus autem permissum est corpus habere (colegii, sociefatis, sive 
cuiusque alterius eorum nomine) proprium est ad exemplum reipublicae ha- 
bere res'communes, arcam communem (cassă comună) et acforem vel syndi- 
cum per. quem tamquam in republica, quod communiter aşi  fierique oporteat, 
agatur iat. Ci, Dig. 3, 4.1.1, 

-8)- Sed. si iiniversitas ad unum redit: magis admiltitur posse- cum conve- 
nire et conveniri: cum ius. omnium în unum reciderit et stet nomen univer- 
sitatis. Cf, Dig.-2.:4,*71 $ 2, In acest caz averea persoanei juridice, redusă 
la un “singur niembrui, nu se coniundă cu averea personală a acestuia, Per=. 
soana juridică işi poate înmulţi membri conform statutului, 

A) Dig, 50, 16, 85; .--: e e: - N , 
) CI, Ferrini, op. cit, No, 82, „. Nr 

*



CARTEA IM 
DESPRE BUNURI 

TITLUL LL . 

IMPĂRȚIREA LUCRURILOR. 
(Inst, 2, 1; Dig. 1, 8) . 

Urmând sistemul ÎInstituţiilor lui Gaius, în partea despre“ 
persoane s'a examinat subiectul de drept; în această a III carte - 
se va cerceta obiectul, la care se poate aplica dreptul unei per- : 
soane, e e , 

Din felurimea lucrurilor, res, 1) cari există în natură trebu- . 
__esc de la început separate acelea, cari nu pot intra în patrimo- - 

niul unui particular, res quae exira nostrum patrimonium ha: - 
bentur, spre a. cerceta apoi din diferite puncte de vedere acele 
lucruri cari pot forma obiectul unei îndrituiri particulare, res : 
quae in nostro patrimonio sunt?), 

SECȚIUNEA 1. 
- Rex extra: patrimonium. 

Acestea nu pot fi supuse stăpânirii individuale fie din cau- : 
za naturii lor, fie din cauza destinaţiei lor statornicită prin vo- 
ința comunităţii sau a individului, -. | o 
„A. Prin natura lor sunt res omnium communes, stând la. 
disposiţia tuturor: aer, aqua protluens (unda de apă curgătoare) 

-et mare et per hoc litora: maris*) până la distanța: unde: ajunge . 

  

1) Asupra diferitelor înţelesuri, legate de substantivul res în dreptul ro=' 
man, vezi Ferrini, op, cit. No, 207, _ | ! 2) CE Gaius. IL Ta Cp 3) ct. Inst, II, 11; Dig. 47, 10.13$7.-. ! Ia



— 190 — 

velul de i iarnă !), De aceste bunuri, cari nu pot fi în proprietatea 

cuiva, poate profita ori-cine cu așa efect, în cât dacă ar fi îm- 
piedicat, acest fapt ar constitui o atingere adusă persoanei bene- 

ficiarului, care poate intenta „Contra tulburătorului acfio iniuria- 

rium*), 

B. Din cauza destinaţiei 1 nu pot fi proprietate particulară 

așa numitele: 

1. res publicae. in publico usu, ptecum sunt: teatrale, pie- 

țele, stadiile, băile publice, porturile, fluviile cari curg fără în- 

” trerupere *), etc. Proprietatea acestor lucruri aparține poporu- 

lui roman, — de aceia se şi numesc publicae*) (adjectivul e 

format dela populus), — sau comunei în care se găsesc, consi- 

derată ca persoană morală (universitas). (Dig. 1. 8.6.8 1). PE 

2. Nu pot fi proprietate particulară res “divini iuris, cari 

sunt de trei feluri : | 
" a) sacrae *); consacrate zeilor superiori: temple, altare și 

obiectele destinate cultului, Inchinarea lor, numită consecratio. 
„sau dedicatio, se săvârșea printr'o lege sau senatusconsult *), 

„cu concursul unui magistrat superior sau doi magistrați aleşi 

pentru asemenea solemnitate (duoviri aedi dedicandae); prin ' 

urmare, un loc sau un obiect devine res sacra prin voinţa popo- 

rului, mai târziu a senatului și în urmă a Împăratului. 

b) religiosae ) sunt locurile în care s'a făcut o înmormân- 

tire*). Ele păstrează această calitate câtă-vreme cadavrul -sau 

1) Est autem litus maris, guatenus, hibernus” Huctus maxime. excurrii : 
Inst, IL, 2. 8, 3. Ă . , 

2) Dig. 47, 10. 13 $ 7: Si quis me prohibeat in mari piscari vel .everricu- 
lum (plasă) ducere, an iniuriarum iudicio possum eum convenire? Sunt 

qui putent iniuriarum me posse agere: et ita Pomponius et plerique esse 
huic similem eum, qui in publicum lavare, vel in. cavea publica sedere, vel 

in-guo alio loco agere sedere conversari non: patiatur. 
) Flumina autem omnia et porlus publica sunt: ideoque ius piscandi 

omnibus commune est in portu fluminibusgue, Cît. Inst, Il. 1 $ 2. publicum 

Flumen esse Cassius definit quod perenne sit, Cf. Dig, 43. 10, 1 $3, 
*) Bona civitatis, abusiva publica dicta sunt, sola enim ea publica. sunt 

quae populi Romani sunt. Ci, Dig, 43, 10. [. $. 3, 

*5) Sacrae sunt, quae Diis superis consecratae sunt. Ci. Gaius IL. 4, cf, 
Inst, 2, 1, 7. : 

s) Sed sacrum quidem hoc solom oxistimatur quod ex auctoritate po- 
„puli romani consecratum est, veluti lege de ea re lata aut S. C. facto. G. 11.4, 

7) Religioase, quae diis Manibus relictae sunt. Gaius II, 4, 
2) Religiosum vero nostru volintate facimus, mortuum înferentes in lo-
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cenușa mortului rămâne acolo depusă; așa dar locul devine ex- 
„ra commercium prin voinţa particulară. Dreptul de a depune 
cadavrul într'un mormânt, numit ius sepulcri, se poate lăsa” prin 
legat (Cod. 6. 37,.14) şi este apărat prin actio sepulcri violati ' 
sau o actio in factum introdusă de pretor. Mai 

-  €) res sanctae sunt zidurile şi porţile cetăților puse sub pro- 
tecţia zeilor 1), A 

Toate aceste categorii de lucruri, cari nu pot intra în pto- 
prietatea particulară, se numesc res extra commerciurm.. 

„SECȚIUNEA II, 

Res quae in patrimonio nostro sunt. 

SL 

Lucruri corporale şi incorporale. 

. (Inst, 2, 2). 

Lucrurile, cari nu intră în categoriile de mai sus, fiind sus- 
ceptibile de proprietate particulară, constitue patrimoniul nos- 

„tru și se pot ptezenta sub două forme: 'sau ca res corporales, 
quae tangi possunt (exemplu: o casă, o moșie, un sclav, etc.) 
sau ca res incorporales, quae tangi non possunt*),. cum sunt 
drepturile, Acestea nu au:o existență materială, ce cade sub 
simțuri, ci constau' în voința individului, recunoscută de pute- 
rea statului, de a se bucura de bunurile vieţii în limitele trase de 
dreptul obiectiv, Drept este un interes ocrotit de societate, Nu- 
mai .omul are interese, De aceia s'a zis: omne ius hominis causa 
constitulum est. - o | | A 

Trebue făcută: deosebirea fundamentală între “dreptul su- 
biectiv, privit ca libertatea și voinţa individului de a lucra pen- 
tru a-şi însuși din: bunurile vieţii, facultas asendi; şi dreptul 

cum nostrum... cf. Dig, 36, 4, 15; Gaius II, 6, Fără illatio mortui nu devine 
lozui relifios chiar când monumentul funerar e gata; de aceia Marcu Aure- 
liu într'un rescript a hotărit că 'cenotaphiuim, mormântul neocupat construit 
în memoria cui-va nu are: caracter religios şi deci se poate vinde (cf, Dig. 
11. 7. o $ 1) iiind locus purus, Asupra acestei chestiuni cî. Ferrini op, cit, 
No, 212. Să | a - | 

1) Cf. Gaius II, 8, Cf, Dig. 1. 8. 8 pr, Sanctum est, quod ab iniuria homi- 
"num defensum aique munitum est, Inst, II, 1, 10, 

=) câ. Gâius II. 12—14,!
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obiectiv, care stabileşte sfera înlăuntrul căreia individul. poate ' 
desvolta această activitate juridică, norma agendi. Esenţa drep- 
tului subiectiv este voinţa “individuală; conţinutul dreptului o-. 
biectiv este norma externă. Dreptul. obiectiv este bariera până, 
unde se poate manifesta dreptul subiectiv sau îndrituirea fie- 
căruia. Suma acestor norme aplicate la un timp dat într'o socie- 
iate constitue dreptul positiv din acea vreme, destinat să ocro- iească interesele membrilor. societăţii, E Si i 

Gaius. citează ca res incorporales, guae in iure consistunt: 
hereditas, ususfructus, obligationes guoquo modo contractae. 
EI menţionează dreptul de succesiune după ius civile, deosebit 
de totalitatea obiectelor la cari se aplică; menţionează usufruc- 
tul ca un exemplu de drept ce conferă: îndrituirea de a folosi! 
bunul altuia într'o măsură, limitată; “menţionează oblisațiunile, 
ca isvor al drepturilor ce stabilesc o legătură între două sau mai 
multe persoane; şi nu amintește dreptul de proprietate, care în- 
temeiază cea mai înținsă putere ce poate avea cineva asupiră 
unui lucru, Omisiunea se explică prin faptul că autorul a con- 
fundat dreptul cu obiectul la care.se aplică și astfel pune pro- 
prietatea. în rândul lucrurilor corporale, La proprietate dreptul 
se materializează în lucrul stăpânit deplin sub toate raporturile. 

Drepturile mai sus indicate se reduc la două categorii: drep- 
„turi:reale şi drepturi pesonale'1). . o 

" Drepturile reale conferă o putere directă şi: imediată asu- 
 pra -obiectului, la care se aplică. Dreptul real fiind nedespărțit 
de obiectul.său, urmează că titularul dreptului poate urmări lu- 
crul în mâna ori-cărui terțiu s'ar' găsi şi în ori-ce . situațiune: 
juridică s'ar afla, De aceia, proprietarului — celui mai tare în- 
drituit real — i s'a recunoscut putetea de a-și 'urmări lucrul ori 
şi unde conform regulii ubi rem meam invenio ibi vindico (drept 
de urmărire); de aceia, i-s'a recunoscuţ dreptul 'de a cere ise- 
pararea lucrului său din complexul unui patrimoniu strein ajuns 
la fălimeni, (drept 'de preferință). Dreptul real este un drept 
absolut, pentru-că se îndreaptă contra ori-cui ar împodica pe - 
titular, în-exercițiul. acestui drept, In categoria d: =pturilor reale 
intră: proprietatea, cel mai deplin dintre toate, şi iura in re alie- - 

. 

  

1) 'Astipră acestor” noțiuni” fundamentale, vezi s.c. Longinescu Pregă- | 
jire pentru invăjarea dreptului, Bucureşti 1927 pag, 98 şi următoare,
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_na drepturi asupra unor bunuri streine aducând titularului anu- 
mite beneficii mai mult sau mai puțin limitate, . 

Drepturile personale stabilesc un raport între două per- 
soane, în virtutea căruia o persoană numită creditor poate cere 
celeilalte persoane numită debitor, să-i facă o prestaţiune,. Chiar 
când obiectul prestaţiunii este un lucru tangibil, dreptul perso- 
nal nu conferă creditorului o putere directă asupra obiectului 
din sfera lui de interese, ci numai putinţa de a cere debitorului, şi 
numai lui, să facă ceia ce s'a stipulat prin obligaţiune cu privire 
la acel lucru. De aici urmează, că drepturile personale au un carac- 
ter relativ: nu:se îndreaptă decât contra persoanei debitorului; 

"prin urmare, de la inceput nu poate cuprinde nici dreptul de 
urmărire nici de preferință, Creditorul, care nu este asigurat 
printr'un drept real, se va satisface în caz de faliment al debi- 
“torului său alături de ceilalţi creditori într'o egală măsură, pro- 
porţional cu cota acordată. de cumpărătorul bunurilor; dar nu va 
avea nici-odată dreptul de urmărire cum are proprietarul, prin 
care acesta poate cere să se separe din masa bunurilor lucrul 
său și să-i-se restitue, sau cum are creditorul hypotecar dreptul 
de preferință, în virtutea căruia poate cere să fie satisfăcut din 
valoarea obiectului vândut înaintea altor creditori, a căror cre- 
anțe nu au fost asigurate printr'un drept real, 

$ 2, 

Lucruri mobile şi imobile. 

Lucrurile corporale pot fi: 
Mobile sau imobile. Mobile sau mișcătoare (res mobiles) 

sunt acelea cari pot fi mutate din loc în loc fără o. atingere a 
valorii lor, sau cari se mişcă de la sine, (res se moventes)!) pre- . 
cum sunt animalele, sclavii. | A 

Imobile sau nemișcătoare (res immobiles) sunt părţi de- 
terminate din suprafața pământului, ajunse în proprietatea par- 
ticulară și tot ce ţine de aceste porțiuni. Numele generic al unei. 
asemenea porțiuni este fundus, omne quidquid solo tenetur?). 

  

1). cf. Dig. 50, 16, 93, - ” 
-?) CE. Dig, 50, 16. 115 şi 211: fundi appellatione omne aedificium et om- 

nis ager continetur, Deosebirea intre fundus şi locăs: locus est non fundus sed portio aliqua fundi..... non magnitudo locum a lundo separat sed: affectio nostra, (Dig. 50, 16, 60). : 

13
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Imobilele se mai numesc şi praedia împărţite în praedia rustica 

și urbana. Diferenţa nu rezultă din situaţia lor la oraș sau la 
țară, ci din faptul dacă au zidiri pe ele sau nu"). Praedium ur- 

_banum este fondul cu clădiri ori unde s'ar afla. 
In legătură cu întreaga desvoltare politică a statului roman, 

„s'a făcut deosebirea între solum italicum şi solum provinciale, 
Asupra solului italic particularul avea un deplin drept de 

proprietate, nu plătea imposit funciar, și numai cu privire la ă- 

cest pământ se aplicau formele de. transmitere a proprietății, 

„de constituire de 'servituţi cu acţiunile respective, conform nor- 

_melor din ius civile. Solum provinciale era privit ca proprietate, 

a “statului roman; provincialii aveau numai dreptul de folosir- 

1ă*) (habere possidere frui) plăteau imposit (tributum sau sti-' 

_pendiuin) şi nu se bucurau de protecţia dreptului roman, decât 

“în măsura acordată de pretor prin mijloace de procedură ana-. 

loge celor cuvenite în Italia cetăţenilor romani”). 

- Deosebirea între lucruri mobile și imobile nu are aceiaşi 
| importanță ca în dreptul modern. Totuși există norme juridice 

„diferite in materie de usucapiune, de protecţie a posesiunii, în 

| regimul dotal,: la tutelă și curatelă, etc, 

Ş 3, 

Lucruri funşibile şi nefungibile..  . 

-O distincţiune importantă în materia oblisaţiilor se face 
între res funsibiles şi nec fungibiles. Termenul nu este clasic, 
dar jurisconsulțţii clasici cunoșteau deosebirea, Lucrurile fungi-. 

„bile sunt acelea, care nu se disting printr'o calitate deosebită 

individuală, ci pot fi. înlocuite prin altele în aceiași cantitate și 

calitate. Această equivalenţă -se stabilește prin măsurătoare, 
numărare sau cântărire, de aici și definiția: res guae pondere, 

  

1) Urbanum praedium non locus facit sed materia: Dig. 50. 16. 198, Dis- 
tincţiunea are importanță în materie de servituţi. Criteriul din text, după 

"care se face deosebirea, constitue o chestiune controversată, ci. Ferrini, op. 

cit. No, 337. . , 

*) În provinciali solo.  domisiiurn populi Romani est vel Caesaris, nos 

„autem possessionem fanta et usum fructum habere videmur. Gaius II. 7, 

„..5) Iustinian, cf, Cod. 7, 31, î, a şters deosebirea între solul italic și pro- 

vincial, "Cf. Inst, IL. 1. 40.
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numero, mensura constant '). Asemenea lucruri aparțin unui a- 
numit gen (genus), spre deosebire de obiectul de la început de- . terminat, numit species. Lucruri îungibile de căpetenie sunt ba- 
nii, cereale, lichide etc. De multe ori spre a face deosebirea tre- 
bue cercetată și intenţia părților contractante ?). | 

„_ Species fiind un obiect cu o individualitate juridică ce: ru 
"se poate înlocui, urmează că în caz de perdere, fără vina lui, de- 
bitorul se desleagă de obligaţiune; așa dar, pericolul îl suportă 
creditorul după regula comentatorilor moderni: species perit ei 

- cui debetur. Când obligaţiunea are ca obiect un lucru fungibil, 
perderea cantității datorite, nu aduce stingerea obligaţiunii pen- 
tru-că debitorul îşi poate procura aceiași cantitate şi calitate din 
altă parte spre a satisface pe creditor; de aceia s'a zis: senus 
perire non censetur. Riscul perderii îl suportă aşa dar debitorul, 

Cea mai mare parte din lucrurile fungibile se şi consumă *) 
la -primul uz, sunt res quae usu consumuntur, spre deosebire de 
acelea susceptibile de un uz repetat sau îndelungat. Distincţiu- 
nea are importanţă, pentru-că sunt raporturi juridice, cari presu- ; 
pun un obiect consumptibil ca la mutuum; altele cari. presupun 
că obiectul nu se consumă, cum este commodatum; de asemenea 
usufructul nu poate exista decât asupra acelor lucruri te se pot 
folosi, fără a li-se distruge substanța producătoare de fructe. Așa 
dar, în principiu nu se poate constitui un usufruct asupra lucru- 
rilor consumptibile.: Spre a se respecta totuși dispoziţiile testa- 
mentare s'a admis şi cu privire la acestea un guasi-usufruct. 

$ 4. 

Lucruri. simple şi compuse. 

O importanță juridică redusă are distincțiunea,. făcută de 
Romani sub influenţa filosofiei stoice, între lucrurile simple în 
structura lor (corpus, quod uno spiritu continetur) spre exem- 

  

1) Ci, Gaius III. 90, unde constată că contractul de imprumut zis mu- 
fuum are ca obiect lucruri fungibile, ! i 

*) Spre exemplu, dacă s'a dăruit o sumă de bani intr'o anumită mo- 
„netă, Dig. 30 1. 30 $ 6: Si legetur pecunia quae in arca cst, vel.vinum quod 

in apothecis est... species legatur. E 
3) Noţiunea fungibil nu este identică cu noţiunea consumptibil. Cf. Lon- 

" ginescu .0p. cit. pag,.: 306, o + 

13
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plu o piatră, o grindă, ete,, şi lucrurile compuse (corpus guod ex 
contingentibus constat) precum o navă, o casă etc, . | 

Deosebirea are o. importanță “pentru cazul când corpul 
compus se desface şi elementele cari îl compuseseră nu au apar- 
ținut aceluiaș proprietar. Din, acel moment reînviază dreptul de 
proprietate asupra elementelor ieșite din composiţie, și chiar îna- 

"inte de această: descompunere une-ori proprietarul avea actio 
ad exhibendum spre a cere separația. | 

Se mai prezintă situaţiunea, ca' unele lucruri deși compuse 
din elemente independente de același fel sau chiar deosebite, 

. dintre cari fiecare ar putea constitui un obiect de drept de sine 
stătător, totuși pntru-că- au o destinaţie comună, să formeze o 
unitate juridică. Această unitate o numeau Romanii corpus ex 
distantibus; iar comentatorii moderni îi zic universitas facti; aici 

“nu mai există o unire fisică între diferitele elemente, ci numai 
o unitate economică, recunoscută ca atare și în drept. Elemen- : 
tele componente pot fi de același fel precum sunt oile din o tur- 
mă ($rex)*), un roiu. de albine (examen apium); pot fi felurite 

„lucruri “corporale, drepturi de creanţe, obligaţiuni precum este 
complexul de bunuri numit hereditas, dos, peculium, caracteri- 
zate de comentatorii moderni ca universitas iuris. Ambele forme, 
fie universitas facti, fie universitas iuris, prezintă caracterul co- 
mun de a-putea fi reclamate în justiţie printr'o singură acțiune 2) 
ca și cum ar fi un lucru simplu: Un alt caracter comun constă 
în faptul că ambele forme de universitas se pot micşora, mări, . 
modifica în complexul lor fără a-şi perde unitatea juridică an- 
terioară 1), Ast-fel turma de oi, dată în'usuiruct sau dăruită prin 

  

1) Numite şi universitas rerum cohaerentium cf. Pomponiu Dig. 41. 3, 
39 pr. . | | 

*) O turmă putea fi reclamată în justiţie, nu oile în parte, prin vindi- . 
catio gregis chiar când unele capete nu aparţineau vindicantuiui: gregem 
suificiet ipsum nostrum esse, licet singula capila nostra non sint: srex enim 
non singula corpora vindicabuntur. Dig. 6, 1. 1;3, | . 

3) Moștenirea de drept civil se cerea prin acţiunea cu caracter uni- 
versal numită hereditalis petitio; dota prin actio rei uxoriae; la peculiu ac. | 
țiunile de peculio şi fributoria dovedesc că acest patrimoniu era privit ca 
o unitate juridică deosebită de restul averii aceluia care l'a constituit, Ca- 
litatea de patrimoniu separat („Sondervermăgen”) i-s'a recunoscut în aşa 
îel încât s'a zis: Peculium nascitur, crescit, decrescit, moritur. (Ci. Dig. 15, 1, 40), | | 

*) Dig. 30 1, 22:. Si grege lesato aliqua pecora vivo testatore mortua 
. . A
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testament și micşorată, se întregește prin. mieii născuţi în tim- - 
pul usufructului sau după facerea testamentului, rămânând ace- 
iași turmă. Modificările la cari este supusă o universitas iuris, re- 
zultând din schimbul de valori ce poate avea loc prin admini- ! 
strația acelor bunuri mai ales prin vânzări și cumpărări, nu atin- | 
ge existenţa acelui complex de bunuri. Aici s'a admis principiul 
surogațiunii, al înlocuirii unei valori dintr'un: patrimoniu prin 
altă valoare egală rezultând din prefacerea celei d'intâi, conform 
regulii: res succedit in locum pretii și pretium in locum rei, care 
însă nu se aplică într'o egală măsură la moștenire. dotă sau pe- 

. culiu?). 

S 3. 

Fruct 

-„ Dintr'un bun se pot desprinde produse, ce pot forma obiec-! 
"tul unui drept special din momentul separaţiunii lor, în care caz 
dobândesc o ființă juridică deosebită. De aceia, precizarea nc- 

_“țiunii acestor produse intră în partea generală a capitolului des- 
pre bunuri. Jurisconsulţii romani nu au definit noțiunea fructus. 
Intr'un sens larg „fruct sau venit?) se numește produsul econo- 
mic obișnuit şi regulat al unui capital”'?), aa 

In această definiţie intră și produsele organice, care pro- | 
vin în mod periodic dintr'un lucru conform destinaţiei sale eco- 
nomice; intră însă și acele foloase pe cari le aduce un bun în! 
virtutea unui act juridic, Ca produse organice se pot cita: lâna, 
laptele, mieii oilor; piatra, cărbunii, nisipul regulat exploatat 
dintr'o carieră '), arborii tăiaţi dintr'o pădure după regulile co- 

  

essent, in eorumque locum alia essent substituta, eundem gregem videri. 
Hypoteca asupra unui magazin de mărfuri, cari cu timpul s'au schimbat, 
ci, Dig. 20, 1, 34 pr, coprinde și mărlurile nouă cumpărate in locul celor. 
vândute, | “ . | 

1) CE. Longinescu, op, cit. pag. 295-—296, Dernburg, System des r. Rechts 
Ed, VIII, 1911, Tom. L. $ 66, e 

*) Frugen pro reditu appellari, non solum quod frumentis aut legumi- 
nibus, verum et quod ex vino; silvis caeduis, cretifodinis, lapidicinis capi- 
tur, Iulianus scribit. Dig. 50, 16, 17. | i : 

3) Ci, Longinescu, op. cit. pag. 313; „Capital este ori-ce element al pa- 
trimonului””, Cf, Dernburg, op, cit, 1. $ 66. | 

*) Marmura e privită ca fruct, întru cât se poate reface în cariera de 
unde a fost scoasă: uț lapis ibi- renascatur: Dig. 24. 3, 7, $ 13, 

-.
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dului silvic (silva caedua) sunt priviți ca fruct. Nu este fruct, şi. 
deci aparține proprietarului, nu usufructuarului, copacul desră- 

„_dăcinat de furtună. Copilul sclavei dată în usufruct (partus an- 
cillae] nu e privit în dreptul clasic ca fruct, invocându-se un 

„motiv!), care însă nu corespunde cu tratamentul: ce sufereau. 
sclavii la Romani, Mai sinceri erau cei vechi (veteres), când pri- 
veau partus ancillarum ca fruct?), Nu este un produs nici or- 
Sanic nici regulat thesaurus, comoara găsită, .- Mai 

__ Foloasele ce dă un bun în virtutea urii raport juridic se 
numesc fructus civiles, spre deosebire de cele din prima catego- 
rie, zise fructus naturales. Ca fructe civile se pot cita: dobân- 
zile, chiria, arenda, plata pentru serviciile unui sclav î) etc. 

În ce privește dobândirea dreptului de proprietate asupra 
fructelor, din momentul în care au devenit un obiect de drept. . 
de sine stătător, aceasta se va vedea la diferitele raporturi ju- 
"ridice cari îndrituesc -la dobândirea fructelor: arendă, usuiruct. - 
și emfiteoză. | | 

$ 6. o , N 

Res mancipi şi nec mancipi. , 

Distincţiunile până aici făcute între res mobiles și immobiles, 
fungibile şi nefungibile, lucruri simple și compuse și universitas 
iuris precum și noţiunea fructelor, au importanţă și în dreptul 
modern. Există insă o deosebire specific romană păstrată în 
toată perioada clasică; aceia dintre. res mancipi şi nec mancipi. 
Distincţiunea are o importanță deosebită la transferarea proprie- 
tăţii. Deşi sub Iustinian ori-ce diferență dispăruse, totuși el a 
desființat'o în mod expres*), “ o | 

„ Expresia mancipi conţine o indicație de etimologie, că la 
* origina ei coprindea acele lucruri cari se puteau ține cu mâna și 
cari singure în vremuri străvechi vor fi fost în proprietatea exclu- 
sivă a deţinătorului, Mai târziu, după o lungă evoluţie, ce scapă 

  

1) -Când se cumpărau turme de sclavi, ca să mărească, în oOri-şi ce. 
"mod, patrimoniul dominical, nu sună de cât ca fraze goale următoarea con- 
sideraţie: negue enim in Iructu hominis homo esse potest. Cî. Dig. 22. 1, 28 
S1 şi Dig. 5. 3.27,pr. * | : 

*) Cf, Cicerone în De finibus 14, 12, şi Ulpian în Dig. 7..1. 68, 
5) ct. Dig, 5, 3. 29, 7, 7, 4, 50. 16, 121. - 
) Cod; 7, 31, | rr x
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privirii istoricului, se va fi adăugit, și fondul italic după-ce omul . 
nomad se va fi așezat şi va fi inceput a se indeletnici statornic 
cu asricultura. În perioada istorică, res mancipi, ca noţiune juri- 
dică, înseamnă lucrurile care formau ospodăria agricultorului 
roman din Laţiu, și anume: fundul italic cu servituțiile sale ru- 
rale, sclavii și animalia gquae. collo dorsove domantur !),. 

Deosebirea dintre res mancipi și nec mancipi aruncă o lu- 
„ mină caracteristică asupra concepției Romanului primitiv des- 
pre avere. Averea de căpetenie consta din lucrurile mancipi, 
din fondul rural'cu mijloacele sale de exploatare. Averea mo- - 
bilă, vitele mărunte, banii, cari la început nu aveau mare iîm- 
portanță, constituiau un element circulant ușor alienabil și de 
aceia se putea înstreina după dreptul natural, printr'o simplă 
predare (traditio); pe când res mancipi, privite ca lucruri mai 
preţioase, pretiosiores res*), nu puteau trece în altă proprietate 
decât prin acte solemne, cari reclamau o mai lungă chibzuire. 

» „Alienarea lor nu se putea face de cât prin mancipatio sau in 
iure cessio *), cari singure strămutau proprietatea conform drep- 
tului civil, . | 

După această sumară examinare a lucrurilor corporale, cari 
pot forma obiectul proprietăţii individuale, urmează a se cerceta 

-cele două categorii de drepturi, ce pot exista cu privire la res 
corporales, şi anume:"drepturile reale și personale, elemente con- 
'stitutive ale patrimoniului, ă E 
Drepturile personale cu modurile cum se nasc, cum 'se 
transmit şi se sting formează capitolul deosebit al oblisaţiu- 
lor. Ar rămânea ca în această parte, tratând despre bunuri, să 
se studieze drepturile reale: proprietatea și iura in re aliena, 
drepturi asupra unui lucru strein. Totuși acele drepturi reale, 

. 

. 

cari asigură o creanță, iși află mai bine locul la sfârşitul mate- * 
riei oblisațiunilor după ce se va fi lămurit sub toate aspectele 
fiinţa şi soarta creanţelor, pe cari le asigură, 

In ce privește modurile de dobândire a bunurilor, se face 

  

:) Cf. Ulpian. Reg. XIX. şi Gaius II, 15, 16. 
2) cf, Gaius IL 192. | _ | E 

, 3) Gaius II, 18, 19, 22; Magna autem difierentia est inter mancipi res et 
“nec mancipi. Nam res nec mancipi ipsa traditione pleno iure alierius fiunt. 
Mancipi vero res sunt, quae per mancipationem ad alium transferuntur, unde 
etiam mancipi res sunt. dictae; quod autem valeţ mancipatio, idem valet et 
in iure cessio, a | N ?
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”. deosebirea între moduri cu fitlu particular şi cu titlu universal 1). 
Aici nu se vor trata de cât modurile cu titlu particular, în vir= 

„tutea cărora se întemeiază proprietatea asupra obiectelor izo-. 
late, desprinse dintr'un patrimoniu. Rămâne să se trateze la. 

„capitolul deosebit al succesiunilor, achiziția cu titlu universal 
în cazul principal *) de moștenire, hereditas, care are loc când 
moștenitorul printr'un singur act dobândește întreaga situație: 
juridică a defunctului, cu activ şi pasiv 5), - LT _ 

Dobândirea poate avea loc inter vivos prin transacțiuni între. 
vii, sau mortis causa, cu ocazia morţii cui-va, Acest din urmă 
mod de a dobândi fie cu titlu universal, fie cu titlu particular 
se va trata la materia succesiunilor, 

TITLUL IL 
DESPRE PROPRIETATE. 

| ” CAPITOLUL |. 
Noţiunea şi restricțiunile dreptului de proprietate. 

Indicaţiuni istorice. Coproprietate. 

S1. ” 

Noţiunea şi restricțiunile proprietăţii. 

(Dig. 39, 1, 2; Cod, 8. 10, 14) a 

Dintre toate drepturile reale, ce se pot întemeia asupră. 
unui lucru și âu un caracter absolut, dreptul care stabileşte cea: 
mai deplină stăpânire este dreptul de proprietate, 

„Pe când cele-lalte drepturi reale conferă o folosință în- 

1) Distincţiunea e romană: Singularum rerum dominium _nobis abquiri-. 
tur, cf. Ulpian Reg. XIX, 2: Videamus, guibus modis per -universitatem res 
nobis adguiratur. Gaius Il. 97, | | | 

2) Gaius II, 98, în afară de fereditas şi bonorum possessio mai enumără - 
următoarele cazuri de aquisilio per universitatem: sive cuius bona emerimus- 
sive quem adoptaverimus sive quam în manum ut uxorem receperimus, eius 
res ad nos transenut: în caz de cumpărare a bunurilor unui falit la licitaţie 
publică, în caz de adrogatio, şi căsătorie cum manu. 
5) CE Dig, 29, 2, 87: Heres in omne ius mortui, non -tantum singularum 
rerum dominium succedit, !
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tr'o anumită direcţie și cu un conţinut limitat (precum sunt: usu- : 
fructul, servituţile prediale, hipoteca), dreptul de proprietate 
stabilește cea mai deplină putere ce se poate concepe. Proprie- 
tarul face cu lucrul său ori-ce voeşte şi exclude pe ori-cine l-ar 
tulbura în exerciţiul acestui drept. Comentatorii moderni, ana- . 
lizând cuprinsul dreptului de proprietate, au disecat această pu- 
tere unitară în trei indrituiri, cari nu sunt decât manfestaţii 
deosebite ale aceluiași „drept, și anume: ius utendi, fruendi şi 
abutendi. 

lus utendi este dreptul de -a intrebuinţa lucrul fără a-i cu- 
„lege fructele; ius fruendi coprinde şi întrebuințarea și culegerea 
fructelor; ius abutendi înseamnă dreptul de a dispune de obiect 
în ori-ce mod: prin înstreinare, transformare, distrugere consti- 
luirea de drepturi reale (hypotecare, amanetare, Srevarea cu o 
servitute). 

In ce priveşte exerciţiul integral al dreptului de proprietate 
se presupune că proprietarul are toate foloasele ce-i conferă 
acest drept; domnește presumpția libertăţii dreptului de pro- 
prietate de ori-ce sarcini, De aceia, cine afirmă că are un drept 
real asupra unui lucru strein, este obligat să facă dovada, con- 
form regulii: ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat. | 

In afară de această presumpție a libertăţii dreptului de 
proprietate de ori-ce sarcină, se. mai aplică şi principiul elastici- 

„dății: proprietatea grevată de un drept real, care paraliza exer- 
cițiul. dreptului de proprietate într'o anumită direcţie, revine 
dela sine la plenitudinea conţinutului ei din momentul în care 
dreptul real s'a stins, Spre exemplu, odată desfiinţat usufructul, 
dreptul de proprietate care fusese redus din usufruct la nudum 
ius, se consolidează prin toate indrituirile ce s'au cuvenit usu- 

„_ fructuarului şi încep să aparțină proprietarului *), 
| Dreptul de proprietate asupra unui imobil nu se mărginește 
numai la suprafața „pământului, ci se întinde şi asupra subsolu- 
lui și asupra coloanei de aer.până la înălțimea, la care pro- 
prietarul are un interes deosebit şi justificabil, 

Deşi din definiţia proprietății, rezultă că exerciţiul acestui 
drept este nelimitat, totuşi din cea mai veche antichitate s'au 

  

1, Ist, II, 4. 4: Cum autem finitus fuerit usulructus, revărtitur scilicet 
ad proprietatem et ex eo tempore nudae proprietatis dominus” incipi plenam 
habere in re potestatem. Cf. Dig. 50.16. 25 pr.
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admis unele restricțiuni la proprietatea imobiliară, pentru a in- lesni vieața în societate. Aceste restricțiuni se pot grupa din. două puncte de vedere: al intereselor vecinilor și al interesului public, | | ” | 
„ L. În interesul vecinilor: 5 5 | 

i. Cele XII table impun fie-cărui' proprietar funciar să lase neulilizată o bandă de pământ de 2% picioare (sestertius pes), așa încât exista între fie-care fond, fie rural fie urban, o șuviță 
de pământ de 5 picioare, cam 1,50 metru lățime, care nu se pu- 
tea ara sau clădi fără a comite, după vechea concepție romană, 
o nelegiuire față de zeul hotarelor numit Terminus*), După acea- 
stă dispoziţie, fie-care casă apărea izolată de vecini prin şuviţa : de pământ ce se chema ambitus sau finis. Ast-fel se explică ex- 

presia insula, însemnând casă. Mai târziu ambitus a dispărut la. 
oraşe prin obiceiul de a se clădi avându-se un perete comun 3); a 
rămas însă la fondurile rurale pentru a înlesni exploatarea pă- 
mânturilor învecinate, ca iter ad culturas et circumvectus aratri. 

In ce priveşte imisiunea de fum, miros etc. la imobilele 'ur- 
bane, aceasta nu se poate tolera când invasiunea de fum este 
gravă, (Dig. 8, 5. 8. $ 5 şi 6). cr | 

2. Vecinul era obligat să-și curețe arborele dela hotar, 15 
picioare în sus dela rădăcină, pentru ca crăcile să nu .atârne 
de aproape peste fondul strein. Dacă pe acest fond cădeau fruc- 
te dela pomul vecinului, acesta: avea dreptul ca .din trei în trei. 
zile 'să treacă hotarul spre a culege fructele arborelui său: -Pre- 
torul a reglementat acest vechiu, drept, recunoscut în cele XII 
table, printr'un înterdict numit de slande legenda *). 

| 3. O altă restricțiune întâlnim în norma. sancționată prin 
_actio aguae. pluviae arcendae, îndreptată: contra vecinului care. 

a schimbat cursul natural al apelor de ploaie 5), Ă 

  

1). CE. Girard op. cit, pag. 255—57: Windscheid, Lehrbuch des Pandtr. 
Vol, $.166;, Dernburg, op. cit. 161—163; Ferrini, op. cit,. No. 336—61. 

2) Termino sacra faciebant, quod in eius tutela fines agrorum esse puta. 
bani. Denique' Numa Pompilius. statuit' eur, qui. terminum exarassel, et ip. 
sum et boves sacros esse.. Ci. festus în Bruns Fontes Partea II, + 

*) ct. Dig, 39, 2. 35—37 şi 39 pr. | 
4) Ci. Dig, 43, 28.8 - a ca 

*) Acţiunea cunoscută în cele XII table se indrepta contra aceluia care . 
a adus modificarea în starea anterioară printr'un opus manu factum, chiar când. această lucrare nu a pricinuit paguba temută: Haec actio locum habet in



— 203 — 

4. Operis novi nuntiatio constă în n dreptul de a interzice 
vecinului să ridice o clădire, din care ar fi rezultat o modificare 
in starea anterioară a imobilelor, | 

Interzicerea: putea 'avea loc: a) iuris nostri conservandi 
_causa, când spre exemplu vecinul, nesocotind dreptul resultând 
din servitutea altius non Jollendi, clădeşte totuși peste înălțimea. 
permisă; b) damni depellendi causa, când construcţia fiind de- 
fectuoasă: amenință să se dărime și să aducă vecinului o pagu- 
bă; c) iuris publici tuendi gratia '), pentru a impune vecinului 
respectarea regulamentelor de edilitate publică: *), 

5. Cautio damni infecti*). După dreptul roman, paguba su- 
ferită, prin faptul că edificiul cui-va s'a dărimat şi a adus strică- 
ciune' imobilului vecin, nu se repara decât dacă vecinul, care a 
incercat dauna va fi avut prevederea să ceară mai inainte cau- 
țiune, că va fi despăgubit în asemenea eventualitate * ), Vecinul, 
ale cărui case amenințau să se dărime, era obligat să facă pro- 
misiunea (cautio) că va repara paguba eventuală; dacă nu pro- 

„mitea, trebuia să se lipsească . de posesiunea şi chiar de proprie- 
tatea caselor de unde amenința. paguba (cavere aut carere)*). 
Dacă nu făcea promisiunea impusă de pretor, acesta prin decret 
instala pe adversar în posesiune (missio ex primo decreto); da- Si 
că nici atunci nu promitea despăgubirea eventuală, magistratul E 

“atribuia adversarului proprietatea clădirii (missio ex secundo 
decreto) *), Cine pretindea cautio damni intecti, trebuia să pre- 

damno nondum lacto, opere tamen iam facto, hoc este - “de seo opere ex quo 

damnum timetur; toliensque. locum habet, quotiens manu facto opere agro 

aqua. nocitura est, id esi cum quis manu fecerit : quo aliter flueret quam na-: 

tura soleret. Dig. 39. 3. 1 $1. , i 

") cf. Dig. 39. 1.1.$16. . o . 
:) Ci, Dig. 39, 1. deo peris novi nuntiatione. Interzicerea (nuntiatio) - 

făcută in mod privat, fără intervenţia pretorului, putea duce la un proces 
in baza interdictului, numit demolitorium, acordat ulterior de pretor. 

:) Damnum infectum est damnum nondum lactum, quod fulurum Le- 

remur cf. Dig, 39, 2. 2. Asupra acestei materii isvorul fundamental şi ca-. 
racteristic este edictul pretorului, citat în intregime de Ulpian în Dig. 39. 
2, 7, pr. - 

*) ++. Nonnumgquam damno dato nulla nobis competit. actio non inter- 
„posita antea nobis' cautione, veluti și vecini aedes ruinosae in meas aecdes 

"- ceciderint. Dig. 39,2. 6. ” - 
*) Dig. 39, 2. 9, pr. 
*) Această proprietate avea toluşi un caracter pretorian şi numai prin 

„usucapiune se transforma in proprietate civilă. Ci. Dig. 39, 2,15. $ 16 şi 
18 $ 15, | .



steze jurământul, că nu face aceasta din spirit de şicană (iura- 
mentum calumniae). Cauţiunea putea fi cerută de ori-ce intere- 
sat dela vecinul, care: cu ori-ce titlu deține imobilul de unde 
„poate veni pericolul, că s'ar nărui cum-va construcţia, 

Toate aceste restricțiuni au fost numite de unii obligaţiuni, 
de alții servituţi legale. Ambele denumiri sunt inexacte, Ele nu 
au caracterul unei obligaţiuni, pentru-că nu stabilesc uri raport 
între persoanele, cari sunt proprietare ale fondurilor vecine; ci, 
peste capul! lor, statornicesc o situație juridică între locuri, in- 
dependent. de persoana proprietarilor, Nu sunt nici servituți le- 
sale, pentru-că aici nu există un praedium dominans' și altul ser- 
viens ca la servituţi!), ae 

II. Din cauza interesului public, s'au impus următoarele re- 
siricțiuni *): 

i, Proprietarul unui fond, udat de un fluviu navigabil, deci 
accesibil tuturor, este obligat să sufere anumite acte în legătură - 
cu nevoile navigației. Navigatorul .avea dreptul să împinsă lun- 
trea la mal (navem appellere), să o poată lega (funes relisare), - 
să poată chiar descărca conținutul pe țărm (onus reponere ?). 

2; Prin două senatusconsulte din primul secol al Imperiului, 
S. C. Hosidianum și Volusianum,, s'a interzis proprietarilor să- -şi 
dărime casele spre a-și vinde materialul fără o autorizaţie muni- 
cipală: ne urbs ruinis deformetur. (Dig. 43, 8. 2 $ 7 şi 1). 

3. Acela care a' descoperit o mină, o putea exploata chiar 
contra voinței proprietarului fondului, plătindu-i 10% din câştig 
şi 10% statului, Această restricțiune apare târziu în dreptul ro- 
man sub. Împărații Graţian şi Valentinian"). După concepția 
clasică ori-ce mineral, piatră, isvor etc, era considerat ca pars 
Îundi şi ca atare aparținea proprietarului, care putea exclude 

ori-ce exploatare fără voia lui *), : | 
4, , ter ad sepulcrum, drumul la un mormânt, affatînte' un 

1 CE Girard, op, cit, pag. 256, nota 1, 

*) Ct. Girard, op. cit. pag. 257—58 şi Dernburg, op. cit. $ 161-—163, | 

) CE, Dig, 1, 8, 5: Riparum usus publicus est iure gentium sicut ipsius 
fluminis, 

*) Cod. IL. 7. (6), 3. din anul 382, 
5) Cf. textul lui Ulpian, Dig. 8. 4..13. $ 1: Si constat in tuo asro lapidi- 

cinas “esse, invilo te nec privato nec publico nomine quisquam lapidem cae- 
dere potest, : cui id făciendi iusnonest; ce urmează este interpolat,



pământ strein, putea fi acordat de pretor, în urma unei despă- 
subiri '), aceluia care nu avea acces, 

În ce priveşte dreptul statului de a expropria pentru cau- 
ză „de utilitate publică“ așa cum s'a desvoltat în dreptul mo-. 
dern, chestiunea este desbătută ?) în ce măsură Romanii au ad- 
mis putinţa exproprierii. Dintr'un S.C, din anul (1 inainte de 
Christos, privitor la repararea apeductelor?), rezultă clar că 
„senatul roman a prevăzut încălcarea proprietăţii particulare, 
când nevoia cerea ca din proprietățile învecinate să se scoată 
materialul necesar la reparaţie; dar în același timp hotărăşte 
ca această atihgere a dreptului de proprietate să se facă „sine 
itiuria privatorum“, adică tot materialul întrebuințat să fie „boni 
viri arbitratu aestimatum“; ceia ce inseamnă, în termenii Con- 
stituţiei noastre din 1923 Art, 17, no dreaptă... despăgubire 
stabilită de justiție”, 

Afară de normele mai sus menţionate, proprietarul roman 
poate exercita dreptul său spre a obţine maximum de profit fă- 
ră a lua în consideraţie paguba suferită de vecin, conform prin- 
cipiului: gui suo iure utitur neminem laedit *). Spre exemplu ni- 
meni nu mă poate împiedica să fac săpături pentru a.îmbună- 
tăți fondul meu, chiar când prin aceasta se dărimă fântâna ve: 
cinului. 

s2: 

Indicaţiuni istorice. 

Dreptul de proprietate, cu restricţiunile expuse așa. cum s'a 
desvoltat de la începutul Republicii până la lustinian, are o evo-,- 
luţie în care se poate stabili ca linie despărţitoare legea celor 
XII table. In epoca anterioară acestui monument juridic, care. 
poate fi numită preistorică pentru-că istoria nu mai află docu- 

” mente ci numai legende, dreptul de proprietate a trebuit să trea- 
că prin aceleaşi stadii de desvoltare, ce se întâlnesc la toate po- 

- 1) Si quis sepuleruam habeat, viam aulem ad sepulcrum non habeat, et. 
a vicino ire prohibeatur..,. praeses .compellerer debet,. iusto prelio iter 
praestari D. IL. 7, 12. pr. 

) CE, YVindscheid, op. “cit. Vol. II; $ 388 nota 2;- ci. Ferrini, op. cit, 
No. 345, 

3) publicat de 1 c. Cătuneanu, în Isvoare de drept roman pag, 22, 

+) Cf, Dig. 39, 3, 1, 12; Dig. 50, 17, 55.
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poarele. Obiectele, asupra cărora s'a exercitat mai întâi proprie- 
tatea individuală, vor fi fost lucrurile mobile, ce își va fi procu- 
rat omul primitiv prin munca sau iscusința lui. Acestea au că-. 
zut în stăpânirea lui exclusivă. O indicație istorică rezultă din 
etimologia cuvântului maâncipi (res), lucruri ce se pot ține cu mâ- - 
nă, în imediată putere. Proprietatea asupra imobilelor se va fi 
realizat mult mai târziu, | - 

„Este probabil că s'a cunoscut mai întâi proprietatea colecti- 
„vă asupra pământului aparținând srupului social, care va. fi pur- 
tat numele sens. Mai târziu va fi apărut situațiunea, ca fie-care 
cap de familie să fi.ajuns a stăpâni drept avut al său individual 
numai locuința” cu împrejmuirea - din jurul casei; această îngră- 
dire se numea heredium,- pentru-că trecea la moștenitori, here- 
des; pe când pământul de muncă şi pășune va îi aparţinut comu- 

„nităţii spre folosinţa colectivă a membrilor ei. 
Dela cele XII table începe perioadă istorică. Din textul 

fragmentar transmis al. acestei 'legiuiri rezultă, că la mijlocul 
secolului V. înainte de Christos exista pe malul Tibrului pro- 
prietatea individuală. Dovezi între altele sunt: libertatea de a 
testa recunoscută în fraza: uti legassit super. precunia tutelave 
suae rei, ita ius esto. Se recunoștea deci cetățeanului roman un 
drept individual asupra averii lui și putinţa juridică de a dis- 
pune de bunurile lui pentru cazul de moarte. Se recunoștea de 
asemenea şi dreptul fie-cărui comoştenitor de a cere ieşirea din 
"indiviziune prin actio familiae herciscundae. E a 

„Această proprietate individuală a avut insă veacuri întregi 
o formă specific romană, numită dominium ex iure guiritium, 
Târziu, către mijlocul secolului penultim al Republicii apare o 
nouă formă numită proprietate zisă bonitară, creiată de pretori. 

„Ambele forme au funcţionat lungă vreme alături, cu tendința 
de dispariţie a formei de proprietate quiritară, până când lusti- 
nian, găsind diferența ca o simplă reminiscență istorică, a des- 
fiinţat'o, (Cod. 7. 25); o | 

„_ Dominium ex iure quiritium atunci era întemeiat, când apar- 
ținea unui cetățean roman, când se aplica la lucruri romane 
și fusese dobândit prin modurile de achizițiune romane 1). Este 
probabil că în primele timpuri, Jucruri: romane nu erau de cât 

  

1) Aceste moduri puteau fi folosite numai de Romani sau de acele per- 
soane cari se bucurau de ius commercii. Cî, Ulpian Reg. XIX, 4—5,
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res mancipi cari nu puteau fi dobândite de cât prin formele ro- 
mane: mancipalio și in iure cessio. Dar, încă de la inceputul 
statului, mereu mărit prin răsboaie, a trebuit să funcţioneze: ca 

„mod de câștigare a .proprietăţii şi insuşirea prăzii de răsboiu 

(res hostiles) precum şi ocuparea lucrurilor fără stăpân, care 

ca și alte moduri naturale de dobândire a proprietății nu putea 

îi exclus la Romani; și în asemenea cazuri se dobândea domi- 

nium ex iure quiritiurn. ” 

Alături de proprietatea quiritară, pretorul creiază o formă 

nouă, numită proprietatea bonitară, când se înstreina un res 

mancipi prin simplă predare (traditio) în loc de mancipaţiune, 

în care caz nu se strămuta proprietatea după dreptul civil; ci 

trebuia să mai treacă un interval de timp pentru a se consolida... 

dreptul de proprietate în mâna posesorului, prin usucapio, care 

era recunoscută în cele XII table, ca mod de dobândire a pro- 
prietăţii civile. Până la împlinirea: usucapiunii primitorul avea. 

lucrul câștigat în bunurile sale, in bonis, de aici adjectivul bo- 

nitar. Această situaţie a fost ocrotită de pretor în două direcţii 

deosebite: faţă de proprietarul quiritar, care prin simpla tradi- 
lio nu şi-a perdut dreptul; și față de terțiu cari ar fi ajuns în 

posesiunea obiectului înainte de a se fi implinit usucapiunea: 

Contra proprietarului quiritar care, după ce a vândut şi predat 

lucrul, ar fi cerut restituirea bazându-se pe ius civile, îi putea * 

opune usucapientul exceptio rei venditae et traditae. Contra ter- 

țiului, care ar fi ajuns în stăpânirea lucrului, usucapientul avea 

acţiunea publiciana, bazată pe ficţiunea că timpul usucapiunii 

s'ar fi implinit, putând a-i cere restituirea ca și cum ar fi fost pro- 

prietar. deplin. Totuşi până la desăvârșirea usucapiunii, existau 

asupra aceluiaș lucru două ') drepturi de proprietate: unul 'qui-. 

ritar, conform dreptului civil, fără foloase apreciabile *) și altu: 

„bonitar recunoscut de pretor, conferind toate beneficiile *). 

1) ,...divisionem accepit dominium, ut alius possit esse ex iure. Qui- 

rilium dominus, alius in bonis habere. Nam si tibi rem mancipi neque man- 

cipavero neque in iure cessero, sed tantum lradidero, in bonis quidem !uis 

ea res eflicitur, ex iure Quiritium vero: mea permanebit, donec tu eam pos- 

sidendo usucapias: semel enim implela usucapione, proinde pleno iure in- 

" cipit, id est ut in bonis et ex iure Quiritium tua res esse, ac si ea mancipala 

vel in iure cessa esset. Cf, Gaius II. 40 41, care în cartea |. 54 numeşte 

această dublă proprietate trecătoare duplex dominium. . 

:) Numai proprietarul quiritar.putea fi inscris la cens cu privire la acel 

lucru; numai el putea lăsa lucrul prin legatum per. vindicationem (Gaius ÎL.
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ze 833, d TI 

Despre coproprietate. 

(Dig. 10, 3; Cod, 3, 37.) 

„- Nu se poate concepe ca acelaşi lucru să fie în același 
timp obiectul a mai multor drepturi de proprietate deplină: pen- tru motivul, că acest drept absoarbe toată puterea juridică ce 
poate avea o persoană asupra lucrului său; așa în cât, altor con- 

* curenți la acelaşi drept nu le-ar mai rămâne nimic, Drepturi cari 
nu absorb în întregime această putere pot coexista alături de 
dreptul de proprietate, spre exemplu și usufructul şi hipoteca în 

i același timp. Dar, dacă nu poate aparţine acelaşi lucru în mod 
integral mai multor persoane în același timp (dominium pluriurn 
in solidum esse non potest), se poate ca acelaşi singur drept de 
proprietate să aparţină după anumite cote mai multor persoane. 
In acest caz nu este împărţit obiectul; dacă ar fi împărțit obiec- 
tul atunci fie-care din copărtași, având o fracțiune determinată 

"în natură din obiect, este proprietar individual, Nu obiectul, ci 
" dreptul este considerat ca: împărțit după o cotă matematic sta- 
bilită. Atare situaţiune juridică, numită condominium 1), poate 
proveni fie din contractul de asociație (societas); fie din alte 

"cazuri caracterizate prin denumirea generică communio inici-- 
dens ?), care poate avea loc, spre exemplu, între comoștenitori,: 
colegatari, în caz când doi inși au găsit o comoară, etc, | 

“ Coproprietarii, sunt părtaşi la același drept unic; fiind fie- 
care îndrituit la o fracțiune precis determinată din dreptul întreg 
(pro partibus indivisis *). Fie-care din ei beneficiază de fracțiu- 

  

196). şi, putea.libera pe sclav făcându-l. cetăţean roman, pe când sclavul libe- 
rat de proprietarul bonitar devenea Latin lunian, Ulp, 1. 16, 
„+5 9) Sclavul in bonis nu dobândea pentru proprietarul quiritar, ci bonitar; 

„Si seruus alierius in bonis, alterius ex iure Quiritium sit, ex omnibus causis adquirit ei, cuius in bonis est. Cf, Ulpian Reg. XIX, 20; cf. şi Gaius III. 166, 3) Termenul nu se află in isvoare; acolo se vorbeşte de communio, socii, =) CE Dig. 10. 3, 2. pr, ” 7 
5) Ci, Dig. 13. 6.5. $ 15. Partes indivisae nu se referă la drept, care e „divizat după numărul copărtaşilor; ci la obiect, care dacă ar fi împărțit în natură ar da naștere la mai multe obiecte, ajungând fie:care parte prin atare împărțire în proprietatea individuală a fie-cărui concurent, Concepţia clae sică este formulată de Celsus filius precum urmează, în textul indicat: duo- rum Quidem in solidum dominium vel possessionem esse non posse: nec
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nea proporţională cotei sale, nu pentru-că această. parte îi este invariabil fixată, ci pentru-că rezultă din concurența copărtași- lor: concursu partes fiunt*), Așa dar, dăcă unul din socii renun- ță la partea lui, aceasta în mod automat revine celor-l'alţi. Spre exemplu, dacă unul din cei doi proprietari liberează servul co- mun, asupra jumătăţi vacante se întinde, în momentul liberării, dreptul de proprietate al celui-lalt coproprietar în -virtutea fap- tului numit acrescență *). Sclavul va aparține deci,. în singură şi deplină proprietate aceluia, care nu l'a manumis, Tot din punc- “tul de vedere al concurenței se explică deciziunea dată de Mo- destin *), că proprietarul nu poate" renunţa la o parte. şi păstra o altă parte a dreptului său de proprietate, pentru-că împărţirea dreptului se operează dela sine numai prin existența mai multor copărtași, | 
_.. În ce privește dreptul coproprietarului asupra părții sale,. 
acest drept fiind un fragment de aceiaşi esenţă ca şi dreptul de 
proprietate-asupra intregului obiect, urmează să confere titula- 
rului aceiași putere juridică cu privire la partea lui: o poale reclama în justiție (vindicatio pro parle), o poate înstreina, o poa. | 
te hipoteca 1), poate constitui asupra părţii sale indivize un usu- 
fruct. Când însă sunt de luat dispoziţiuni asupra întregului o- 
biect aflat în condominium, atunci copărtașii trebue să lucreze 
cu toții impreună; nu este suficiență majoritatea, pentru-că sar 
atinge, dacă majoritatea ar hotări, dreptul precis individua! al 

” fie-cărui socius, Fie-care poate paraliza dispoziția. celor-lalţi; prin ius prohibendi 5); în schimb, dreptul roman a recunoscut fie-" 

  

Quemquam partis corporis dominum esse, sed fotius” corporis pro indiviso 
pro parte dominium habere, Fic-care copărtaș are certa pars pro indiviso 
(Dig. 41. 2. 26,) ! : 

-1) CE, Dig, 32. fragmentul 50. : | A E 
”) Ulpian lib, sing. I. 18: „Communem servum unus ex dominis manu- 

mittendo partem, suâm amittit, eaque adcrescit socio“, Ci, şi Paul Sent, 4, 
12, 1. E , i . 

*) Dig. 41. 7,3. An pars pro derelicto haberi possit, quaeri, solet, et 
quidem si in re communi socius partem -suam reliquerit, eius esse desinit. 
ut hoc sit in parte, quod in toto: atquin totius rei dominus eflicere non 
„Ppotest ut partem retineat,. partem pro derelicto habeat. Cf. şi Dernburg, op. -. cit, $ 158 cu nste, “ : 

1) Ci, Dig. 7.'6, 5; 10, 3.6. 9; ci. Dig. 20. 6. 7. $:4 interesantă soluţie! 
%) Sabinus, in re communi neminem dominorum iure facere quidquam 

invilo. altero posse, De aici Papinian formulează principiul: Unde manifes- 

14
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căruia dreptul de'a cere ieşirea din indiviziune, prin actio com- 

muni dividundo, i . 

CAPITOLUL II. 

_ Despre posesiune.. 
E s L 

ă Noţiunea şi elementele posesiunii. 

Posesiunea este - stăpânirea de fapt asupra unui lucru. A- 

ceastă stăpânire de. fapt este fundamental deosebită ') de pute- 

_rea de. drept care constitue miezul proprietăţii. 
Proprietatea este un drept, posesiunea un fapt.. Drepturile 

se moștenesc; faptele, nu. De aceia, moștenitorul trebue să -să- 

vârşească actul de a lua în posesiune moştenirea acceptată; fă- 

ră acest att,: deşi este. proprietarul moştenirii, nu este încă po- 

sesor?), Prin: faptul stăpânirii materiale, se exercită drepturi, 

în primul rând dreptul de proprietate, dar şi alte drepturi, pre- 

cum: usufructul, emfiteoza, : 'sajul, etc. Posesiunea împlinind a- 

ceastă funcţiune: „îimprumută” ceva din. natura dreptului), că- 

ruia îi serveşte ca mijloc de înfățișare. N - 
Posesiunea fiind o stăpânire de fapt, presupune o voinţă 

şi un obiect material asupra căruia se aplică voința de domina- 

tum est, prohibendi ius esse: in re enim pari potiorem causam esse prohia 

- bentis constat. (Dig. 10. 3. 28). Totuşi, când o clădire se ailă in coproprie-. 

tate şi unul din coproprietari repară casa, chiar fără voia celorlalţi socii 

spre a o salva de ruină, acest act este obligator şi pentru cei-l'alţi copărtaşi 

cu efectul că, dacă in timp de 4 luni copărtaşii nu plătesc cheltuelile cu do- 

bânzile, întreaga proprietate a clădirii va reveni aceluia, care a avut iniţia- 

tiva reparaţiei. Această soluţie s'a dat printr'o oraţiune a lui Marcu Aurel, 

„Ci. Dig, 17, 2, 52, $ 10, 
2) Nihil commune .habet proprietas cum possessione. Dig. 41, 2. 12. 51. 

. Separata esst debet possessio a proprietate; fieri enim potest ut alter pos- 

„sessor sit, dominus non sit, alter. dominus quidem sit, pțossessor vero non 

sit; fieri potest, ut et possessor idem et dominus sit. Dig. 43. 11, i. $. 2. 

2) Dig, 41, 2, 23, pr.; Cum heredes instituli sumus, adita hereditate om- 

nia guidem iura 'ad nos transeunt, possessio famen nisi naturaliter compre- 

hensa ad nos pertinet. Vezi aplicarea acestei reguli în Dig. 41..2. 30. $ 5. 

3) Papinian spune: plurimum ex iure possessio muluatur. Dig, 41. 2, 

49, pr. şi apoi în paragraful următor: possessio non tantum corporis sed 

el iuris est. ” .
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țiune. Așa dar, conţine două elemente: animus şi corpus posses- 
sionis. " | | Animus poate să fie voinţa posesorului de -a se comportă ca proprietar (animus domini), poate să insemne și numai inten- ţia de a avea lucru pentru sine (animus rem sibi habendi). 

Corpus possessionis -nu este numai exercițiul puterii fisice asupra lucrului (spre exemplu faptul 'de a locui casa, de a păs- tra sajul), ci poate să fie și numai putinţa de a dobândi ori-când puterea fizică '). Spre exemplu, ca corpus possessionis e privită -. Păşunea neintrebuinţată în -anumite anotimpuri, care poate fi însă luată când voim în posesiune de fapt?). 
Nu se poate admite posesiunea deosebită asupra unui ele- ment dintr'un lucru compus, spre exemplu asupra lemnelor din- ir'o construcție, pentru-că posesiunea separată asupra diferi- 

telor. materiale ar avea ca urmare o dezagregare a corpului com- 
pus, a casei în exemplul dat. (Dig. 41. 3. 23, pr.). Deci, poseso- 
rul casei posedă numai casa, | 
„Nu se poate concepe o posesiune in solidum în favoarea mai multor posesori asupra aceluiași lucru; *) dar se admite o copo- „sesiune, pro indiviso fixându-se.cota de utilitate a lie-cărui po- sesor 4), ” a 

$ 2. 

Detentio şi possessio civilis. 

Posesiunea, deși un fapt, este apărată în unele cazuri de 
dreptul în vigoare prin.interdicte. Din punctul de vedere al pro- 
tecţiei, se, face deosebirea între posesiunea astiel apărată, nu- 
mită possessio .civilis sau. possessio ad interdicta și intre sim- 
pla detențiune. . o i a 

Chestiunea, după cari criterii s'a făcut distincţiunea intre 
" Possessio civilis şi detentio, este controversată. Savigny *) a sus- 

1) Dig. 41. 2, 3, $ 13: hactens possideri, id est quatenus, si velimus, 
naturalem possessionem nancisci possimus, ! . 

>) Dig. 41,2, 3. $11. - , i 
*) Dig. 41. 2. 3, Ş 5: Plures 'eaudem rem in solidum possidere non pos- 

"sunt: contra naturam quippe est, ut, cum ego aliquem teneam, tu quoque id 
fenere videoris, vezi mai jos exemplul mai plastic al lui: Labeo, 

*) Cf. Dig. 41, 2. 26; Dig, 41, 3, 32, $ 2: incertam parlem posidere nemo. 
potesi. | | ! 

*) Vezi opera sa vestită Das Recht des Besitzes, scrisă in 1803 la vârsta 
de 24 de ani, care a avut o influenţă puternică în tot secolul trecut, 

e N . ! iu +



De -. 

„ținut că, numai proprietarul este posesor civil, toţi ceialalți po- 

sesori sau detentori, își derivă posesiunea de la el, ei posedă prin 

urmare alieno nomine, Alţii!) au afirmat că posesorul civil are 

animum rem_sibi habendi, detentorul nu are această intenţie. 
Sunt priviţi ca. detentori, lipsiţi de protecţia interdictelor, chi- 
riașul, arendaşul, depositarul, comodatarul (acela “care a luat - 

cu împrurhut, sratuit, un obiect spre a-l restitui după întrebuin- 

țarea convenită), procuratorul?), usufructuarul. Aceștia nu po- 

sedă pentru ei ci pentru altul, alieno .nomine *) şi de aceia, tul- 

burați în detențiunea lor, nu ei personal vor putea cere protecția 

interdictelor, ci aceia în numele cărora posedă, Explicaţia că 

acestor îndrituiți le lipsește intenţia de a poseda pentru sine, 

nu este exactă. Chiriașul, arendașul, comodatarul, usufructuarul!) 
au această intenţie cât durează contractul de locaţiune, de îm- 

prumut sau dreptul real și totuși sunt numai detentori. 
In categoria posesorilor civili intră o serie de persoane; că- 

rora li.s'a acordat interdicte, nu dintr'o concepție teoretică uni- 
tară, ci pentru-că aşa a înțeles legiuitorul; călăuzit de motive 

practice, Aceștia sunt: creditorul 'saşist, ocrotit spre a i se asi- 
Sura posibilitatea de a dobândi posesia *) pierdută a lucrului a- - 

manetat; seguestrul, un depositar la care s'a depus un lucru liti- 

Sios până la lămurirea chestiunii asupra lucrului depositat (Dig. 

16. 3, 17. 1.); precaristul, căruia i s'a lăsat un lucru: după rugă- 

mintea lui, putând îi luat înapoi ad nutum dar putând şi rămâne 

în posesiunea. precaristului; emfiteotul, arendaș perpetuu super- 

1) Ci. Dernburg op. cit, ş 145, 

2) Despre procurator se spune;. alienae possessionis praestat ministe- 
rium (Dig. 41, 2. 18. pr.) despre ceialalţi cf. Cod. 7. 30: 1; Gaius, IV. 153, 

5) Chiar usufructuarul, care păstrează o strânsă şi neintreruptă legă- 

tură cu obiectul ale :cărui fructe le culege, nu este privit ca posesor al ace- 

lui obiect, ci, Gaius Il. 93, Dig, 43.'26. 6. $ 2; ci numai ca posesor al drep- 

tului de usulruct, ca iuris possessor. 

1) CE. Gaius Il. 93; Dig. 43, 26. 6. Ş 2; ,...fructuarius et colonus et in- . 
guilinus sunt in praedio et tamen non possident. - . 

5) In cazul acestuia, se poate constata spiritul practic al. jurisconsulţi= 
lor romani: posedă civi! creditorul gagist, dar continuă a poseda şi consti- 

tuentul gajului spre a' şi termina .usucapiunea cf, Dig. 41. 3. 16; aceiaşi po- 
sesiune, admisă din consideraţiuni practice,. sa recunoscut şi în cazul pre- 

cariului, cf. Dig. 43. 26. 15. $ 4. In ce priveşte posesiunea civilă a precaristu- 

lui, vezi în afară de Dig. 43. 26. 4. $1 şi Dig. eodem 6 $ 2 unde Ulpian 

scrie; Is gui rosavit, ut precario in fundo moretur, 1 non possidet, sed Posses-. 
- sio apud eum qui concessit remanet. . . -



ficiarul, titularul dreptului asupra unei clădiri ridicată pe un 
- fond strein,. | 

S'a pus întrebarea pentru care motiv se apără posesiunea, 
„care este un fapt? Pentru-ce să se apere chiar hoţul, care având 
corpus possessionis şi intenţia de a păstra lucrul ca proprietar 

"(animus domini), este posesor civil? Chestiunea este controver- 
sată. Unii au explicat, în frunte cu Savigny, că se apără perso- 
nalitatea posesorului, pentru-că posesiunea este extinderea per- 
'sonalităţii; alții au dat motivul că, posesiunea fiind în cele mai 
multe cazuri exteriorizarea proprietăţii (postul înaintat al pro- 
prietăţii, „das Bollwerk des Eigentums"” cum scrie Iherins), se. 
apără acest drept de proprietate. Că și hoțul profită în mod ex- 
-cepțional, atare protecţie nu ridică acestui criteriu valoarea de a 
îi folositor în majoritatea covârșitoare a cazurilor, Alţii au spus 
că, prin apărarea posesiunii fie-căruia, fără a-i cerceta dreptul 
care îi stă la bază, se asigură liniștea și pacea tuturora, 

-- Posesiunea conţinând elementul subiectiv al voinţii de stă- 
"pânire pentru sine, urmează că nu puteau să poseadă acele per-: 
soane cărora dreptul roman nu le.recunoștea capacitatea de a - 
fi proprietare *). Prin urmare nu aveau o posesiune proprie nici. 
sclavii, nici fii de. familie. Aceştia posedau pentru dominus ?) sau. 
paterfamiiias, realizând pentru el şi usucapiunea.*) Situaţia s'a 
schimbat pentru fii de familie, când li s'a recunoscut dreptul de 
a avea peculii proprii, : 

  

„1 --- qui în hostium potestate pervenerunt possessionem amilluni; ne-: 
„que enim possunt videri aliquid possidere, cum ipsi ab alio possideantur. 
Dig. 41, 2. 23. Ş1, . . . 

*) Peculium guod servus civiliter quidem possidere non possit, sed natu- 
raliter tenet, dominus creditur possidere, Dig. 41.. 2.24. Romanii jăceau 
deosebirea intre naturalis possessio, care insemna faptul brut al detenţiunii, 
(in possessione esse) şi între civilis possessio, care indica posesiunea recu- 
noscută de dreptul positiv şi apărată prin interdictie, mai ales posesiunea 
usucapientului, Acesta are iusta possessio, in oposiţie cu iniusta possessio 
care se dobândeşte vi (prin violenţă), clam (pe ascuns) sau precario (prin 
rugăminte), ! - | 

5) Non solum autem proprietas per cos quos in polestate* habemus ad- 
quiritur nobis, sed 'etiam possessio; cuius enim rei possessionem adepti fue- 
rin, id nos possidere videmur; unde etiam per cos usucapio procediț. Gaius 
II. 89. " ” -
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$3. 

Dobândirea posesiunii. 

(Dig. 41. 2; Cod. 7, 32). 

' Posesiunea se - dobândeşte prin intrunirea celor două ele: 
-. mente, cari o compun, așa dar corpore et animo !). 

]. Corpus, înseamnă nu numai faptul material al stăpânirii 

fisice prin luareă în posesie *) (adprehensio), ci şi stabilirea unui 

fapt, în virtutea cărui posesorul se poate purta ca un proprietar: 
“predarea cheilor de la casele cumpărate, aducerea 'mărfii în ca- 

sa cumpărătorului deși nimeni nu a atins'o, punerea unui.paznic 
la stânjenul de lemne din pădure, arătarea din depărtare a lo- 

cului cumpărat (demonstratio ex 'turre)?). Luarea în posesie 

poate să aibă loc sau printr'un: act unilateral ca în cazul ocupa- 

_iunii unui lucru ce nu aparţine nimănui (res nullius); sau prin- 

tr'un act la care participă, două persoane când una predă şi alta 

primește şi atunci această strămutare de posesiune se face prin 
iraditio, predare. 

| In două cazuri se dobândeşte posesiunea nida voluntate 

fără a mai înterveni traditio, şi anume: atunci când la una din 
persoanele, între cari urmează să se schimbe posesia, se află de 
mai înainte posesiunea civilă sau detențiunea. Aceste cazuri se 

numesc: brevi manu traditio! 'şi: constitutum possessorium. '- 

a) La brevi manu traditio, actualul detentor devine posesor” 
civil printr'o convenţie, care îi schimbă şi cauza") şi calitatea 
„posesiunii lui anterioare. Spre exemplu: depositarul, chiriașul, 

“omodaterul: devina posesor civil. prin faptul, lipsit de materia- 

  

')  Adipiscimur possessionem corpor el animo, neque per : se animo aut 

„per se corpore. Dig. 41. 2. 3. 1, 
! 2, „non est corpore et tactu necesse adprehendere possessionem, sed 

.. etiam Gculis ei alfeclu argumento esse eas res, guae propter magniludinem . 
ponderis -moveri non possunt, ut columnas, nam pro lradilis eas haberi, si 
in ea re praesenti consenserint. Dig. 41. 2, 1, 21. , - : 

) CE. Dig. 41. 2.3. $ 1; 18, $2; 1. $ 21; 51; 18, $6. 
| 3) Interdum etiam sine traditione nuda voluntate domini 'sufficit “ad 
rem transferendam, veluti si rem, quam commodavi aut locavi tibi aut apud 
te deposui, vendidero libi; licet enim ex ea causa tibi non tradiderim, eo 

tamen. quod palior eam ax causa emptionis apud ie esse, tuam efticio. Ci, 
Dig, 41, 1. 9. $ 5; Dig. 6. 2. 9 $ î. Cazul citat se referă la transferarea pro- 
prietăţii prin brevi manu traditio, implicând bine- înţeles și strămutarea po- 
"sesiunii civile, - : | i. 
- - x
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litate, că a.cumpărat lucrul sau i s'a donat. Din momentul inţe- 
legerii, prin care s'a încheiat cumpărarea sau donaţiunea, deten- 

"țiunea devine posesiune civilă. Cum la brevi manu traditio, stră- 
mutarea posesiunii civile implică perderea unui drept, urmează 
că asemena:schimbare nu se poate efectua de: cât cu consimți- 
mântul părţii care pierde. De acea jurisconsulții romani încă din 
vremea Repiblicii formulaseră regula: nemo ipse sibi causam 
possessionis mutare potest '). Cu alte cuvinte depositarul, spre 
exemplu, nu poate să devină posesor civil din propria lui hotă- 
rire fără consimţimântul deponentului. 

| b) La constitutum possessorium schimbarea este inversă: ac- 
tualul posesor civil scade la rangul de detentor, consimţind 'să 
poseadă pentru acela care, în locu-i, devine posesor civil ?). Spre 
exemplu: proprietarul îşi vinde casa şi continuă a o locui ca chi- 
riaş; el posedă pentru noul proprietar, care a dobândit posesia 
civilă prin contractul de vânzare-cumpărare. 

II. Al doilea element, care se cere la dobândirea posesiunii 
este aninius, voința de a stăpâni. 

„Nu pot avea animus, ca fiind incapabili de a voi. în vieaţa 
juridică, nici infans nici furiosul, deși au venit în contact cu o0- 
biectul, cu corpus possessionis; după cum nu începe a poseda 
nici persoana căreia i s'a pus un lucru în mână, în timpul când 
dormia. (Dig. 41. 2,1, $ 3.). Intans, copilul mai mic de șapte ani, 
"poate continua posesiunea, pe care “tutorele a inceput'o. Această , 
posesiune, începută de tutore, s'a atribuit infantelui numai din 
considerație de utilitate, Pupilul trecut de şapte ani poate chiar: 
fără auctoritas tutoris să dobândească posesia ?), 

„In afară de cazurile când cine-va dobândeşte posesiunea 
pentru sine, se mai pot ivi şi cazuri când o dobândeşte pențru 
altul *). De la inceput, s'a admis că sclavii şi fii de familie do-. 

  

:) Ct, Dig, 41. 1. 3, $ 19; Dig, 41.3, 33. $ 1; Dig, 415.2, Ş1, 
*) Quod meo nomine possideo, possum alieno nomine possidere, nec 

enim muto. mihi causam possessionis, sed desino possidere et alium posses- 

sorem ministerio meo facio. Dig. 41. 2. 18, pr.. 
3) Dig. 41, 2. 32. $ 2: Infans possidere recte polest, si tutore auctore 

coepii,. nam iudicium infantis suppletur auctoritate tutoris: utilitatis enim 
causa hoc receptum est, nam alioquin nullus sensus est infantis accipiendi 
possessionem, pupillus .tamen etiam sine tutoris auctoritate possessioneni 
nacisci polest. - z ” . : ' 

*) Possessionem adguitimus e! animo ei. corpore:: animo -uligue nostro, 
corpore vel nostro vel'alieno. Pauli Sent. V. 2. $ 1,
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bândesc posesiunea “lucrurilor peculiare pentru aceia în a căror 
putere se află, chiar fără ştirea acestora; o dobândesc nu.nu- | 
mai corpore dar şi animo, așa încât aici are loc o representare 
a voinții stăpânului sau tatălui, care se presupune că și-a dat 
consimțimântul general odată cu concesiunea peculiului 1), În 
acest caz se dobândește posesia ex peculiari causa. IE 

Dar printr'o persoană streină se putea dobândi posesiunea? 
La început, nu; conform regulii: per extraneam personam nobis 
adguiri non posse. (Gaius II, 95). In vremea lui Gaius era con- 
troversată chestiunea, dacă se poate dobândi posesia prin mij- 
locirea unei persoane libere. 

Mai târziu, s'a admis dobândirea posesiei chiar per: libe- 
ram personam, şi anume: în cazul procuratorilor, persoane însăr- 
cinate cu administraţia generală a averii altuia; precum și în 
cazul de reprezentare legală a tutorilor, curatorilor şi repre- 
sentanţilor persoanelor morale *). Către sfârșitul perioadei cla- 
sice sa putut dobândi posesia chiar prin mandatarul special *). 

„In aceste cazuri persoana liberă represintă pe posesoți. In ca- 
zurile de tutelă, curatelă și persoane morale dobândirea prin re- 
prezentant are loc și corpore şi animo. 

N S 4 | 

- Perderea posesiunii. 

(Dig, 41.2). e 

Posesiunea încetează, când -unul' din elementele cari o com- 

pun a dispărut, SI 

Incetează corpore, nu “când s'a pierdut momentan legătura 
„materială cu lucrul posedat, nu prin o tulburare trecătoare, ci 

numai când s'a zădărnicit permanent putinţa de a se mai resta- 

bili un contact. Așa dar, a încetat posesia când s'a pierdut lucrul, 
4 

1) ... Adquirimur possessionem per servum aut filium qui in potestate 
est; et guidem earum rerum, quas peculiariter tenent, ctiam ignorantes, sicut 

Sabind et Cassio et luliano placuit: quia nostra voluntate intellisuntur pos- 

sidere, qui eis peculium habere permiserimus, Dig. 41. 2. 1, $ 5; Gaius IL. 89, 

.?) CE Inst, IL. 9, 5; cf. Dig. 41, 2. 1.20. 

*) Procurator si quidem mandante domino rem emerit, protinus illi 
adquirit. possessionem; quod si sua sponle emerii, non nisi. ratam habuerif 
dominus emptionem. Dig. 41. 2, 42.1,
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când a fost furat; când animalul sălbatic, ce fusese prins, a scă- 
pat. Nu s'a pierdut posesia prin fuga sclavului 1); nu a pierdut 
posesia asupra tesaurului acela care la îngropat, chiar când i-a“ 
uitat locul, atâta vreme cât niu l'a găsit altul), | 

Posesia imobilelor nu se perde prin faptul că a intervenit o 
depărtare trecătoare de imobil?, sau ocuparea lui în mod clan-. 
destin; perde însă posesia acela care este deposedat şi nu în-: 
cearcă să redobândească posesia, pentru-că în acest caz a renun- 
țat la elementul păstrător de posesie, la animus *), 

Incetează animo atunci când acela care se lipseşte de pose- 
siune, e capabil de a voi această. modificare, Așa dar furiosul%), * 
pupilul nu poate perde posesiunea, 'pentru-că nu pot avea o 
voință recunoscută în drept, ” 

Posesorul capabil de voinţă perde posesia animo când spre 
exemplu își neglijează lucrul său nu numai mobil * dar chiar 
imobil ?), i 

  

1). Asupra selavilor „usiți se păstrează posesia: solo animo retinetur, 
Paul, Sent IV. 14. 3, pentru ca prin ei să continue dominus a -păstra pose- 
siunea lucrurilor încredințate lor: ne ipse (fugitivus) nos privet possessione. 
Dig. 441, 2, 13, pr, Incetează posesia asupra sclavului fugar, când altul [a 
luat in posesie, dar acesta nu-l poate usucapa pentru-că sclavul fugit de la 
stăpân este considerat ca res furtiva, pentru-că s'a furat pe sine însuşi (Cod, 
6. 1.1.). = 

„?) Papinian, Dig, 41, 2, 44; Peregre profecturus pecuniam în terra cus- 
todiae causa condiderat: cum reversus locum thensauri memoria non repe- 
feret, an desisset pecuniam possidere, vel, si, postea recognovisset locum, 
an contestim possidere inciperet, quaesitum est. dixi, quoniam custudiae 
causa pecunia condita proponerelur, ius possessionis ei, qui condidisset, non 
videri preremptum, nec intirmitatem memoriae damnum adferre 'possessio- 
nis, quam alius non invasit.. Aa ! 

5) Spre exemplu, nu numai la locurile de pășunat, care nu se întrebu- 
inţează, in anumite anotimpuri, ci şi la alte imobile; cf. Gaius, 4, 153, Dig. 
43, 16. 1, $ 25. | A 

4) Paul, Dig, 41, 2. 7, tratând despre deposedatul prin violenţă scrie: : 
Sed et si: nolit in fundum recerti, quod vim maiorem vereatur, amisisse pos- 
sessionem videbitur. ' 

5) Si is qui animo possessionem saltus retineret, furere coepissel, non 
potest, dum fureret, cius saltus possessionem amittere quia furiosus non 
potest desinere animo possidere. Dig, 41. 1, 27, ” 

5) Cf. Dig. 41, 2. 47, - : 
" 1) Cf, Dig, 41, 3;:37, 1, In acest caz chestiunea era controversată dacă 

posesia se perde in momentul când a dobândit-o altul, sau când primul 
posesor şi-a manifestat voinţa de a se lipsi de ea. Cf, fragmentele 28. S1. 
şi 34 pr. Dig.'41, 2, cari formează o antinomie, se contrazic,
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Posesia “se: pierde animo et corpore în cazurile de traditio, 

"în caz de derelictio, părăsire a lucrului. 

Prin moartea posesorului încetează posesia; moștenitorul 
trebuie să ia personal lucrul din nou în posesie '). - , 

Acela care a ajuns. sclav pierde posesia, “pentru-că nu poa- 

-te fi privit ca posesor când el! însuși este posedat de altul.. (Dis, 

"41.2, 23,8 1), 

"+ Incetează posesia asupra obiectului ajuns extra commer- 

cium, sau ajuns parte alcătuitoare a unui corp. compus. (Dig. 

41. 2.30). 
ş 5. 

Protecțiunea posesiei. 

(Last. 4,'15, Cod, 8, 1. 4, 6.8.) 

Posesia civilă *) este apărată prin interdicte, Acestea sunt 

ordine date de pretor conţinând fie săvârşirea unui act positiv, | 

fie o abţinere. - a - 
| Interdictele posesorii. sunt de - -două feluri: unele retinen- 

.dae possessionis, date în caz de tulburare. a posesiunii și urmă- 

-rind păstrarea stării. anterioare tulburării; altele recuperandae 

possessionis,: date in caz de deposedare şi urmărind redobândi- 
"rea posesiunii perdute. Mai există și intericte adipiscendae pos-. 

sessionis *), acordate pentru a dobândi o posesiune, pe care 

“partea interesată nu o avusese până atunci. Acestea nu își au 

“locul aici, pentru-că nu ocrotesc posesiunea, ci .tind la câștiga- 

*) Dig, 41..2. 23 pr. Totuşi condicio usucapiendi trecea, ca și un drept, 

asupra succesorului: în caz de usucapiune; quia possessio defuncti quasi 

.. iniuncta descendit ad heredem. Ct. Dig. 4, 6. 30 pr.; Dig. 41. 3, 44. $ 3, 
*) Detentorul nu era lipsit cu totul de ori-ce prolecţiune: avea actie 

iniuriarum; putea invoca unele măsuri cu caracter polițienesc, nu posesoriu 

: (cf. Girard, op, cit. pag,..271); avea, când i se lua lucrul cu forţa, dreptul 

de legitimă apărare, aplicabil şi lui ca ori-cărui individ, conform principiu- 

lui: vim vi repellere licet (Dig, 43. 16, 1. 27.). In caz de deposedare. cu ar- 
mele, detentorul trebuia să reacționeze imediat: non ex intervallo sed ex 
continenti (Dig. 43. 16. 3. 9). 

3) CE. Gaius IV. 143—155, Din punctul de vedere al formei : in care sunt . 
redactate, interdictele se impart în: prohibitorii. (când conţin ordinul vim 

ieri veto), restitutorii şi exhibitorii, după cum coprind cuvintele resfituas 
sau exhibeas. Distincţiunea are importanţă la desfăşurarea procesului pose- 

" soriu ci. Gaius IV,:140—142 și 161—171; Inst, IV, 15, 
o.
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rea ei. La interdictele posesorii se 'aplică regula comună, că în 
procesul privitor la posesiune nu se pot aduce obiecțiuni deri- 
vate 'din dreptul de proprietate. Procesul posesoriu reglemen- 
tează exclusiv posesia ca atare !), Dacă părțile ridică obiecţiuni 
isvorite din dreptul de proprietate, atunci trebuie să deschidă 
alt proces, numit petitorium. Partea care a 'perdut procesul po- 
sesoriu, nu poate fi împiedicată prin exceptio ca asupra aceluiaşi - 
obiect să înceapă un nou proces privind chestiunea proprietă- 
ții?). Dacă însă a perdut procesul petitoriu nu mai poate des- . 
chide un' proces posesoriu, conform regulii: petitorium absorbet 
possessorium. | i | 

In ce privește oriina protecțiunii prin interdicte, chestiu: 
nea este controversată. Unii au susținut (Dernburg), că s'a des- 
voltat pentru a ocroti pe posesorii de ager publicus; alţii au afir- 
mat (Ihering) cu mai multă dreptate, că.a luat naştere pentru a 
se fixa rolurile de reclamat şi reclamant într'un proces de pro-!' 
prietate, Această stabilire a'rolurilor în pregătirea procesului pe- 
titoriu avea importanță hotăritoare, pentru-că. cine se afla în - 
posesiune nu putea fi scos, decât dacă adversarul îşi proba drep- 
tul său de proprietate, Dacă adversarul nu făcea această dovadă, 
posesorul păstra: posesia, chiar când nu avea un drept mai pu- 
ternic întemeiat *), De aceia, Gaius *) îndeamnă pe acela care se 
pregătește de un proces petitoriu, să facă așa ca să dobândească 
prin interdict posesiunea lucrului, a cărui proprietate va îi dise 
cutată, . . 

1) Dig, 41. 3. 35; Exitus possessiohis hic est tanlum ut prius pronuntiet 
iudex, uter possideat. - | 

?) Dig, 44. 2. 14. $ 3: Si quis interdicto esgerit de possessione, postea in 
rem- agens non repellitur per exceptionem, quoniam in interdicto possessio, 
in actione proprietas vertitur, ! 

3) Namque nisi ante exploratum fucrit, utrius corum 'possessio sit, non 
potest petitoria actia institui, quia et civilis et naturalis ratio facit, ut blius 
“possideat alius a possidente petat. Et quia longe commodius est possidere 
potius quam pelere, ideo plerumque et ere semper ingens existit contentio 
de ipsa possessione. Commodum autem possidendi in eo est, quod etiamst 
eius res non sit qui possidet, si modo actor non potuerit suam esse probare, 
remanet suo loco possessio: propter quam causam, cum obscura sint ufrius. 
que iura, contra pelitiorem iudicari solet. Cf. Inst, IV. 15. 4. 

*) Is gui destinavit rem petere, animadvertere debet an aliguo interdicto 
possit nancisci possessionem, quia lunge commodius este ipsum possidere et 
adversarium ad onera petitoris compellere, quam alio possidente petere. 
Cf. Dig. 6. 1, 24.
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|. Interdictele retinendae possessionis. Sunt două: uti pos- 
sidetis, acordat la imobile spre a face să înceteze tulburarea, de 

exemplu, când am fost împiedicat” să-mi cultiv pământul; şi 
utrubi la mobile. | 

a) Interdictum uti possidetis î își ia denumirea din următo- 

rul ordin coprins în edictul pretorului: Uti nunc eas aedes quibus 

- de agitur, nec vi nec clam nec precario alter ab altero „possidetis, 

- guominus ifa possideatis, vim fieri veto!). Prin acest interdict 

prohibitoriu se ocrotea actualul posesor, dacă în momentul când 

“a făcut reclamaţia nu poseda vițios: adică nu dobândise posesiu- 

nea dela adversar nec vi, nec clar, nec precario (nici prin vio- 

„ lenţă, nici pe ascuns, nici prin rugăminte). In caz de posesiune 
„vițioasă a reclamantului, adversarul îi putea opune acest fapt 
prin exceplio viliosae possessionis şi dobândea posesiunea. 

„Așa dar, acest interdict putea: să aibă şi o funcţiune recuperato- 

rie in favoarea părții tulburătoare, în contra căreia posesorul. 

vițios a cerut interdictul. Din cuvintele alter ab altero possidetis- 
rezultă că fie-care din părți era privită și ca reclamant şi ca 

"reclamat (interdictum duplex) *). Dacă părţile nu s'au supus 

ordinului dat, procesul se complică prin: stipulațiuni duble im- 

puse fie-căruia din adversari *). 

b) Interdictum utrubi este numit după primul cuvânt din 

edict, care avea următorul coprins: Ytrubi hic homo, Quo de 

aşitur, maiore parte huiusce anni fuit.nec vi nec clam nec pre- 

cario, quominus is eum ducat, vim fieri veto). Prin acest inter-. 

dict se dispune ca persoana, care a avut posesia neviţioasă în 

cea mai mare parte a anului precedent turburării, să nu fie îm-. 

_piedicată a duce lucrul cu sine acasă. La interdictul utrubi se 

cerea ca posesia să îi fost lipsită de viţii în ultimul an precedent: 

reclamaţiunii; iar reclamantul putea să socoteacă pentru sine 

și posesia lipsită de viţii a acelora cari lau precedat în ultimul 

| an, Are loc ceia ce se numește accessio possessionis*): se adau- 

3) Câ; Dig, 43. 17. pr, | 
=) CE Dig. 43, 17.3. $1. 

3) Vezi Procedura, Cartea V, 

) CE Dig. 43, 31, - - 
5) Ci, Gaius IV, 151. Sed in utrubi interdicto non solum şua cuique pos- 

- sesio prodest, sed etiam alterius, quam iustum est ei accedere, velut eius, 

cui heres extiterit, eiusque, a quo emerit vel ex donatione aut dotis nomine 

acceperii. itaque si nostrae possessioni iuncta 'allerius iusta possessio exsu- 

x 4
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să posesiunea celor precedenţi, spre exemplu a vânzătorului, a 
donatorului, la posesiunea existentă a reclamantului. Dacă însă 
reclamantul nu a posedat personal sau a posedat viţios, posesia 
lui fiind inexistentă în drept, nu are loc accessio possessionis, 
'pentru-că ei, guod nullum est, nihil accedere potest. În ce privește. 
socotirea timpului, Gaius (IV, 152,) scrie: annus retrorsus nume- 
ratur, anul se numără de-a-îndăratele, adică se incepe din mMoO-. 
„mentul reclamaţiei înapoi; așa că, acel posesor care în anul 
precedent a. posedat mai mult. timp: de cât adversarul său în 
acelaşi an, va obţine posesia chiar dacă adversarul a posedat 
mai mult în ceilalți ani trecuţi, | „ 
"Iustinian a contopit ambele interdicte şi a hotărit ca pose- 
sorul, care nu poseda vițios în momentul zis litis contestatio, să 
poată pretinde înlăturarea tulburării şi despăgubiri pentru dau- 
nele suicrite. Dacă tulburarea. avea .loc după litis contestatio, 
Bosesorul putea cere pe lângă daune-intărese și o cautio de. am- 
plius non turbando. Dreptul la protecția posesiunii se prescria 

„întrun an utilis*), socotit din momentul tulburării, După. acest 
interval, reclamatul era obligat să restitue. numai imbogăţirea 

“conform principiului, că nimănui; nu este permis a se imbogăţi 
în paguba altuia ?), a i o | 

II. Interdicta recuperandae possessionis se. cunosc două: 
unde vi, care. se acordă când posesorul a fost alungat cu forța 
din posesia imobilului; şi interdictum de precario, când preca- 

-ristul nu restitue lui precario dans obiectul primit prin rugă- 
minte. . A RE 

a) Înterdictul unde vi avea următoarea formulă *): | 
Unde in hoc anno tu. illum deiecisti aut familia tua deiecit. 

cum ille possideref, guod nec vi, nec clam, nec precario a; te 
possideret, eo illum quaegue ille tunc ibi habuit, restituas. 

Prin acest interdict se ocrotea fostul posesor deposedat 
din imobil"). Adversarul era condamnat la restituire şi daune- - 

  

perat adversarii possessionem, nos eo interdicto vincimus, nullam autem 
propriam possessionem habenti accessio temporis nec datur nec dari potest. 
nam ci, guod nullum est, nihil accedere potest.. _ 

) CE. Inst. IV. 15. 4a, - 
*) În Dig. 12. 6. 14. Pomponiu formulează acest principiu: Natura aequum 

est neminem cum allerius detrimento fieri locupleliorem. - 
„_î) Reconstituit de Lenel în Edictum perpetuum Fd. VI. 1907 pas. 449; 

ci. şi formula dată de Ulpian Dig. 43. 16. 1 pr,, bănuită ca interpolată. 
*) Privitor la mobile, Ulpian, în Dis. 43, 16.1 $ 6 şi 7 spune câ nu se, 

,



interese, în caz când! reclamantul nu dobândise Posesia în mod 
vițios, Ă 

La acest interdict se deosebesc două forme: 
„ Interdictum de vi cottidiana, când deposedarea a. avut loc 

prin simplă violenţă;.se acorda într'un an dela deposedare, dacă 
posesia reclamantului nu a fost viţioasă, - 

“-.. Interdictum de vi armata, când alungarea posesorului « s'a 
săvârșit de către o bandă de oameni înarmaţi, In acest caz-nu 
se admitea exceptio vitiosae possessionis, ci reclamatul trebuia 
să .restitue, chiar dacă adversarul său posedase viţios, Așa dar, 

- între” brutalitatea comisă cu mâna armată și posesiunea vițioasă, 
dreptul positiv'a preferit să "continue acea posesie care a lost. 
dobândită chiar vi, clam sau precario. 

lustinian le-a unificat, suprimând: exceptio- vitiosae posses- 
siopis, ocrotind deci totdeauna pe deposedatul prin violență. 

b) Interdictum de precario, acordat. proprietarului contra 
precaristului. Precarium este- un fel de imprumut (commoda- 
tum) ori-când revocabil; între acel care a dat cu împrumut şi 
acel care a primit precario, nu există o legătură contractuală, 
deci nici o' acţiune civilă; de aci-. necesitatea interdictului '), In 
isvoare: se dă următoarea definiţie precisă: Precarium .est guod : 
precibus petenti' ad utendum conceditur tâmgiu, gquamdiu ille 
qui concessit patitur *).' Dacă precaristul nu restituia obiectul 
dat, proprietarul ; avea înterdictul de mai sus pentru dobândirea 
posesiei, Precaristul nu' putea opune exceptio vitiosae posses- 

_sionis, *. ..: 

"Cum interdictele uti possedetis și utrubi puteau avea. și un 
caracter recuperatoriu, când se opunea reclamantului cu succes 

exceptio, vitiosae possessionis, se: ridică chestiunea: pentiu care 

motiv s'a introdus interdictul: de vi? Deşi câte-și trele aceste în-. 
terdicte aveau, în împrejurările mai sus menţionate , un carac- 

aplică interdiclum de vi, ci alte mijloace de procedură precum: actio furti,” 

vi bonorum raptorum, ad exhibendum. Este sigur afirmă el, că nu re loc 
acest linterdict, când cine-va m'a aruncat cu forța din nava mea sau din 

trăsura mea. Se aplică în atari cazuri şi condiciio possessionis ct, „Dig. 12. 

6,15. $ 1; Dig, 47, 2, 25 $1. 
') Interdictum de precario merito introductur est quia nulla eo nomine 

iuris civilis” actio esse; magis enim ad donationes et beneficii causam quam 

ad negotii contracti spectat precarii condicio. Cf. Dig. 43, 26, 14, 

*) Dig. 43, 26. 1. pr, .
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ter recuperatoriu, totuși efectele juridice nu erau identice, Şi a- 
nume: interdictul uti possidetis se îndrepta numai contra tul- 
burătorului care-mai poseda încă în momentul când s'a obținut 
interdictul de la pretor; unde vi se indrepta contra deposedan- 
tului, chiar când acest ar fi fost şi el alungat din posesie, se în- 
drepta şi contra moștenitorului lui, Prin interdictum unde vi se 
putea obţine și-fructe și daune-interese,- după cum rezultă din 
expresia: quaeque ille tunc ibi habait; pe când prin uti possidetis: 

„se obținea numai restabilirea situaţiunii anterioare tulburării '), 

ş 6, 
Possessio iuris. 

Quasi-possessio sau possessio iuris este o concepţie nouă 
introdusă în timpul Imperiului, ca o abatere de la principiul fun- 
damental, că posesia nu se aplică de cât la lucruri corporale. 

" S'a admis că se poate poseda un drept real, iuris possessio, a- . 
„tunci când acel drept se exercită printr'un fapt material asupra 

- obiectului grevat. In consecință s'a recunoscut o guasi possessio 
a usufructuarului, care folosindu-se de lucru și culegându-i fruc- 

- tele, trebuia să se afle în contact material cu bunul producător 
de fructe. In această ordine de idei s'a recunoscut possessio iuris. 
şi persoanei indrituită la o servitute, care o exercită fie prin acte 
săvârșite asupra fondului servient, cum este servitutea de tre- 
cere, fie prin întreţinerea de instalațiuni - ridicate pe fondul 

„Strein.. Idea posesiunii unui drept a fost emisă de Javolenus *) 
combătând opinia mai veche â lui Labeo. Quasi-posesiunea este 
ocrotită sau prin interdicte posesorii acordate ca utilia în caz.de 
usufruct şi usus; sau prin înterdicte speciale, cari nu au un ca- 
racter posesoriu precum: interdictum de itinere actuque privato 
acordat pentru a apăra pe îndrituitul la o servitute de trecere 

" (Dig. 43, 19.), .interdictum de -aqua, de fonte, de cloacis; etc. 
* (Dig. 43. 21; 22,23), - 

  

:) CE. Girard, op. cit. ed. VI. din 1918, pag, 287. a 
*) Cf, Dig. 8. 1. 20 unde vorbeşte de interdicta veluti Possessoria, apli- 

cate pentru ocrotirea categoriei de drepturi numite iura in re aliena.
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CAPITOLUL II 

Modurile de dobândire a proprietăj ţii. 
(Dig. 4, 1). 

. Aceste moduri se > pot cerceta din' mai multe puncte de ve- 
" dere; . 

- Se poate dobândi în miod originar sau derivat. In primul 
caz, proprietarul nu-și întemeiază dreptul său pe un. drept an- 
terior, ci și la creiat el singur; spre: exemplu: prin ocuparea 

„unui lucru părăsit, res derelicta, asupra căruia nu mai exista 
_drept de proprietate, Când există un drept precedent, dreptul 
actual s'a dobândit în mod derivat, In acest caz, dreptul prece- 
dent trece la persoana “dobânditorului, are ioc o succesiune în 
dreptul de proprietate ce fusese de mai înainte întemeiat asu- 
pra obiectului. Persoana de la cari îmi deriv dreptul se numeş- 
te auctor; de la acesta nu pot primi o mai largă îndrituire de 
cât avea el însuși, conform principiului: nemo plus iuris ad ali- 
um transfere potest quam ipse haberet*), Deosebirea între mod 
„originar și derivat are o importanţă la chestiunea probei. Acela 
„care a dobândit în mod derivat, având a revendica lucrul său, 
: va trebui să- -și dovedească dreptul probând existența drepturilor 
anterioare până va afla un predecesor, care a dobândit originar 
"(probatio diabolica); sau va trebui s să facă dovada că usucapiu- 
nea s'a împlinit, 

Se poate dobândi ori "după dreptul civil (adquisitiones civi- 
les) ori după dreptul ginţilor (adquisitiones naturales) *). 

Proprietatea se dobândeşte în 1 mod civil dela stat ori dela. 
particulari. 

Statul roman, la inceput a jucat un rol covârșitor în forma- 
rea proprietăţii particulare, mai ales la imobile, prin” faptul că - 

“lăsa cetăţenilor în plină folosință părți din aser publicus, în 
schimbul unei dări numită vectigal,: care cu vremea nu s'a mai 
plătit; aşa încât. agri vectisales s'au transformat în proprietate 
particulară deplină, liberă de. ori-ce' sarcini. În afară de aceste 
concesiuni, statul obișnuia sau să vândă prin questorii săi pă- 

  

:) Ci, Dig. 50, 17, 54; Dig. 50, 17, 115: Non debeo melioris coridicionis 
-" esse, quam auctor meus, a quo ius in me transit, 

2) CE, Inst, II, 1. îi,



*mânturi luate dela dușmani (agri quaestorii), sau să împartă 
Sratuit locuri de casă și cultură, când fie că întemeia . colonii 
(assignatio, agri assisnati), fie că mai târziu răsplătea pe vete- 
rani'), Ia e 

Dela stat se cumpără în bloc şi patrimoniile proscrișilor, ale 
condamnaților la moarte prin licitaţie publică  (sectio bono- 
rum)*). Dela stat sc putea” dobândi tot prin cumpărare la licita- 

„ţie şi proprietatea asupra lucrurilor mobile: precum prâda de 
răsboiu, mai ales captivii cari se vindeau 'ca sclavi (venditio sub 
corona) *), i 

SECȚIUNEA |. 
Moduri civile. , 

Modurile civile de dobândire a proprietăţii dela particulari 
erau: mancipatio, in iure cessio, usucapio, adiudicatio şi lex. 

>. Ceiă ce caracterizează aceste moduri,  deosebindu-le de 
modurile de drept al ginţilor, este formalismul în care se săvâr- 
şeau. Formalismul consta într'o serie de fapte executate cu anu- 
mite gesturi și cu vorba solemne, fără de cari intregul act juri- 
dic nu era valabil. Asemenea cerințe trebuiau strict observate 
în vechiul drept civil, nu numai la transferarea proprietăţii, dar 
şi la încheierea obligaţiunilor precum și la valorificarea dreptu- 
rilor contestate înaintea justiţiei, Excepţie dela condiţiunea for- 
malismului, face usucapiunea care s'a admis, din motive practi- 
ce; ca mijloc dea dobândi proprietatea .printr'o' îndelungată po- 
sesie, în caz când forma nu s'a respectat la strămutarea drep- 
tului sau când acela care a: predat lucrul nu era proprietar. 

In ce priveşte cazurile de dobândire a proprietății, puse sub: - 
categoria lex *), acestea se întemeiază pe dispozițiuni diferite, 
aparținând toate dreptului civil. . 

  

1) Asupra acestei chestiuni şi asupra deoscbirii: intre agri limitati, lo- 
curi cu hotare 'stabilite de ingineri. (agrimensores) şi. intre agri arcifinales, 
pământuri cu hotare naturale, vezi literatura dată de Girard, op. cit, în no- 
iele de sub pap. 259—290 (Ed. VI), A , 

?) Vânzarea la licitaţie publică, executată de un questor, se numeşte și 
subhastatio, dela cuvântul hasta, lance, care se înfigea la locul vânzării, ca 
simbol al proprietăţii quiritare ce a dobândit cumpărătorul, sector bonorum,. 

3) Aulus Gellius, VI (VII) 4: antiquitus mancipia (robii) iuri belli capta 
coronis induta venibant et idcirco dicebantur sub corona vânire. | 

1) Ci. Vlpian. Reg. XIX. 2, a 
- 13
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i ? Na a? i ” , $ 1, - i 7 | - . 5 

| Mancipaţiunea. | 

- Mancipatio este definită de Gaius imaginaria venditio. per 
-aes et libram 1). Pe -vremea acestui jurisconsult ajunsese o vân- 

zare imaginară, dar în schimb” devenise şi un mod general de 
transferare a proprietăţii din ori şi ce cauză precum: vânzare, 
donaţiune, constituire de dotă, etc, - 

* Istoria ?) mancipaţiunii stă în legătură cu distincţiunea lu- 

crurilor în mancipi și nec mancipi şi cu evoluţia monetei*) la 

Romani, La început mancipaţiunea era o vânzare: de lucruri 

niancipi făcută în schimbul unei cantități de aramă cântărită, ce 
representa prețul. Această vânzare. era un act solemn, care se 

săvârşea înaintea: a 5 martori cetăţeni romani şi a unii libripens, 

însărcinat a cântări arama, în modul următor: cumpărătorul. 

afirma în fața tuturor că' lucrul *) este al lui, cumpărat cu bu- - 

cata de aramă cu care atingea balanţa ce ţinea libripens*). E 

făcea această” afirmaţie, în aceleaşi cuvinte solemne, pe cari le 

1) Inst, |, 119, : 

-2) Era cunoscută autorilor celor XII table după cum reiese din urmă- 

luarea disposiție; cum nexum facief mancipiumve, uti lingua "nuncupassil, 

ita ius esto. Mancipium este actul mancipaţiunii. 

2) Ca în ori-ce societate primitivă, moneta, mijloc comod de schimb; și 

măsurător al valorii, nu a existăt la' început la Romani, După schimbul stră- 

vechiu obiect pentru obiect, a venit schimbul pentru capete de vite, boi și 

i, funcţionând „ca monelă; de aici vine şi origina cuvântului pecunia (pe- 

cu). Mai târziu s'au întrebuințat drugi de aramă ce se. cântăreau şi la ne- 

-voe se şi fracționau după valoarea lucrului. în schimbul căruia se dau' Un 

pas de progres constă în faptul, că statul a inceput a garanta calitatea ara- 

niei, insemnând'o (aes signatum). În acest stadiu de civilizaţie, manicipaţiunea 

cu cântărirea reală era în plină funcțiune. Când s'a bătut monetă de aramă, 

în greutate de un as libralis (327 $rame) atunci rolul lui libripens s'a redus 

la o simplă formalitate, 

1) _Se cerea prezenţa: lucrurilor mobile. Imobilele se puteau mancipa şi 
când părţile nu se ailau la faţa locului. „AC, Gaius [. 12]; Ulpian, Res. 

XIX. 6.). - i 
2) După Gaius |, 119 actul se-petrecea ast- fel: “ea res ita agitur: adhibi- N 

țis non minus quam guinque teslibus civibus Romanis puberibus et praete- 

rea alio eiusdem condicionis, qui libram aencam teneal, qui appellatur libri: 

- pens, is qui mancipio accipit, rem fenens ita dicit: „Hunc ego hominem ex 
"iure guirilium meum esse aio isque mihi “empltus esto hoc aere aeneaque 

libra“; deinde aere percutit libram idque aes dat ci, a quo mancipio accipit, 

guasi pretii loco. NA - -
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rostea și proprietarul când îşi revendica lucrul său: aio, hanc 
rem meam esse ex iure Quiritium. Importanța juridică a solem- 
nității, consta în faptul .că vânzarea nu se putea efectua fără 

- Prezenţa preţului. Această condiţie a rămas şi mai târziu, când - 
vânzarea sa făcut prin simplu consimțimânt, iar transferarea 

„proprietăţii prin simpla. traditio. Și atunci proprietatea nu tre- 
cea la cumpărător, de cât ori dacă s'au numărat banii, ori dacă 
vânzătorul a 1tat') pe cumpărător cu suma prețului datorat. || 

| La mancipaţiune părțile nu puteau adăugi nici termen nici 
condiţie în ce priveşte prețul sau lucrul. Asemenea modalităţi 
i-ar fi alterat caracterul de vânzare imediată pe bani numărați. 
Darr-et-ocazia-instroinării-se-putea—adăugi —uinele—precizări 
Dar, cu ocazia înstreinării se puteau adăugi unele precizări n î:: :; 

- tului alienat şi calitatea sa de a fi liber de servituţi (uti optimus i ha 
maximusque*); se putea ca vânzătorul să-şi rezerve usutructul 

- asupra locului vândut (mancipaţiunea se făcea deducto usufruc- 
tu”); acela care aliena (mancipio: dans), având calitate de de-: 
bitor, spre a asigura pe creditor putea să adauge un pactum 
fiduciae *), prin care mancipio accipiens se obliga să. retrans- 
fere proprietatea, să remancipeze lucrul, dacă i se va fi plătit 

. datoria ast-fel asigurată, In afară de: aceste funcțiuni secunda- 
re”), mancipaţiunea rămâne încă și în. dreptul clasic, propria 
alienatio rerum mancipi, după cum o defineşte Ulpian”). 

Instreinarea putea în dreptul clasic să aibă loc nu numai - 
din cauza unei vânzări, ci și din alte cauze: spre exemplu, pen- 
iru a se executa o donaţiune. În acest caz formalitatea. manci- 
pațiunii, transferând proprietatea, se îndeplinea prin faptul că 

1) Venditae vero et traditac (res) non aliter emptori adguiruntur, quam 

si is venditori pretium solverit, vel alio modo. ei statisfecerit veluti expro- 

missore: aut. pisnore dato. Quod cavelur quidem cliam lege duodecim tabu- 

larum: tamen-recte dicitur ct iure genlium, id est iure naturali, id. elfici. 

Sed si is qui vendidit idem emptors seculus fuerit, dicendum est statim rem 

emptoris lieri, CE. Inst, 2, 1, 44, pe : 
2) cf. Dig. 50,16. 90, i 7 

'3) cf, Gaius, IL. 33 şi 30: Dig. 7. 1. 32; Fras vaticana 47, 

*) cf. Gaius IL. 60, 

5) Mai erau şi altele, precum: mancipaţiuneă utilizată Ia darea în adop- 
ţiune sau la emancipaţiunea fiilor de familie, sau la întocmirea testamentului - 

per aes et libram. - 

Reg XX 3.
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donatoril vindea obiectul donat în fața martorilor şi a lui libri- 
pens cu un singur ban (venditio nummo uno) *). 

Efectele mancipaţiunii. . Prin mancipaţiune se transferă: 
proprietatea quiritară dacă mancipantul era însuşi proprietar 
quiritar, Când nu ăvea această calitate și un terțiu, ca adevărat 
proprietar, reclama [și dobândea 'prin proces lucrul mancipat,. 
primitorul avea actio auctoritatis contra mancipantului spre a-i 
cere de două ori prețul lucrului pierdut în' procesul cu terțiu. 
“Când lipsea din suprafața declarată a fondului vândut, cumpă- 
rătorul avea actio de modo agri *) pentru dubla valoare a întin- 
derii ce lipsea, ! 

Și în cazul evicţiunii, când cumpărătorul a perdut prin pro- 
ces posesiunea lucrului cumpărat în favoarea terţiului, pentru-că 
acesta era adevăratul proprietar; şi în cazul lipsei calităţilor o- 
biectului vândut cum asigurase vânzătorul pe cumpărător; în 

ambele cazuri ce se puteau ivi după-ce mancipaţiunea a avut 
loc, mancipantul roman plătea nu numai ceia ce lipsea cumpă-. 

rătorului, ci de două ori valoarea, pentru-că Romanii înțelegeau 
să aplice vânzătorului o pedeapsă. pecuniară (poena) + ca și când 
ar fi comis un delict, 

Mancipaţiunea cu formalismul arătat a durat până către 
a doua jumătate a secolului al IV-lea, 

$ 2 

În iure cessio,: 

In iufe cessio avea: o sferă de aplicare mult mai largă 
decât mancipațiunea: se întrebuința ca mod de dobândire a. 
proprietăţii și la res mancipi şi nec mancipi; se aplică şi la stră-, 
mutarea unor drepturi (hereditas, servituți), şi pentru “a înte-. 
meia unele raporturi de familie: (adopţiunea, tutela legitimă asu- 
pra unei liberte*). . 

Actul de strămutare consta întrun proces : fictiv, copiat 
după acela al proprietarului, care își revendică proprietatea, 

- Aici figurează ca reclamant acela care va dobândi, iar ca recla- 

1) Vezi formulare de asemenea mancipaţiuni, făcute donationis cause, în 
Bruns, Fontes Ed, VII. p, 335—39. | 

:) CE, Paul Sent. 17, 4. | “ - 
*) Ulpian Reg, XIX. 11, - i i 

.1) De aceia în iure cessio a fost privită ca o legis actio.



mat acela care de bună voie transmite proprietatea. Lă reven-. 
dicarea reclamantului, adversarul nu contrazice, cedează; iar 
pretorul, inaintea căruia se petrece simulacrul de proces, atri- 
buie lucrul vindicantului ), addictio. Ulpian rezumă săvârșirea 
actului astfel: in iure cedit dominus, vindicat is cui ceditur, ad-. 
dicit praetor?). e | 

_* În iure cessio era reservată numai cetățenilor romani, du- 
pă cum reiese din formula vindicantului: hunc.ego hominem ex 
iure guiritium meum esse aio, care nu putea fi rostită decât cu 
privire la lucruri romane, “Transferarea proprietății executân- 
du-se prin addictio a magistratului, care nu era o înțelegere în- 
tre părți ci-un act de autoritate, 'urmează că din in iure cessio 
nu putea rezulta vre-o acţiune ca la mancipatio. In iure cessio 

a căzut în desuetudine' către sfârşitul secolului III *). 

S3. - 

Usucapio. 

(Inst, 2. 6; Dig. 41. 3—10; Cod, 7, 26-31). 

: Prin cele două moduri de mai sus se câștigă proprietatea 
în mod derivat şi voluntar, pentru-că părțile contribue prin vo- | 
ința lor la- strămutarea dreptului. La usucapiune voinţa părţilor 
nu este suficientă să efectueze transmiterea dreptului de pro- 

-prietate, Aici rămâne ca timpul să consolideze ceia ce. părţile n 
pot înfăptui de la inceput). 

  

:) Ci. Gaius II. 24, - 

) Ulpian XIX. 9—10, a „. | a 

1) Ci. Girard op. cit. pag. 293 nota 4, pi . 
1) Chestiunea, dacă usucapiunea este un mod derivat sau originar, 's'a 

desbătut şi rămâne incă controversată, Dobândindu-se dreptul de proprieta- 
le prin trecerea unui interval de timp şi nu prin voinţa aceluia care predă 
lucrul, se poate spune;.că nu se fransmite dreptul, ci că o proprietate se 
slinge şi alta ia naștere. Proprietatea cea nouă: înlătură dreptu! ce! vechiu. 

"Câtă vreme proprietatea cea nouă nu a fost recunoscută ca deplin consoli- 
dată, vechiul proprietar a putut să rămână departe de la stăpânirea lucru- 

“lui dar dreptul vechiului proprietar incă nu s'a stins,. Aşa în cât, câştigarea 

proprietăţii celei nouă determină stingerea celei vechi, După alţi autori, usu- 
capiunea este un mod derivat pentru-că usucapientul îşi derivă condiţia de 
căpetenie de a usucapa de la âltul, anume posesia, și pentru-că dobândeşte 
“proprietate încărcată cu sarcinele ce existau „în 'momentul'când a primit 
„Iucrui. Cf, Girard, op. cit, pag. 282; Dernburg, “op, cit, $ 69 nota; Ferrini op. 
cit. No. 313, - Nu
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Usucapiunea este, după definiţia lui Modestin, adiecti» do- 
-minii per continuationem possessionis temporis lege definiti '), 

dobândirea proprietăţii printr'o posesiune păstrată în tot tim- 

“ pul stabilit prin lege. Funcţionează în două cazuri: 

a) Când -cine-va voind să dobândească proprietatea a pri-- 
mit, fiind de bună credinţă, lucrul de la o persoană care nu era 

proprietar, a non domino. În acest caz există un vițiu de fond, 
„care împiedică -dobândirea. proprietăţii, pentru-că acela care a 
- strămutat posesia, nu putea transmite: un drept pe care: el însuși 

“nu- l avea. 

b) Când s'au redat lucruri mancipi prin traditio în loc de: 

“ mancipatio. Aici există un viţiu de formă, pentru-că nu sa să- 
" vârșit actul formal cerut de dreptul civil. 

Ambele viţii, de fond sau de formă, se înlătură prin usu-- 
capiune, care, transformând posesiunea de bună credință în pro- 

-prietate, aduce marele folos de a limpezi o 'situaţiune juridică 

neclară și de a pune capăt proceselor?). Ideia fundamentală 

a fost, să se.lase adevăratului” proprietar, în caz de dobândire: 

de către un terțiu a non domino, un timp suficient spre a-și re- : 
vendica lucrul, Dacă 'nu o face în intervalul stabilit pentru usu-: 
capiune, el trebuie să atribuie propriei, lui negligenţe. pierderea 

| dreptului de proprietate, 

Istoria usucapiunii se poate urmări dealungul întregii: des-. 
voltări a dreptului roman. Cunoscută din cele XII table prin ter- 
menii usus auctoritas ?): şi reservată ca institut de drept civil ” 

- Îi - . - PR DR 

4) Dig, 41. 3, 3. Modestin întrebuinţează termenul adiectio dominii,. 

| adăugire a dreptului de proprietate la posesiunea! existentă; Ulpian Reg. 

XLX, 8 întrebuințează cuvântul adeptio, dobândire a proprietăţii, 

*) Bono publico usucapio introducta 'est, ne scilicet quarundam reruri- 

"diu et Jere semper incerta dominia essent, cum sufficeret dominis ad inqui- 

rendas res suas slatuti temporis spatium. Cî. Dig. 4, 3. 1; cf, Gaius II, 44; 

! Cicerone în discursul pro Caecina (19. 54.) o numeşte finis sollicitudinis ac: 

“periculi litium. . . 

3) Cf. Cicerone, Top. 4. 23. [ sus înseamnă faptul posesiunii, iar aucto- 

ritas înseamnă pretenţia dobânditorului, - sancţionată prin actio aucfe- 

riîatis, de a cere de dpuă ori preţul în caz când a pierdut posesia prin pro- 

ces în favoarea adevăratului proprietar, Această pretenţie dura tot timpul 

prescris pentru usucapiune. Când usucapiunea nu putea avea loc, pentru-că 

posesia a fost dobândită de la un peregrin, numi! la început hostis, care nu 

putea fi proprietar şi deci nu putea transmite dreptul de proprietate, sau 

- când, era vorba de un lucru exclus de la usucapiune, auctorilas nu înceta 

niciodată. În acest 'sens probabil (chestiunea. este controversată) au .hotărit
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cetăţenilor romani funcționând la lucrurile exclusiv romane, s'a 
«desvoltat prin influența dreptului honorar şi imperial sub numele 

"de praescriptio longi temporis, cu efectul că s'a aplicat în provin- 
cie și peregrinilor şi la lucruri neromane. Sub Iustinian. ambele 

forme usucapio şi praescriptio longi temporis au fost contopite 
într'un singur institut de drept.cârmuit de norme comune, 

| a) Legea celor XII table prevedea pentru usucapiune doi 

ani la imobile și un an la celel'alte lucruri (usus auctoritas iun- 
di biennium .. . 'ceterarum rerum annuus est usus). Intre ceterae 

res intra tot ce nu era imobil, așa dar și Rereditas') și ser-. 
vituțiile până la lex Scribonia, care a desființat usucapiunea. ser= 
vituţilor ?). | 

5) Cum însă usucapiunea de origină civilă, nu se aplica 
nici peregrinilor nici la lucrurile cari.nu puleau aparține Roma- 

nului ex iure guiritium, spre exemplu imobilele din provincie, 
urmează că populaţia streină a statului roman şi fondurile pro- 

vinciale erau excluse dela acest regim. Spre a-i întinde aplicarea 

au intervenit magistrații: la Roma pretorul peregrin în favoarea 
streinilor; în provincie guvernatorii pentru fondurile provincia- 

“le hotărind ca persoana, care. posedă un fond.de 10 ani infer 

praesentes “(când părţile locuiau în. aceiași provincie) sau 20 ani 

inter absentes (când locuiau în diferite provincii), să poată o- 

pune proprietarului, care i-ar revendica -fondul, obiecțiunea a- 
cestei posesiuni îndelungate, praescriptio longi temporis*) și 

- să păstreze posesia, 

  

E legiuitorif celor XII table prin expresia: adversus hostem aeterna auctoritasi 

ast-fel se explică şi norma din lex Atinia, care interzice usucapiunea lucru- 

ilor furtive: Quod subreptum crit, eius rei deterna aucloritas esto (Aulus 
Gellius, 17. 7. 1.) ct. Girard, op. cit. p. 299 nota 2; Cug. op.cit. [. pag. 85, 

n6ta'4; Kibler, Geschichte des r, Rechis, din 1925, pag. 41 şi nota 1, ” 

1) Heredilas, succesiunea până in riomentul acceptării de către moşte- 

'nitor, era considerată in vechiul drept roman ca res nullius şi “de aceia pu-.. 
tea Îi ocupată-și dobândită de ori-cine, cate chiar cu.rea credinţă o stăpâ- 

nise.timp de un-an, usucapio pro herede. Era suiicient un an, chiar când 

erau imobile în- moştenire, pentru-că hereditas era privită ca un drept, deci 

un lucru -incorporal, care intră între caeferae .res. Ci. Gaius IL 54, 

.-2) CE, Dig. 41, 3. 4. $ 28. , : 

- 9) Ci, Paul,- Sent, 5.2, 3, Praescriptio “longi temporis se „aplica şi la 

sclavi pe vremea lui Modestin (cf, Dig. 44, 3, 3.); a fost. probabil: introdusă 

"la lucruri mobile prin rescriptele lui Antonin Piu (Dig. 44. 3, 9) s sau poale 

că el rumai a confirmat o practică de drept existentă.



— 232 — 

"La inceput praescriptio long temporis a avut _caracierul 
„unei. excepțiuni prin care reclamatul iși apăra posesiunea, Mas 
târziu, acest mod de apărare a devenit un instrument de atac: 
și anume: s'a acordat posesorului de 10 sau 20 de ani dreptul 
de a porni acțiune contra ori-cărui terțiu, pentru a dobândi fon- 
dul din care a fost deposedat. Din momentul, când s'a transtor- 
mat excepțiunea în âcțiune reală *), praescriptio. lonşi temporis 

„a devenit o formă nouă de usucapiune, un mod de dobândire a. 
: proprietăţii, Incet încet s'a aplicat și la fondurile italice. Com- 
“parată cu usucapiunea civilă, praescriptio longi temporis aducea 
înlesnirea că posesorul putea să se apere nu numai contra drep- 

“ tului de proprietate, ci şi contra drepturilor numite. iura in re: 
aliena, cari faţă de el se stingeau; pe când usucapiunea nu des- 
ființa de cât dreptul de proprietate al fostului proprietar, așa 
“încât continuau să existe sarcinile reale şi i după ce usucapientul. 
devenise proprietar ?).. 

-c) Sub Iustinian funcționau o usucapiune de 3 ani la mobile; 
o prescripţie de: 10 sau 20 de ani pentru imobile precum şi o 

“prescripţie extraordinară de 30 de ani, păstrându-se din dreptul 
clasic 'condiţiunile cari trebuiau să se-afle întrunite pentru a. se: 
efectua dobândirea proprietăţii prin. trecerea” timpului. 

“Condiţiunile usucapianii 

Acestea se pot formula în următorul hexametru: res ha-: 
„ bilis, titulus, fides, possessio, tempus. 

1.' Res habilis este lucrul care poate fi usucapat. .Nu sunt. 
susceptibile de - -usucapiune lucrurile extra. commercium?) cari 
nu pot fi-obiectul proprietăţii particulare; lucrurile inalienabile *) 
“precum imobilele pupililor şi minorilor, fondul dotal, res liti-. 
sioasae, acele lucruri asupra: cărora s'a deschis un proces. Prin. 

lex Atinia (din anul 197 înainte de Christos) s'a interzis usuca-. - 
——— . 

- 1) Numită rei vindicatio utilis; ci. Cod. 7. 39, 8 pr. | 
2) CE. Dig. 41, 3. 44, 5; Non mutat .usucapio superveniens pro emptore: : 

vel pro herede quo minus pignoris persecutio salva sit. ut enim usus?ructus 

usucapi non potest; ita persecutio pisnoris.... - usucapione rei “non: peremi- 
tur. Cf. şi Dig, 20. 1. 1 $ 2; în ce priveşte efectele prescripțiunii longi tem-- 
poris cf. Cod,:7, 36, î, şi 2, 

-3) CE. Gaius II, 45; Dig. 41, 3.9, 
1) Dig. 50. 16, 28,
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piunea lucrurilor furtivae 1), Prin res jurtiva se înțelege lucrul, care din mâna hoțului a trecut la altul de bună credinţă. Hoţul 
nu poate usucapa, 'pentru-că este de rea credință; dar nici ter- țiul de bună credință uu poate usucapa obiectul atins de vițiul de a îi iurtiv, Prin lex Iulia et Plautia (din anul 90 înainte” de Christus) s'a interzis usucapiunea lucrurilor dobândite prin vio- 
lenţă, res vi possessae *). Lucrurile furtive sau luate în stăpânire prin violență devin usucapabile în caz de reversio ad dominurm, ' adică dacă au ajuns din nou în proptietatea fostului proprie- 
tar *), care va fi aflat de acest fapt şi le-a luat în posesie. 

2. Titulus sau iusta causa possessionis este acel act, care 
în general poate strămuta proprietatea (vânzare, donaţiune, do- 
tă, legat), dar în cazul concret nu-o transmite pentru-că traden- 
tul nu era proprietar, ci justifică numai strămutarea posesiei, 
Asemenea titluri sunt; pro emtore, când usucapientul a dobân- 
dit posesiunea lucrului în calitate de cumpărător; pro donate, 
ca donatar, l'a primit dar; pro.dote, ca zestre; pro legato, când 
posedă în virtutea unui lesat predat: de către moștenitor; pro 
soluto, când a primit lucrul a non domino pentru stingerea unei 
cbligaţiuni;. pro derelicto, când cine-va ocupă lucrul ce a fost 
părăsit de alt-cine-va de cât de proprietar; în -acest caz cum 
dreptul de proprietate nu s'a stins, ocupantul nu devine proprie- 
lar de cât-prin usucapiune *), A 

3, Fides, adecă bonă. fides este credința usucapientului că 
persoana, care i-a predat lucrul era proprietară, "Această cre- 

„ dință trebuia 'să o aibă în momentul când i s'a transferat. pose- 
siunea *). Dacă mai târziu â aflat că tradentul nu era proprietar, 

x 

  

1) Romanii, ca să poată menţine proprietatea vechilor stăpâni asupra 
sclavilor fugiţi, au privit aceşti servi. fugitivi .tot ca lucruri furtive (sclavii 
lugiţi sau furat pe ei înşişi stăpânului lor) şi deaceia nu se puteau usu- 

"Capa: Servum,. fugitivum sui furtum facere et ideo non habere 'locum nec 
usucapionem nec longi -temporis praescriptionem manifestum est, ne _ser- 

: vorum liga dominis suis ex quacuumque causa fiat damnosa. Ci. Cod. 6. 1, 
1. Asupra modului cum se urmărea descoperirea. sclavilor fugiţi ci. Dig. 
1.6... . . a i .: 

2) Cf. Gaius II, 45, 49__51, E 
2) Dig 41. 3. 4 $ 6; Dig. 50, 16, 14 pr. şi 215, | | 
*) Asupra diferitelor titluri amintite în text şi asupra titlurilor - pro 

suo şi pro herede cf. Dig. 41 titlurile 3__10. j 
.*) Si aliena res bona fide empla sit, quacrilur, ut usucapio currat ulrum 

emptionis inilium ut bonam lidem habeat exigimus, an traditionis et optinuit 
Sabini ct Cassii sententia traditionis initium spectandum. Dig. 41. 3, 10 pr,



aa E ai Sa 

“aceasta nu-l împiedică să usucapeze !) conform regulii: “mala 

'jides superveniens. non nocelt. Dovada, că a existat rea credință 

'din partea usucapientului, o va face reclamantul pentru-că până 

la proba contrarie: se presupune că usucapientul a fost de bună 

credinţă - (bona fides praesumitur. Cî.: Cod. 8. 44. 30). 

Credinţa greșită se poate referi nu numai la persoana tra- 

-dentului ci și la iustus titulus. Când usucapientul-a crezut că 

"există un titlu, dar în realitate nu există, (titlu putătiv), pentru- - 

că: spre exemplu vânzătorul era un îurios şi cumpărătorul nu 

ştia, în -asemenea cazuri s'a admis totuși usucapiunea; eroarea 

“asupra -unui fapt (error facti) era scuzabilă ?). Dacă însă, cum-  » 

părătorul știa că vânzătorul era un furios şi totuşi credea că el 

poate. contracta valabil, el comitea un error iuris numit și isno- 

'rantia iuris ?) care impiedica usucapiunea. = 

In unele cazuri, se admitea: usucapiunea chiar atunci când 

lipsea şi bona fides şi iustus titulus *), - 

  

1 „si eo tempore, quo mihi res traditur,. putem. vendentis « esse deinde: 

cognovero alienam esse, perseperal per longum tempus usucapio. Dis. 61. 

148 $1. 
>) Cf, Dig. 41. 4, 2 $ 16. Vezi de asemenea Dig. 41, 4, Il, unde se arată 

că şi atunci usucapiunea are loc, când 'servul sau-procuratorul a convins pe 

stăpân că a cumpărat lucrul ce i-a adus in posesie, când în realitate nu-l 

„cumpărașe. 

| *) Un alt exemplu cu pupilul; Si a pupillo: .emero sine tutoris auctori- 

iale guem puberem esse putem, dicimus usucapionem: sequi, ut hic plus: 

quam in re sit in existimatione: quod si scias -pupillum esse putes- lamen: 

pupillis licere res suas sine tutoris. auctoritate administrare, non capies usu,. 

quia iuris error nulli prodest. “Dig, 41. 6, 3. 15. cf. şi Dig, 22.6. 4 

1) Aceste cazuti daiează din vremea, când în principiu nu se cerea la 

" usucapiune nici buna credinţă nici titlu. Urme ale vechiului drept sau pă-- 

“strat şi mai târziu, când condiţiile usucapiunii s'au înmulțit, Primul caz stră- 

vechiu, menţinut până în timpul lui Hadrian, a “fost usucapio pro herede; al 

doilea este usureceptio. Aceasta poate să fie: a) ex fiducia: când debitorul, 

"care a transierat proprietatea asupra unui lucru al său, creditorului, ca să-i 

“asigure creanţa” a redobândit acest lucru inâinte. de plata datoriei fără să-i 

fi fost remancipat de creditor și dacă debitorul posedă lucrul un an, fie- 
mobil sau imobil, în aceste condiţii redobândeşte vechea proprietate. Gaius 

II. 58 spune: guae species usucapionis dicilur usureceplio: quod aliquando 

habuimus, recipimus per usucapionem. Usureceptio poate avea loc şi b) ex 
praediatura, în cazul când proprietarul, al cărui fond a fost vândut de către 
stat la licitaţie publică, dobândeşte posesia asupra acelui fond şi o păstrează. 

timp de un an, redevine proprietar. Praediafor este acela care cumpără de 

ia 'stat, cf. Gaius: Ii,- 61. Al treilea- caz este usucapio ex rutiliana constitu-.
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Ă 4, Possessio, trebue să dureze neintrerupt tot intervalul -usucăpiunii, Posesiunea poate fi întreruptă naturaliter prin per- 
derea detențiunii materiale 1); exemplu, usucapientul a perdut 

“lucrul, a fost alungat cu forța din pământul cumpărat. In acest 
„caz, usucapientul trebue să o înceapă din nou bona fide?). Se . 
întrerupea posesiunea şi civiliter, prin faptul că adevăratul pro- 
prietar intenta acţiune contra usucapientului *). - E 

Moștenitorul continuă posesiunea defunctului în materie de 
usucapiune: are loc successio in usucapionem defuncti, așa că 
nu se mai cere bună credinţă din partea heredelui; dar nici nu! 
foloseşte moștenitorului propria-i bună credință, când de cuius 
Îuses2 de rea credință), - ia | . 

În caz de achiziţie cu titlu particular, spre exemplu, prin 
cumpărare, primirea unei donaţiuni, legat etc., s'a admis numai 
O accessio possessionis,:o adăugire la posesiunea anterioară a 

» posesiunii care.a urmat. Aici dobânditorul cu titlu particular. 
trebue să fie el insuși de bună credinţă *), 

  

lione: sa admis usucapiunea unui lucru mancipi cumpărat de la o femeie, 
“care, fără a-l putea instreina, a vândut sine tutoris auctorilate.. Femeia pu- 
iea insă să impiedice usucapiunea dacă oferea "preţul înaintea termenului 
de usucapiune, Cf. Fragmenta Valicana 1, publicate în Textes de Girard, 

1) Această intrerupere a posesiei se numește usurpatio, de, la usum şi 
rumpcre, şi cum aduce zădărnicirea usucapiunii; Paul. in Dig. 44; 3. 2. scrie: 
usurpelio esi usucapionis interruptio. - - 

2) Dig. 41, 3.15, $2,. 
*)- În dreptul clasic intentarea acţiunii nu impiedica cursul usucapiunii 

de drept civil, pentru-că acest fapt deşi ar fi deşteptat în conştiinţa usuca-, , 
pientului mala fides, totuşi aceasta superveniens non nocet. Dovadă că nu 
se intrerupea usucapiunea, rezultă din Dig. 6.1. 18, care prevede cazul când. 
cineva a usucapat post iudicium acceplum, adică după litis contestatie. 

La praescriptio longi temporis intentarea acţiunii intrerupe prescrip- 
ţia, pentru-că această prescripţie achisitivă se bazează pe pierderea drep- 
tului de proprietate prin faptul că proprietarul nu l'a valorificat un anumit 
“timp, Dacă in acel interval de timp el intentează rei. vindicatio, este logic 
ca praeseriptio lonşi temporis a adversarului să fie intreruptă. (Cod. 7. 33, 
1. și 2) cf. Ferrini, op. cit. No. 326 nota 3; Girard, op. cit. pag. :311 .notele 
3 şi 4 a : Si i 

1) Quodsi ille initium iustum non habisit, heredi licet isnoranti possessio 
non prodest. Inst, 2. 6. $ 12. Are loc successio in 'usucapionem chiar când 
moştenirea a fost cât-va timp fără stăpân, hereditas iacens, în care timp Hsucapiunea chiar se poate implini (cf, Dig. 41. 3. 40); are loc in favoarea 
moştenitorului ulterior; chiar când moştenitorul anterior nu a dobândit po- sesiunea (cl, Dig, 41. 4. 2. $ 18) 

.) Accessio possessionis în favoarea pumpărătorului, care îşi adaugă . 

.
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_-- 5, Tempus este intervalul cerut pentru posesiunea neîn- 

"treruptă, In ce privește chestiunea cum se socotește timpul mai 

sus indicat la usucapiune, ultima zi începută se consideră ca și 

terminată (dies ultimus coeptus pro completo. habetur), pentru- 

-că se câștigă un drept"). - - 

In anul 424 stabilindu-se: de către Theodosiu Il?) resula 

că acţiunile până atunci perpetue se sting în 30 ani, prin acest 

nou regim se' stingea şi rei vindicatio a proprietarului îață de 

posesorul, care i-a stăpânit imobilul în acest interval. Așa în cât 

principiul care. stă la baza usucapiunii se realizează prin stinse- 

rea acțiunii proprietarului, prin prescripţia acțiunii. Dacă pose- 

sorul împlinise toate condiţiile usucapiunii, nici nu mai era ne- . 

voie de prescripția acțiunii proprietarului, pentru-că “posesorul 

putea invoca praescriptio lonsi temporis după 10 sau 20 de ani.. 

Dacă însă îi lipsea titlul, atunci corespunzător intervalului de : 

_30 de ani pentru prescrierea acţiunii proprietarului, „putea in- 

voca şi el, poseorul,: trecerea acestui interval spre a respinge- 

acţiunea prescrisă a proprietarului: putea invoca praescriptio: 

longissimi temporis. care nu este decât consecinţa faptului că 

roi vindicatio s'a stins, dar numai faţă de el. Așa dar, dacă pă- 

  

posesia la aceia anterioară a vânzătorului. spre a. se implini usucapiunea, 

a fost recunoscută târziu la sfârşitul perioadei clasice. Cf. Inst. 2.: 6. 13; și 

Dig. 41. 4. 2, $ 20, Accesiunea posesiunii s'a admis mai întâi la praescrip- 

fio longi temporis; lustinian a admis'o fără restricţie, .. 

4) Conform acestei regule, când este vorba de dobândirea unui drept 

după trecerea unui interval de' timp, spre- exemplu dreptul de a face tes- 

tament, atunci se va. socoti ast-fel: cine s'a născut la 1 lanuarie, va putea 

să-şi facă testamentul după 14 ani nu în ziua de 1 Ianuarie, ci chiar cu în- 

ccperea zilei de 31 Decemvrie, adică imediat după miezul nopţii (post- 

şextam horar noctis) dintre 30 şi 31 Decemvrie, pentru-că dies coeptus' pro 

- “completo habetur._ Cf. Dig. 28. 1. 5. Lot ast-fel se socoteşte şi când se pune 

chestiunea dacă cetăţeanul roman a dobândit dreptul de a manumite după: 

legea Aelia Sentia (Dig. 40 1. 1.). Cu privire la usucapiune Venuleius (Dig, 

44; 3, 15, pr.) scrie: În usucapione ita servatur, ut, etiamsi minimo momento 

ncvissimi diei possessa sit res, nihilominus repleatur usucapio, nec lotus 

dies exigilur ad. expiendum  constitutum tempus: | 

Când din contra prin trecerea timpului se perde un drept, spre exemplu 

prin prescripţia acţiunilor, atunci se cere să îi trecut în întregime şi ultima 

zi: În omnibus temporalibus actionibus nisi novissimus toius dies compleatur, 

non finit obligationem. Dig. 44. 1. 6. Aceiaşi regulă se aplică la termenele 

cu caracter preclusiv în' procedură. In ce priveşte detaliile asupra calenda- 

mului roman cf. Longinescu, op. cit. Vol. |. partea I. Ed. 1915 pas. 102—104. 

:) ct.-Cod, 7. 39, 3, o 

.
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mântul trecea în posesia altuia, proprietarul putea încă să mai | 
intenteze rei vindicatio. Situaţia juridică se prezintă ast-fel: i proprietarul a pierdut acţiunea, rămânând totuși titularul drep- 
tului; iar posesorul care posedase 30 de ani putea respinge pe 
proprietar opunând Rraescriptio; dar pierzând posesia nu putea 
intenta el insuși rei vindicatio, pentru-că nu avea calitatea de: 
proprietar. lustinian a lămurit această situațiune recunoscând 
prescripţiei de 30 de ani, numită şi extraordinaria, caracterul 
achisitiv, adică: posesorul care a stăpânit 30 de ani a dobândit 
proprietatea învestită cu- acţiune, iar fostul proprietar a perdut 
odată cu stingerea acțiunii şi. dreptul de proprietate. Prin acea- 
stă prescripţie extraordinară se dobândea proprietatea chiar la 
lucruri furtive, dacă însă posesiunea nu fusese dobândită prin 

„violenţă şi posesorul fusese de bună credință *). | 
Dacă posesorul nu a fost de bună credință sau a posedat 

timp de 30 de ani un imobil.luat cu violenţă, după acest interval 
poate opune proprietarului faptul prascripţiei, cu efectul că stin- 
ge rei vindicatio a proprietarului față de posesor fără ca acesta 
să fi devenit el însuși proprietar. Așa dar, dacă posesorul, care 
a dobândit fie cu rea credinţă fie cu violenţă şi a stăpânit 30 de 
ani, perde ulterior posesiunea fondului, nu are rei vindicatio con. 
tra terțiului; pe când proprietarul poate revendica imobilul de 
la terţiul, care nu a posedat 30 de ani, pentru-că, prescripțiunea 
i-a stins acțiunea numai față de acel posesor, care a posedat 30 
de ani)... 

Ş 4. 
Adiudicatio. 

" Când părţile nu se pot înțelege asupra împărțirii unui bun 
ce. se află în indiviziune, atunci intervine 'autoritatea judecă- 
torească. Adiudicatio este modul de dobândire a proprietăţii ci- 
vile *) strămutată de judecătorul, care era autorizat. de pretor - 

  

1) Ci. Constituţia din 528 Cod. 7. 39, La prescripţia extraordinară sa 
cerut 40 de ani de posesie, când ar îi fost ca prin prescripţie să. se piardă 
proprielatea bisericii, a aşezămintelor. de binefacere, a Împăratului, a fiscu- 
lui, _ ” 

2) Cî..Girard, op. cit. pag. 303—304, 
%) Numai atunci se transferă o proprietale ex iure Quiritium “când ad. 

iidicalio a avut loc intr'un iudicium, legitimum: o judecată ţinută in Roma 
(sau până la prima piatră miliară) între cetăţeni romani şi în faţa unui
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prin formula.-să atribuie proprietatea în procesele de ieșire din 

indiviziune !). Aceste procese se puteau. deschide prin trei ac- 

țiuni: actio familiae herciscundae, intentată de unul” din comoş- 

tenitori pentru a se împărţi moştenirea indiviză; actio communi 

dividundo, pornită de unul din asociaţi sau copărtașii la o com- 

munio incidens spre a-şi separa partea ce i se cuvine; actio îi- 

nium regundorum, îndreptată contra vecinului în caz de „contro- 

versă” asupra hotarelor. Di - - 

In toate aceste cazuri judecătorul era imputernicit de pre-: 

tor 'să păşească la atribuire de proprietate între părțile intere- . 

sate, spre a stabili definitiv proprietatea individuală a fie-căruia. 

” 85, 

| Lex. | 

_. Dobândirea proprietății în virtutea legii poate să aibă loc 

în diferite cazuri prevăzute în isvoarele de drept civil. 

Ulpian ?) invoacă legea celor XII table spre a justifica do- 

bândirea proprietăţii prin legate; invoacă legea Papia Poppaea 

-spre a justifica dobândirea părților de moștenire, numite cadu- 

"ca, de către anumite persoane în dauna persoanelor necăsătorite 

sau căsătorite fără copii instituite ca moștenitoare în testament; 

invoacă aceiaşi lege spre a justifica dobândirea părții numită - 

ereptorium câştigată de o persoană în locul acelei persoane, pri- 

viță ca nedemnă de a primi-ceva dintr'un testament *). 

  

singur judecător (ci. Gaius-1V, 104.) aşa cum se obişnuia după vechiul ius. 

civile. Această judecată putea dura până la August fără nici un termen; de 

la el înainte, după lex Iulia iudiciaria, a trebuit să se termine în 18 luni, 

numărate de la lifis contestatia: et hoc est quod vulgo 'dicitur, e lege Iulia 

litem anno et sex mensibus mori. ! , 

Judecata ast-lel organizată de cât cum sa arătat mai sus, se. numea 

“iudicium imperio continens, era bazată pe singura autoritate a magistratului 

şi dura cât funcțiunea acestuia; iar adjudecarea în asemenea caz nu trans- 

țera decât proprietate pretoriană, din care la: început rezulta un, mijloc. de 

“apărăre. (exceptio) pentru îndrituit, mai târziu a isvorit şi o acţiune preto- 

"- _riană pentru dobândirea proprietăţii perdute, 

1) Vezi Adolf Berger, Zur Enlwickelungsgeschichte der Teilungsklagen 

in Kl. n. Recht. Weimar 1912. : . ” o 

:) Reg, 19. 17: Lege. nobis adquiritur, veluti caducum vel ereptorium ex 

lege Papia Poppaea item legalum ex lege XII fabularuin sive mancipi res 

sint sive nec mancipi. . - i i. 

„ 3) Se mai cunosc câle-va cazuri de dobândire a proprietăţii. ex lege:
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SECȚIUNEA 1. 
Moduri naturale, 

Modurile naturale de dobândire a proprietăţii, după drep-. tul ginţilor, sunt următoarele: -traditio, occupatio, specificatio, “dobândirea ructelor, accessio, commixtio, confusio. | _.. Dintre acestea. tradițiunea este un mod derivaț şi a servit „pretorului ca punct de plecare pentru a creia proprietatea boni- i tară; prin cele-lalte moduri se câștigă proprietatea în“mod o- : riginar. | 
“ "Ss | 

o Traditio. - - 
Câtă vreme a duraţ deosebirea intre res mancipi şi nec mancipi, tradiţiunea a fost propria alienatio rerum nec mancipi, „cum scrie Ulpian (Reg. XIX 7). La tradițiunea lucrurilor man- cipi trebuia să se adauge posesiunea stabiliță de lege, pentru ca “Prin usucapiune să se câștige proprietatea. Dar până în momen- tul implinirii usucapiunii, tradițiunea, cu just titlu însoțită de, "bună credință, strămută lucrul în patrimoniul, in bonis, al acci- pientului. Acesta era apărat contra acelui proprietar civil care, . după ce i-a vândut şi predat lucrul, i Var fi revendicat ex iure quiritium, prin excepțiunea creiată de pretor în favoarea usuca-! . pientului, numită exceptio rei venditae et traditae. Dacă usuca- " pientul perdea lucrul, el avea față de terţii spre.â-şi redobândi posesia acțiunea publiciană, întemeiată pe ficțiunea că timpul usucapiunii s'ar fi. implinit, Prin atari mijloace de procedură pre- torul a creiat proprietatea bonitară în caz de tradiţiune a unui 

res mancipi. o. a Când diferența între res mancipi şi nec mancipi a dispărut, 

  

acela care a luat în exploatare un fond “părăsit,. dobândeşte proprietatea, dacă vechiul proprietar a tăcut doi ani: si biennii fuerit tempus emensum, omnis possessionis et dominii carebit. iure” qui siluit.: Dispoziţia 'datează 
din secolul V, oglindind „decadenţa economică a. Imperiului cf,. Cod, M, 
39, (58), 8; pentru cele lalțe cazuri cf, Dig. 39, 4. 11, $ 2, privitor la con- . fiscarea in favoarea slatului a obiectelor descoperite ca contrabandă la. va- 

„mă; Dig; 17, 2. 52, $ 10, privitor la perderea părţii de proprietate suferită, . -.de acel copărtaş care în timp de 4 luni nu plăteşte coproprietarului cheltue- lile făcule cu repararea casei comune impreună cu dobânzile, cf, Cod. 8, 4.7, .
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tradițiunea a devenit un mod de transferare a proprietății asu- 

-pra or-cărui fel de lucru, Acesta este regimul lui Iustinian 5 PI 

sub care nu mai se făcea deosebirea între dominium ex iure qui- 

ritium şi proprietate bonitară. E aa 7 

Tradiţiunea este actul de:predare a lucrului, adică. de stră- 

mutare a posesiunii, însoțit de voința părţilor -tradenș şi acci- 

piens) 'de a transfera şi dobândi. proprietatea (animus transfe- 

-.rendi et aguirendi dominii). Această voință rezultă .dintr'un act 

juridic, încheiat spre a 'transfera proprietatea, cum este spre 

exemplu împrumutul de bani, donațiunea, vânzarea care act se 

numește fiflu sâu iusta causa traditionis. Fără asemenea înțele- 

_ sere, nici odată traditio nu poate strămuta proprietatea 3 Bă 

__ Când însă tradiţia a avut loc şi părţile au fost de acord a- 

supra trecerii proprietăţii, dreptul. se transmite chiar dacă nu 

erau de acord asupra motivului: juridic, care a determinat pe 

fie-care să participe. la actul translativ de proprietate, -Spre 

- exemplu, dobândesc: proprietatea asupra obiectului predat 'spre 

achitarea unei datorii, ce nu există. In acest caz dreptul roman 

“nu acordă tradentului reivindicatio spre a cere restituirea lu- 

" crului, pentru-că nu-l mai consideră ca proprietar; îi pune însă 

la dispoziţie o coridictio iindebiti spre a reclama restituirea lu- 

_crului nedatorat. Alt exemplu: am primit o sumă de bani cre- 

-.. zând că mi-se dă cu împrumut, pe când, tradentul mi-a predat-o 

_ca donaţiune. In acest 'caz proprietatea trece, pentru-că în mo- 

“mentul tradițiunii ambele părţi au fost de acord asupra faptului 

: de transferare și dobândire a proprietăţii, iridependent de moti- 

vul juridic. deosebit, ce călăuzea pe fie-care din părţi. Asupra: 

acestei chestiuni a fost o controversă în dreptul clasic). Păre- . 

PI Ie , 

1) ef. Inst. 2. 1. 20; Cuiuseumque generis sit corporalis res, tradi potest 

„et a domino tradita alienatur. o - 

2) Cî, Dig. 44, 1, 31; pr: Numguam nuda traditio transfert 'dominium, 

sed ita si venditio aut aliqua iusta causa praecesserit,.propter quam tradi- 

"țio sequeretur. N | o a o 

3)” Iulian avea „următoarea opinie: cum in corpus quidem, quod tradilur, 

consentiamus, in causis vero dissentiamus, non animadverto, cur inefficax 

sit traditio: veluti si ego credam, me ex testamento tibi obligatum esse, ut 

fundum tradam, tu exislimes ex stipulatu tibi cum deberi; nam et- si pecu- : 

niam numeratam tibi tradam donandi gralia, tu_eăm quasi credilam accipias, 

constat proprietatem ad te trânsire nec impedimento esse, quod circa cau- 

sam dandi atque accipiendi dissenserimus. ci. Dig. 41. 1. 36; in sens contra- 

riu vezi părerea de mai târziu a lui Ulpian în Dig. 12. 1. 18. pr. -
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rea lui Tulian, în sensul mai sus. exprimat, s'a admis. Proprieta- 
iea trecea chiar „când tradiţiunea s'a efectuat pentru o cauză 
ilicită: am dat o sumă de*bani pentru a determina un tâlhar să 
se abţină dela o crimă, Accipientul devenea proprietarul banilor 
primiţi. Am îrisă contra lui o condictio ob tur pem causam pentru 
a cere restituirea, * | * 

" Spre deosebire de mancipatio şi in iure cessio, la tradițiune 
se putea adăuşi un termen sau'o condiție: adică, se pu utea pune 
clauza că proprietatea trece la o anumită dată, sau numai dacă 
se va produce un fapt incert şi viitor. 

„După cum la dobândirea posesiei traditio se putea înfățişa 
ca brevi manu traditio, această formă poate. funcţiona și la stră- 
mutarea proprietăţii, când există _fitlu juridic. Spre exemplu, 
dacă am vândut chiriașului casa ce i-am închiriat, cum vânzarea 
“constitue un titlu juridic, urmează. că detenţiunea chiriaşului se 
transformă în posesie civilă şi fiind şi cumpărător a devenit, pro- 
prietar, 

Traditio, însoțită de iusta causa, adică titlu, servind ca in- 
strument” de strămutare a proprietăţii urmează că o strămută 
în toaie cazurile; în cari aduce şi câștigarea posesiei. Așa dar, 

“cum prin tradițiune se poate dobândi. posesia prin represen- -. 
tanți '), tot astiel poate servi şi la dobândirea proprietății în a-. 
celeași împrejurări, 

Pi 

Tradiţiunea constând, în primul rând, în - “predarea mate- . 
rială a lucrului, nu a putut fi întrebuințată ca mijloc de transfe- 
rare a unui drept, care este res incorporalis. Cel mult, când sa 
admis în dreptul clasic noțiunea quasi-posesiunii,. s'a acceptat 
ca un, mijloc corespunzător şi guasi-tradițiunea spre exemplu 

la constituirea servituților, conform dreptului pretorian. 

Ca dobândire a proprietăţii prin tradiţiune a fost privit şi 
cazul numit iactus missilium, aruncarea “mai: ales de bani intr'o 

_4) Ulpian, în următorul text, Dig. 41, 1.:20.$, "2a, Stabileşte această 

regulă: Si ego et Titius rem emerimus eaque Tilio el quasi meo -procuratori 
fradita sil; puto mihi quogue quaesitum dominium: quia placet. per liberam 
personam omnium rerum possessionem quaeri. posse . et per hanc dominium. 

In acest. exemplu, Tiţiu câştigând proprietatea. şi, „pentru cel-lalt socius 
(ego), dobândeşte in acelaşi timp o coposesiune, “pe care Romanii au admis'o 

după acelaşi: principiu ca şi coproprietatea: . adică, „partea fie-cărui copose- 

sor să fie precis indicată, matematic cf. Dig. 41. 2, 26. Fără această preci- 

zare a părţii fie-căruia, Pomponiu în Dis. 41.3, 32, $ 2 scrie: incertam par- - 
-. dem possidere nemo potest. o . 

16
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„ceată de oameni cu voința ca acela să devie proprietar, care va 

prinde moneta. Aici are loc o tradiţie către o persoană în- -: 

certă 1). Nu este aceiaşi situație când cine-va aruncă, spre ușu- 

“rare, lucruri din nava bătută de furtună: în-asemenea caz, dacă 

-el nu a făcut aceasta spre 'a se lipsi de proprietatea lor, atunci 

acela care își însușește lucrurile aruncate comite un furt?). (Cf. 

Dig. 41.1. ?, $ 8). 

CI 8 2. 

_ a „Oceupatio. | 

Occupatio este luarea în posesie a unui lucru fără, stăpân 

(res nullius) cu intenţia de a dobândi proprietatea, - 

Lucruri fără stăpân sunt sau acelea cari au fost părăsite 
de îostul lor proprietar (res derelictae), sau acelea cari nu au 

fost nici odată în proprietatea cui-va; spre exemplu: pietrele-de ' 

-pe litoral, insula care i-a naștere în mare *), animalele sălbaţice . 

cari trăesc în libertate '). Aceste animale, dacă sunt prinse, cad 

în proprietatea. ocupantului chiar când -au. fost vânate sau pes- 

cuite într'un fond strein. Proprietarul acestui fond nu este. și 

proprietarul vieţuitoarelor nedomesticite cari trăesc pe pămân- 

tul lui în deplină libertate, deși in virtutea dreptului de proprie- 
> tate poate pescui și vâna, El poate numai să interzică ori-cui de - 

a-i călca fondul?), având interdictum -uti possidetis dacă e tul- 

burat în posesie, sau actio legis Aquiliae, dacă cu ocazia vână- 
toarei i s'a adus vre-o stricăciune (cf. Dig. 9. 2. 29).. Animalele 

sălbatice prinse, odată scăpate devin res nullius, dacă nu au a- 
juns la obișnuința de a 'se mai întoarce, dacă nu au animus re- 

vertendi:) și deci ca atare pot fi ocupate de ori-cine, după regu- 

la: res nullius cedit occupanti. 

*) Hoc amplius interdum et in incertam personam collocala volunias 

domini fransteri ei proprietatem: ut ecce qui missilia iactat in. vulsus, isno- - 

“rai enim quid eorum quisque excepturus sit, et tamen, quia vult, quod quis- - 

que exceperit, eius esse, statim eum dominum e/ficil: Dig. 41. 1. 9, $+7. 

! 2) Ci: Dig. 441, 1,9. $ 8. în legătură cu dig, 47, 2. 43. $ 11: 

vaci, Dig, 41, 1.1.8 3, Inst. 2-1. 18,. 

*) Ci, Gaius II; 67; Dig. 41 1..14..pr. şi 44, 

5) Dig. 41. 1, 3.8 î: Nec. interest quod ad feras bestias et volucres utrum 
in suo fundo guisque -capiat aut.in alieno. piane qui in alienum fundum 

ingreditur venandi aucupandive gratia, potest a domino, si is. pro: ziderit; 

iure probhiberi ne ingrederetur. 

*) cf, Gaius Il. 68. Dig. 41, 1.5.6.
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„Sunt supuse dreptului de ocupaţiune şi'res hostiles, lucru- rile dușmanului, cari se aflau pe teritoriul statului roman în mo- 
mentul isbucnirii răsboiului, Aceiași soartă aveau şi lucrurile ro- mane din teritoriul statului strein 1). Da 

Prada de răsboiu devenia proprietatea statului roman, nu. 
a soldaţilor cari au capturat'o. (Dig. 48. 13;15,). * 

Ocupţiunea se aplică şi. la thesaurus, comoară, un lucru 
-- prețios ascuns de atâta vreme în cât nu se mai poate stabili per- 

soana proprietarului *). Cine a găsit?) un tesaur într'un fond 
strein dobândeşte - proprietatea asupra jumătăţii, iar ceial'altă - 
jumătate aparţine propriztarului, Raporturile dintre ei se regle- 
mentează după principiul coproprietății. Acesta este regimul lui 
lustinian 1), 

S 3, 

Specificatio. 

Specilicatio este transformarea unei materii streine intr'un 
lucru nou: ex alia materia speciem aliguam facere. (Dig. 41. 1.7.7). 3 

In cari cazuri se poate vorbi.de un lucru nou, aceasta ră- 
- mâne la aprecierea judecătorului călăuzit de ideile curente. Spre 
exemplu, Romanii considerau (ca specificatio transformarea - | 
vrâului sirein în făină, a strugurilor altuia în, vin, a măslinelor, 
vecinului în unt-de-lemn, a metalului strein într'un vas (cf. 
Inst, 1. 2, 1. 25,).. | 

Având loc asemenea transformare s'a pus chestiunea; 
cine este proprietarul obiectului nou, proprietarul substanței? 
ori producătorul speciei? Chestiunea a fost- controversată între 

  

i 1) Se aplică insă ius postliminii, cu efectul că redevin proprietatea fos- 
tului proprietar, următoarele lucruri: imobile, sclavi, nave. de răsboiu, ca- 
târ şi cai dacă ajung iarăşi în puterea statului roman. Ci, Dig. 49. 15, 2. şi. 
3, Inst.; 2. 1, 12—18, 22. şi 47, Sclavul rescumpărat de un terţiu, nu se în- 
torcea in proprietatea fostului stăpân, de cât dacă acesta restituia terţiului 
suma rescumpărării. Cf. Dig. 49, 15, 12, $7. , 

-2) Dig. 41. 1, 31. $ 1: Thesaurus est vefus quaedam deposilio pecuniae, * 
cuius non exlal memoria ul iam dominum non hăbeat. | e 

2) Inventor thesauri este privit acela care la descoperit, chiar înainte - 

de a-l îi luat în posesie; el are deci dreptul la jumătate din comoara găsită 
pc fond sirein, "chiar dacă altul inaintea lui a luat'o in posesie. 

A) În ce priveşte. diferitele concepţii până s'a ajuns la soluţia indicată; 
cl. Girard “op. cit, 317-148, 

! i 1
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“cele două şcoli, Sabinienii priveau ca proprietar al speciei celei 
nouă pe proprietarul materiei, pentru-că „sine materia nulla 
species effici“ potest. Proculienii, dând preferință muncii, con- 
siderau ca proprietar pe specificant, pentru-că guod factum est, 

_anteanullius fuerat').-lustinian a hotărit că specificantul devi- 
ne proprietar, când lucrul cel nou nu mai poate fi readus la ma- 
teria din.care a fost făcut, sau când specificantul a adăugit și el 
ceva din propiia lui materie, Așa dar, vasul de metal nu devine. 
proprietatea specificantului, pentru-că poate fi topit şi transfor- 
mat în materia originară; pe când vinul, unt-de-lemnul rămân 
proprietatea fabricantului, pentru-că atare operațiune este ex- 
clusă ?). Nu este lămurită chestiunea, dacă specificantul trebuia 
să fie de bună credință 3), ca să poată câștiga proprietatea, 

Când specificarea a strămutat proprietatea, dreptul posi- 
tiv acordă fostului proptietar al materiei o despăgubire, ce pu- 
tea fi cerută prin acțiuni diferite după împrejurări, spre exem- 
plu: prin actio furti dacă specificantul a furat materia streină ?), 

- prin condictio sine causa dacă a fost de bună credință. Lucră- 
„torul de bună credinţă, care, deşi produce o nova species, nu de- 
vine proprietar, poate cere să i se restitue equivalentul sporului 
de valoare ce a adus materiei prin lucrarea executată. El poate 
păstra lucrul până la plata sumei corespunzătoare acelui adaos, 
are ius retinendi. i | i 

Ş 4, 

| Dobândirea fructelor. 

Dobândirea fructelor, în sensul mai: strimt de produse or- 
Sanice, se face în mod originar, pentru-că fructele devin lucruri . 
de sine stătătoare din momentul ce s'au separat de corpul care 
le-a produs, Până în acel moment, îructele fiind parte integrantă 
a corpului producător, aparțin proprietarului acelui corp). Din 

_ momentul separaţiei, fructele devin obiect de proprietate deose- 
bită şi aparţin sau proprietarului,corpului care -le-a produs în 

  

î) Ct, Dig, 41, 1.7. $7, Ie 
*) Asupra deosbitelor păreri din dreptul clasic. şi a soluţiei. interme- 

diare, dată de Iustinian, cf, Inst. IL. 1 25, ai 
| 2) cf, Girard op. cit..:319, nota 5; Dernburg op. cit. Vol. I. pas. 346. 

Ferrini, Manuale di Pandetie, Ed. III. 1917. No. 283 şi 284, * 
4) ef, Gaius II. 79, o i 

5) Fructus pendentes pars fundi videntur: Dig. 6. 1. 44.
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virtutea dreptului său de proprietate, sau pot îi dobândite de 
alte persoane în virtutea unor drepturi speciale, Aceste persoane 
pot fi: posesorul de bună credință, emtiteotul, usutructuarul şi 
arendașul. 

„ Posesorul de bună credinţă dobândește proprietatea asu- 
pra iructelor din momentul, în care au devenit o individualitate 
juridică distinctă, prin separatio. El se crede proprietar, și drept 

„ar fi ca până în momentul când i s'a risipit această credință prin 
chemarea în judecată, să fi dobândit proprietatea asupra tuturor 
fructelor separate. Dreptul roman nu a dat asemenea soluţie: 
i-a acordat proprietatea numai asupra fructelor ce a consumat 
înainte de itis contestatio, și i-a impus obligaţia să restitue ade- 
văratului proprietar fructele încă în fiinţă, numite fructus ex- - 
tantes. ! . , . 

Emiiteotul este arendașul perpetuu, având asupra fondu- 
lui strein un drept real alienabil și transmisibil la moștenitori. 
In virtutea acestui drept, care reduce dreptul de proprietate pe 
un timp indefinit la nudum ius, emfiteotul dobândește proprie- 
tatea asupra fructelor prin separatio, prin faptul că acestea, fă- 
ră intervenția emfiteotului, s'au despărţit de fond. 

Usutructuarul, care se bucură personal de dreptul de a 
culege fructele unui fond strein, nu le dobândește de cât prin 
perceptio, prin faptul -culegerii'). Până în acest moment, dacă 
un hoţ își însuşește fructele, usufructuarul nu va avea mijlocul 
de procedură al proprietarului contra hoțului, pentru-că nu este 
considerat ca proprietar; ci va avea numai actio furti, pentrueă 
avea interesul să nu fie lipsit de putinţa de a le culege?). - 

| Arendașui, care are dreptul la fructe în virtutea contracțu-: 
lui numit locafio-conductio rei, devine proprietarul lor prin per- * 
ceptio insoţită de învoirea proprietarului de a și le insuşi. Fără 
această voluntas domini el nu devine proprietar”), deşi le-a luat 
în posesie, - - | | . 

e 

1) Ci, Dig, 22. 1. 25. $1.. | 
2) Dig, 7, 1. 12 $ 5. Iulianus libro irigensimo quinto digestorum tractat, . 

si fur decerpserit vel secuerit Iructus maturos pendentes cui condiclione 

teneatur, domino lundi an fructuario? et puitat,, quoniam fructus non liunt 
- fructuarii, nisi ab eo percipantur, licet ab alio separentur, magis propricta- 

rio condictionem competere, fructuario autem îurti aclionem, quoniam in- 

terfuit eius lructus non esse ablatos. 

2) cf, Dig. 47. 2. 62 $ 8,
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În afară de aceste cazuri fructele aparțin proprietarului 
“ fondului, chiar când altul a făcut semănătura, În dreptul roman 
principiul proprietăţii trece înaintea principiului de retribuire a: 
muncii depuse. luliân 1), atribuind fructele culese fie- căruia din 
coproprietari proporțional cu dreptul lor de proprietate, chiar 
dacă numai unul din ei a făcut szmănătura: asupra întregului 
iond, formulează următorul principiu; omnis fructus non iure 

„_-seminis, sed. iure: soli percipitur, 

ss 
Accessio, DR 

Accessio este dobândirea proprietăţii prin puterea de atrac- 
ție ce exercită un lucru imobil sau mobil, privit -ca principal, 
asupra altui lucru ce i s'a încorporat, Acest din urmă lucru de- 
venind parte integrantă a principalului, s2. numeşte 'accessoriu 
şi urmează soarta juridică a lucrului principal, conform regulii: 

„accessio cedit principali. (Dig. 34, 2. 19. $ 13.). 
I. Accesiunea la imobile poate avea loc.prin forța naturii 

N - sau mâna omului,: 

caz de: 

a) alluvio, adaus pa nesimţite ' provenit din potmolul ape- 
lor), definită incrementum latens (Inst, 2. 1."$ 20). A 
d) avulsio, adaus provenit prin porțiunea smulsă dintr'un 

fond de forța apelor și împinsă la fondul din față sau situat 
mai la vale. Aici adausul nu devine parte integrantă. a pămân-- . 
tului la care s'a alipit, de. cât dacă şi-a perdut caracterul său 
distinct, spre exemplu, dacă arborii” aduși au prins, rădăcini în 
fondul principal *). - | E 

1) cf, Dig. 22: 1, 25, pr. “Alt-fel era in dreptul germanic, călăuzit de. nor- . 
ma: „Wer sâet, der măhet“, cine_seamănă acela cosește, 

2) Praeterea quod per alluvionem agro nostro flumen adicit, iure gen- 
tium nobis adquiritur; “per alluvionem autem id videtur adici quod ita 
paulatim adicitur,. ut intellegere non: possimus, quantum quoquo momento 
teriporis adiciatur Cî..Dig. 41; 1,7. $ 1. 

:*) Quodsi vis fluminis partem aliguam ex luo pracdio detraxerii e meo - 
pracdio attulerit, palam est eam iuam manere: plane si longiore: tempore 
„jundo meo haeserit arboresque, quas secum îraxerit, in meum fundum radi- 
see egerini, ex co tempore videtur meo fundo adquisita esse, Ci, Dig. 41. 1.- 
6. $2;cf. și Dig. 39. 2. 9. ş 2. 

A, Prin forța naturii se mărește proprietatea unui fond în
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c): insula in fumine nata') aparţine proprietarului fon- 

dului; de al cărui mal se apropie mai mult. Aceiaşi resulă se a- 
plică în caz când de acea parte sunt mai mulți proprietari. Dacă 

insula a luat naștere așa în cât atinge linia mediană a fluviu-. 

“lui, atunci pe această linie se lasă linii perpendiculare de:la ho- 

tarele proprietăților de pe ambele maluri, şi părţile ast-fel deter- 
minate aparțin fie-căruia dintre proprietarii învecinaţi?). 

d) alveus derelictus, albia de râu părăsită devine proprie- 
“tatea: proprietarilor apropiaţi după aceleași regule *). 

Puterea de atracţie în cele 4 cazuri o exercită numai ace- 

ie fonduri, cari au hotare naturale, dgri arcifinii; pe când la'agri 

limitati *), a căror hotare -au fost fixate de ingineri, numiţi agri- 

mensoies, asemenea adausuri nu devin parte integrantă a ton- - 
dului invariabil fixat, ci rămân res niullius şi ca atare pot fi ocu- 
“pate de ori-cine. - ! 

B, Prin mâna omului poate avea loc accesiunea - în urmă- 
toarele cazuri: > 

a) Inaediticatio, clădirea durabil făcută: pe un fond apar- 
„ţine proprietarului fondului după norma: superficies solo' ce- 
dit*). 

Această clădire poate fi făcută de oroprietatul fondului cu 
material strein; sau poate fi făcută cu material propriu pe un 

" fond strein.. . 

Când proprietarul fondului a clădit'cu material strein, clă-. 

"direa devine a lui, conform regulii superficies solo cedit; dar 
proprietarul materialului nu-și perde dreptul său de proprietate 

„ci numai nu-l poate valorifica: nu poate cere nici separarea ma-,. 
terialului. prin actio ad exhibendum, căci atunci i s'ar da putinţa 

“să obţină. dărimarea întregului edificiu;. nu poate cere, cu mai 

1) Asupra modurilor cum poate lua naştere o insulă întrun fluviu vezi 

textul lui Pomponiu Dig. 41..1. 30, 5 2. - 

*) Insufa in llumine nata, si quidem mediam partem - ilumniis tenef, 
communis est eorum,'qui a bultraque parte Îluminis prope ripăm praedia 

„possident, pro modo latiludinis cuisque praedii, quae latiludo prope ripam 

sit: quodsi alteri parti proximiori sit, eorum est tanlum, qui ab ea a parte 

prope ripam praedia possident ci. Dig. 41, 1.7. $ 3. a 

2) Ct. Dig, 41.1,7,$5,. 
*) In agris limitatis ius alluvionis locum -non-  hibere constal. Dig. 41. 

1. 1€, 

5) Cf. Gaius, IL, 73; cf. Dig. 41. 1.29, şi 7; $ 12; Dig. 43, 18, 2; 43, 

17. 3. 7; Dig, 9. 2. 50; Dig. 45, 3, 18; 7; Cod. 3, 32. 2 și 16.8, 10.5



Puțin cuvânt, restituirea materialului. prin rei vindicatio. El are 
după cele XII table, ca și în dreptul clasic, actio de tisno iuncto 

"Pentru a pretinde dubla valoare a materialului 1). Dacă a primit 
de două ori valoarea prin. această acţiune, dreptul de proprie- 
tate i, s'a tins. Dacă nu a- primit, dreptul de proprietate rămâne 
în ființă cu așa efect,-că nici chiar dacă: proprietarul fondului 

_vinde casa și cumpărătorul o usucapează, acesta încă nu devine 
proprietar al materialului strein prin usucapiune, (Dig. 41. 1.7. 

8 11.). Cât timp construcția rămâne în ființă, dreptul de proprie- 
tate: asupra materialului este paralizat; reiuvie însă în' momentul 
când corpul compus, casa, s'a desfăcut dintr'o causă oare-care, 
Din acel moment el poate intenta rei vindicatio.  ?. La 

„-- Când cineva a-clădit cu materialul său -propriu pe un fond 
strein, clădirea aparţine proprietarului fondului în -virtutea ac- 

„ cesiunii. Dacă a construit, știind că locul este strein, perde pro- 
prietatea asupra materialului, pentru-că se” presupune că a voit 
să facă o donaţiune *), Dacă a gonstruit, crezând că locul este 

„al său, spre exemplu a fost posesor de bună credinţă, atunci 
are dreptul să ceară proprietarului, după anumite: norme, resti- 
tuirea cheltuielilor făcute cu clădirea și până atunci poate pă- 
stra fondul exercitând ius retentionis, N 

b) Implantatio, satio, ceia ce s'a plantat ori semănat într'un 
fond strein devine proprietatea proprietarului fondului, din mo- 
mentul în care planta sau semănătura a prins rădăcini. De 

„> atunci se nutrește din sucul fondului strein şi ast-iel a devenit 
parte integrantă a lucrului principal. Chiar dacă arborele odată 

1) Cum in suo loco aliquis aliena materia aedificaverit, ipse dominus 
intellegitur aedilicii, quia omne quod inaediticatur solo cedit. nec. tamen 
ideo is qui materiae dominus fuit desiit eius dominus esse: sed tantispex 
negue vindicare neque ad exhibendum de ca agere propter legem duodecim 
tebularum, qua cavetur, ne quis lignum alienum_ aedibus suis iunctum exi. 
mere cogatur, sed duplum pro eo praestet... ergo si aliqua ex causa diru- 
um: sit -aedilicium, poterit materiae dominus nunc cam vindicare et ad ex- 

- hibendum agere. v. Dig. 41, 1, 7. $ 10, în confruntare cu Inst, II. 1. 29, ct, 
“şi Dig. 6, 1, 59, . | 

Asupra distiricţiunii dacă constructorul cu material strein -a fost de 
bună credință sau nu, şi a urmărilor în ambele hipoteze, cf. Girard, op cit. 
pag. 332 cu note, cf, Dig. 47. 3,1, | - i 
«3) Ex diverso si quis in alieno solo sua materia aediticaverit, illius fit 
acdificium, cuius et solum es! et, si scit alienum solum esse, sua voluntate 
amisisse proprielatem malcriae _intellegitur: ifaque neque diruto quidem - 
aedilicio vindicatio eius materiae. competit. ct. Dig. 41. 1. 7. $ 12.
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prins în locul strein s'a despărţit de pământ, nu mai aparține fostului proprietar !), a Aa 
„II, Accesiunea poate să aibă loc și la mobile, când unui 

lucru principal se uneşte (iunctio) un alt lucru ast-fel, încât for-. 
mează parte integrantă a principalului, Dobândirea proprietății asupra lucrului ce s'a incorporat se face ca și la imobile tot în. 
virtutea atracţiunii ce exercită lucrul principal, după cum cons- 

„tată Paul (Dig. 6, 1.23, $'4.) în următoarea afirmație: mea res 
per praevalentiam alienam, rem trahit meamgue efficit. Așa dar, când s'a cusut o bandă de purpură într'un vestmânt strein,_s'a 
scris cu litere de aur pe un-pergament strein, s'a văpsit un o-. 
biect cu văpsea streină, s'a bătut o scândură într'o navă strei- 
nă ?) etc; în asemenea cazuri lucrul principal fiind vestmântul, - 
pergamentul, obiectul văpsit, nava, proprietatea lucrului princi- 
pal chiar dacă este mai puţin preţios, absoarbe și stinge proprie- 
tatea accesoriului dacă unirea este inseparabilă (când nu se poa- 
ie executa fără a distruge integritatea lucrului). Când însă uni- 
rea este separabilă, proprietatea accesoriului nu se pierde, ci 
esie paralizată atâta timp cât durează legătura. Proprietarul ac- 
cesoriului poate cere separaţia în acest caz prin actio ad exhi- 
bendum *) pentru ca, odată săvârșită această operaţie, să inten- 
teze rei vindicatio spre a-i se restitui lucrul său; spre exemplu, 
când s'a prins un'mărgăritar într'un inel strein, s'a adaptat roata 

  

-1) Arbor radicilus eruta et in alio loco posita, priusquam coaluerii, prio- 
ris domini est; ubi coaluit, agro cedit: et si.rursus eruta sit non ad priorem 
dominum revertitur; nam credibile est alio terrae alimento, aliam tactam. 
Dig, 41, 1, 26. 1; in ce priveşte semănătura, cf, Dig. 41.1. 9, pr, 

*) Inst, 2. 1. 26.... purpura,,.. accessionis vice cedit vestimento Dig. 
6. 1. 23.:$ 5; Dig. 41.1, 9, $ 1: litterae licet aureae sint, perinde charlis 
membranisque cedunt, ac solo cedere solent ca quae aedificantur aut se- 
runtur. Ia Da A - 
„n dreptul clasic chestiunca a fost controversată în cazul picturii. Unii 
au. acordat pictorului proprietâtea asupra pânzei streine propter prelium 
picturae; Paul a privit pictura ca un accesoriu, care nu ar putea exista fără 
„tabula” şi o atribuie proprietarului Pânzei (sed necesse est et rei cedi, 
quod sine illa esse non polest) cf. Dig. 6. 1..23, 3. Lustinian, apreciind mai 
mult arta decât materialul, a atribuit artistului proprietatea asupra materia- 
lului pictat, cu obligaţiunea de a plăti fostului proprietar valoarea materia- 
lului, Cf. Ist, 2, 1, 3. Obligaţia de despăgubire există şi în dreptul clasic, 
numai strămutarea proprietăţii era controversată în asemenea caz, 

3 Cf, Dig. 10,4. 6 şi în. 7, $ 1. eodem; „:
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mea la carul altuia, s'a unit cu plumb?) (adplumbatio) un braţ 

la o statue streină. 

„Când unirea între două lucruri streine s'a făcut așa că nu 

există principal și accesoriu, deci nu poate fi vorba de accesiu- 

ne, atunci: sau unirea este inseparabilă şi în atare caz ia naș- 

tere o coproprietate, spre exemplu s'au topit două bucăţi de ace- 
laşi metal împreună (Dig, 6, 1. 3, $ 2.); sau este separabilă Și 

atunci fie-care își păstrează proprietatea sa distinctă, spre exem- 

plu s' a amestecat aur cu aramă, in care caz fie-care își poate 

revendica materia sa, guia uiraque. materia etsi coniusa manei 

- Zamen. Die 6.1.5.$ 1): | ” 
$ 6, | 

: | Amestecare. : 

Commixtio şi contusio rezultă din amestecarea de lucruri 
solide (commixtio) spre exemplu cereale, sau de -liquide (con- 

fusio)” ), Dacă amestecul era separabil, adică separaţia nu ar îi 

costat. în _disproporţie cu valoarea lucrurilor amestecate, atunci 

jie-care proprietar își păstra dreptul asupra materiei sale *),. 

"putând să separe dacă avea posesia; când nu avea posesia, pu- 
tea intenta actio ad exhibendum spre a obţine separaţia, pentru 

„ca în urmă să ceară prin rei vindicatio restituirea lucrului său, 

Dacă amestecul era inseparabil, ia naștere o coproprieta- 

  

"3) Alt-iel s'a hotărit în caz de ferruminatio, când unirea s'a executat prin 

topirea ferului cu fer şi corpul ast- el unit apare dela înc?put ca un corp 

simplu, In acest caz, proprietatea accesoriului se stinge definitiv şi chiar 

mai târziu separându-se obiectul nu se-mai intoarce la fostul proprietar, - 

„.„Si statuae. suae ferruminalione iuinctum bracchium sit, unitate maioris 
partis consumi et guod semel alienum factum. sit, eliamsi inde abruplum, 
'redire ad priorem dominum non posse. Non idem in eo guod adplumbatum 

sit, guia ferruminatio per eandem materiam fazit contusionem, plumbatura 

non idem efficit. Cf. Dig. 6,.1, 23. $ 5: Acest fragment întreg prezintă un 
deosebit interes pentru-că soluţiile ce coprinde în caz de unire, diferă după * 

„cum corpul este compus, ex cohaerentibus corporibus constat, sau este sim- 

plu quod uno spirilu continetur, În primul caz proprietatea asupra lucrului 

„accesoriu continuă. a exista în structura lucrului compus; în al doilea caz 

dreptul se stinse: nam si staluae mmeae bracchium alienae: statuae addideris, 

nor: posse dici bracchium tuum esse, gquia fota stalua uno spiritu continetur, 
.). Termenul commixtio -are acest înţeles special. dat de comentatori; 

în Corpus iuris. civilis se întrebuinţează alături de-confusio fără nici o: di- 

ferență, i ! - 

3) ci. Dig. 41, 1. 12.1,



te!) în caz de confusio participând fie-care proporţional cu va- 
loarea materiilor liquide, spre exemplu s'au amestecat vinurile 
a doi proprietari cu sau fără-voia lor (Inst. Il.-1, 27); în caz de . „commixlio, când spre-exemplu s'au amestecaţ cantități de grâu a doi vecini, atunci! fie-câre îşi păstrează .ptoprietatea asupra corpurilor amestecate: 'nu are loc coproprietate, Această regulă 
se aplică numai în cazul când? amestecul a avut loc în mod în- 

"voluntar; când commixtio s'a făcut cu voia părţilor, există o co- 
proprietate din care fie-care poate ieși prin actio communi divi- 

- dundo?). “ a E 
Proprietatea se strămută în favoarea aceluia care, primind 

banii streini, îi amestecă banii săi proprii, dacă nu se mai pot 
» deosebi cei streini ?), e 

In: toate cazurile când se dobândește proprietatea prin spe- 
cificatio, accessio, acela care o dobândește este dator a restitui, 

„aceluia care a suferit o pierdere, valoarea lucrului devenit sirein: 
fie după regulile cari cârmuesc îmbogățirea fără cauză, fie după. 

"normele privitoare la delictul de furt sau deteriorare ai unui 
obiect. Când proprietarul, ajuns: prin specificatio :sau accessio, 

„ își revendică lucrul din mâna posesorului:câre a perdut substan- 
"ţa sau lucrul accesoriu în' favoarea principalului, acest posesor 

îi poate opune exceplio doli și poate păstra specia cea nouă sau 
lucrul mărit prin accesiune, până când i se va restitui valoarea 

„proprietăţii lui perdute 4), 

bi 

  

1) totum id corpus, quod ex fusione fil, utriusque commune est... ci. 
Inst, II. 1, 27. spre exemplu s'au topit impreună argint cu aur strein; cf. 

„Dig. 6. 1. 5. $ 1. la urmă. 5 , | e 
*) Cf, Inst. II. 1, 28, Dacă s'au amestecat fără voia proprietarilor, două 

cantități de cereale, non videtur commune esse, quia singula corpora in sua 
substantia durant nec magis istis casibus commune Fit frumentum, quam grex 
communis esse intellegitur, si pecora Tilii tuis pecoribus .mixta fuerint. De 

„aceia, fie-care putea intenta rei vindicalio in id, in quantum parel în illo: 
acervo (grămadă de cereale) suum cuiusgiuc esse ci, Dig. 6.1.5.pr, 

3) „.,si alleni nummi.:. mixti essenț, ila ut discerni non possent, cius 
fieri, gui accepit... cl. Dig. 45, 3. 78. e o N 
4) Dig. 6, 1, 23, 4: În omnibus isitur istis, in quibus mea res per pracua- 

„lentiam alienam rem irahit meamque efficit, si cam rem viridicera, Per excep- 
tionem doli mali cogar pretium cius quod accesserit dare.
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CAPITOLUL IV. | 

Apărarea dreptului de proprietate. 

Dreptul roman recunoaște proprietarului felurite mijloace 
de a-şi apăra dreptul său: la unele poate recurge când" dreptul 
i-a fost atins printr'un delict, spre exemplu i s'a furat sau stri- | 

„cat un lucru; în asemenea cazuri are actio furli sau actio legis 
* Aquiliae, după cum se va vedea la materia obligaţiunilor, Alte 
mijloace poate avea pentru reglementarea raporturilor de veci- 

-nătate!), ? a , | a 
Când însă: proprietarul este lipsit de posesia obiectului la 

care se aplică dreptul; sau când, deși posedă obiectul, este tul- 
burat în exercițiul dreptului de proprietate, atunci are două ac- 
țiuni speciale și anume: are rei vindicatio, spre a cere restituirea 
lucrului; are actio negaioria spre a obține încetarea tulburării. 
Ambele acţiuni sunt in rem, s2 îndreaptă contra ori-cătui terțiu 
care zădărnicește sau tulbură exercitarea dreptului şi aparțin. 
aceluia care poate afirma că este proprietar ex iure guiritium. 
Aşa dar, ambele acţiuni erau excluse, la început, la proprietatea  : 

. bonitară, la proprietatea peregrinilor, și la aceia aplicată asupra 
fondurilor provinciale. 

1) În afară de mijloacele mai sus indicate, trebue menţionată şi. actio 
finium regundorum, acordată proprietarilor de fonduri rurale fie pentru a 
fixa semnele de hotare ajunse nesigure, în care caz agrimensores executau 
„această operaţie; fie pentru a stabili hotarul litigios extra guinque pedes, 
"în care caz funcţiona un judecător, autorizat ca prin adiudicalio să strămu- 
te proprietatea între vecini, spre a stabili un hotar definitiv, În primul caz, 
numit controversia de fine, avea loc-o lucrare teshnică; în al doilea, numit 
coniroversia de loco, avea loc un protes de revendicare: „ici fie-care din 

„Vecini putea să aibă rolul de reclamant şi reclamat (iudicium duplex). Ci. . 
Dig. 10,3.2.$1. . o 

Mai trebue menţionat şi inferdictum guod vi aut clam (Dig. 43, 24.) 
acosdat in contra aceluia care modifică prin violenţă sau pu ascuns situaţia 

„unterioară a fonduriior. printr'o instalaţie oste-care (opus in solo ?actum). 
Acest interdict, ca şi cautio damni infecti, ca şi aclio aquae pluviae arcen- 
dac, ca şi operis novi nuntiatio, nu se acorda numai proprietarului ca atare, 
ci ori-cărui interesat titular al unui drept real, ! ! 

În această ordine de idei pot îi privite ca mijloace de apărare a regi-: 
mului proprietăţii și toate interdictele posesorii, întru cât ocrotesc situația 
de fapt a proprietarului, care nu ține a-și afirma înaintea justiţiei şi cali- 
tatea de proprietar, : |
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ŞI. 

"Rei vindicatio, e: 

(Dig. 6. 1; Cod. 3, 32.). « 

Rei vindicatio este acțiunea proprietarului lipsit de pose- 
sia lucrului, îndreptată contra persoanei care posedă lucrul fără 
a fi proprietar. Proprietarul cere restituirea lucrului cum omni 
causa '). Prin causa rei se înțelege tot ce ar fi avut proprietarul” 
dacă ar fi păstrat neîntrerupt lucrul său; fructe, accesiuni,-des- 
păsubiri pentru” stricăciunea adusă proprietăţii lui. . 

Spre a obţine restituirea, el trebue să dovedească dreptul 
său de proprietate, Când a dobândit în mod originar, proba es- 
te ușoară; când a dobândit în mod derivat trebue să probeze 

„existenţa dreptului anterior. In acest din urmă caz, reclaman- 
tul era obligat să probeze proprietatea auctorului său. Dacă a- 
cesta nu fusese proprietar, reclamantul trebuia să-facă dovada 
că prin posesiunea acelora cari l'au precedat timpul usucapiunii 
s'a împlinit. i a 

- Acţiunea se îndreaptă, după formula lui Ulpian, contra tu- 
turor acelora, qui fenent et habent Facultatem restituendi?); se 
mai îndreaptă şi contra lui fictus possessor, Acesta poate fi per- 

" soana qui dolo desiit possidere, care având cunoștință de inten- . 
tarea acţiunii a încetat prin dol să poseadă instreinând lucrul?) 
într'un mod oare-care. Spre exemplu, a lăsat ca servul, reclamat 
prin rei vindicatio, să participe la o luptă de circ în care a pierit; 
“sau nu a păzit cum trebuia un sclav care avea obiceiul să fugă *). 
Fictus possessor este privit şi acela, gui liti se obtulit'care, fără - 
a fi posesor, se dă ca atare?) şi incepând procesul ajunge la [i-- 

1) Dig. 6. 1, 10, Nec sufficit corpus ipsum restitui, sed opus est ut et 
causa rei restiluatur, id est, ut omne habeat petitor, quod habiturus foret, 
si eo tempore quo iudicium accipiebalur, restitutus ille homo fuisset. cf. şi 
Dig, 12. 1. 31, pr. | | 

?) ct, Dig, 66. 1. 9. Detentorul, chemat în judecată este obligat să nu- 
- mească reclamantului pe acela de la care îşi derivă dreptul (/audatio aucto- 

ris), care auctor. ori susține procesul, ori dacă nu o face, pretorul va atri- 
bui reclamantului posesia obiectului litigios. (Cod. III.:19, 2.) 

_4) Dig. 6, 1. 36,1, i - 
*) Ci, Dig. 6. 1. 36, | a 
%) Dig. 5. 3. 13. 13: omnem qui se offert pelitioni, quasi possidentam 

teneri. i Ă ” - ”



tis contestatio. Dându-se drept adversar în proces, el poate face "ca adevăratul posesor să câștige timpul necesar la împlinirea usucapiunii; în care caz proprietarul nu ar mai putea să-și. re- 
vendice lucrul într'un. alţ proces deschis contra adevăratului po- . . 9 . . . . A sesor, care prin usucapiune a devenit proprietar. Când recla- „mantul a obţinut -prin condemnaţiune valoarea lucrului de la 

„Hictus possessor, aceasta nu împiedică să ceară şi restituirea lu- 

"rele chestiuni; 

crului de la posesorul adevărat, pentru-că pretențiunea contra 
lui. fictus possessor are un caracter delictual (dolo enim facit 
gui se offert petitioni) 1), aa . i Odată cu restituirea lucrului se mai: pot ridica şi următoa- 

i 

_a) în ce măsură posesorul este obligat la restituirea fructe- 
lor,.. ” . | Să | A 
„» b) ce îngrijire a trebuit să aibă posesorul față de lucrul 
strein, | | aa 

„€) cine poartă cheltuelile făcute cu lucrul strein, 
” In ce: privește fructele, se face deosebirea între posesosul 

de bună credință sau de rea credință, și se stabileşte un timp, 
litis contestatio, de când ambii posesori se încarcă cu o răspun- 

„ dere mai grea. Litis contestatio este momentul când ss fixează 
“termenii procesului în fața pretorului, in iure, spre a: trece îna- 
„intea judecătorului, in iudicio. 

Până la litis contestatio, posesorul de bună credință este 
„. obligat să restitue fructele ce i-au Tănias neconsumate (fructus 

exlantes). Pentru valoarea fructelor. consumate -nu răspunde, 
'conform regulii: bonae. fidei possessor fructus consumptos sues 

„ Pacit.. După litis contestatio, este obligat să restitue fructele cu-. 
lese şi acelea pe cari ar fi trebuit să le culeagă, fructus percepti ' 
et percipiendi*): răspunde în același grad ca posesorul de rea - 

. credință înainte de litis contestatio. După acest moment poseso- 

1) Cf, Dig. 6. 1.7: si is, gui optutit se fundi vindicationi, damnatus est, 
„nihilominus a possessore rectepetitur, sicut Pedius ait. Dig. 5. 3, 13. 14; sed! 
si is qui dolo desiit” ante “conveniatar, eum qui possidet non liberabit. Este 
liberat insă fictus possessor când posesorul adevărat a fost mai înainte con- 
damnat. Cf. același text, E BR [i 

2) „.. Si bonae fidei possessor fuerit, nen habetur ratio consumpiorum. 
negue non perceptorum: post inchoatam autem petitionem. (litis contestatio) 

„etiam illorum (fructuum) ratio. habetur, qui culpa possessoris percepti nor 
"sunt vel percepti consumti sunt, CE. Inst, 4, 17. 82,



— 255 — 

rul de rea credință este obligat să restitue ţi valoarea acelor 

Îrucie pe cari proprietarul le-ar fi cules, dacă i s'ar fi permis 
(fructus ex persona domini percipiendi) *). 

In “ce priveşte. îngrijirea dată lucrului strein, bonae fidei 

possessor nu răspunde de nici o neşligență până la litis contes-" 

tatic, pentru-că crezându-se proprietar putea face cu lucrul său 
- ce voia: guia quasi rem suam neglexit (Dig. 5, 3. 31, 3); de la 

litis contestatio înainte, răspunde pentru ori-ce stricăciune pro- 
venită din culpa lui. Malae fidei possessor răspunde înainte de 

litis contestatio de ori-ce culpă; după acest moment răspunde: 
și de cazul fortuit, afară numai dâcă poate proba că acel cas: 

“ar fi avut loc şi dacă lucrul s'ar fi aflat la proprietar?). Hoţul 
răspunde de cazul fortuit fără această restricțiune. 

Faţă de acţiunea proprietarului, posesorul poate opune ex- 

ceptio doli, spre a păstra lucrul revendicat, până când i se vor, 
restitui cheltuelile făcute. Aceste cheltueli pot îi; a) necessariae, 

când au contribuit la întreţinerea lucrului, fără de cari lucrul 

ar îi pierit; b) utiles, acelea cari măresc rentabilitatea obiectului, 

cari îl fac. fructuosior; c) voluptuariae, cari împodobesc lucrul *). | 
- La impensae necessariae are dreptul ori-care posesor, pentru-că 

prin cheltuelile făcute salvând existența sau integritatea lucru- 
lui, a apărat interesul proprietarului. La impensae utiles are 

drept posesorul de bună credință, pentru-că a sporit valoarea 

lucrului; dar ori-cât i-ar fi mărit'o nu poate cere mai mult de cât 
a cheltuit. Cel de rea credinţă are numai ius tollendi: poate ri- 

dica amelioraţiunile făcute fără a atinge substanța principalului 

şi fără a proceda cu şicană, spre exemplu, nu are drept să “radă 

picturile de pe pereţii casei ce. este oblisat să restitue. (Dig. 6.1. 

  

- 1) CE, Dig. 6. 1. 62. $ 1. Valoarea fructelor de restituit se plătește pro- 

-prietarului. după ce se vor fi scăzut cheltuelile făcute cu producerea şi cule- 

gerea lor: frucius intelliguntur deductis impensis, quae quacrendorum 'cogen- 

dorum conservandorumque corum gratia fiunt. Dig. 5, 3. 35, 5; cf. Cod, 8, 

2 51, î. 

2) CE. Dig. 6. 1. 15, 3, 
'- 2) Imponsze necessariae sunt, quae si "actae non sint, res aut peritura 

„aut deterior futura sil: Dig. 50. 166. 79, pri; utiles suni, quibus non factis 

guidem deterior (res) non fuerit, factis autem fructuosior eifecta est, veluti 

“si vineta et oliveta fecerit, cf. Ulpian Res. VI. 16.; voluptariae sunt, quae 

- speciem dumtaxat ornant non etiam fructum augent: ut. sunt viridia el aquae . 

--  -salientes, incrustationes, loricationes; picturae. -Cf. Dig. 50, 16. 19. 2,
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38). La impensae “voluptuariae are dreptul ori-care posesor nu-. mai sub forma de ius tollendi cu restricțiunea menționată. “In afară de exceptio doli!) întemeiată pe dreptul la im- pensae, reclamatul poate opune proprietarului dreptul sâu-de a! "poseda sau deţine lucrul în virtutea unui drept real, spre exem-! plu în calitate de usufructuar, de creditor gagist; mai târziu s'a recunoscut atare obiecțiune și titularului unui drept personal, “spre exemplu: chiriașului ?), | o. o 

- Modurile de'a intenta rei vindicațio. 
- Acestea 'au variat în decursul timpului. In vremea când procedura romană era dominată de formalism, urma să se in- trebuințeze gesturi anumite, ' vorbe solemne și la iei vindicatio . pentru ca partea să-şi câștige dreptul, Aceasta este perioada ac- 'țiunilor legii, Mai târziu când pretorul a putut să organizeze pro- " cesul printr'o instrucție dată judecătorului cum să judece, prin 

formula, cu înlăturarea formalismului, rei vindicatio -s'a simpli- - “ficat ca procedură și a dus mai direct la ţinta urmărită de recla: mant, Dar, sub. ambele regimuri dreptul reclamantului nu ajun- sea la deplina-i.realizare, de cât asigurându-se rezultatul final [ prin promisiuni fie făcute de alte persoane de cât reclamat, nu- 
mite. praedes litis, tie de însuși reclamat, că se va testitui recla- “A mantului obiectul revendicat cum omni causa. Numai în virtutea unor atari promisiuni, reclamantul obținea: pe lângă , obiectul pretins și fructe, accesiuni, despăgubiri. E 

a) În perioada acţiunilor legii rei vindicatio se intenta per 
sacramentum *). Aici fie-care parte apărea: ca reclamantă și rec- ' lamată; reclamantul afirma că obiectul îi aparţine, vindica ros- 
tind formula: .aio: hanc rem meam esse ex iure guiritium; ad- 
'versarul făcea aceiași afirmaţiune contrarie, contravindica, Păr- 
țile se învitau .reciproc la depunerea unei sume, numită sacra- 
mentum, rămânând ca judecătorul să se pronunțe al cărui sacra- 

  

1) Dolo facit,- qui petit quod redditurus est (Dig, 44, 6; 4. 8. pr.). 
2) CE. Cod. 4.65, 3; Diaetae, quam te conductam habere dicis, si pensio- 

nem domino insulae solvis, invitum te expelli non oportet, nisi propriis usi . 
bus dominus -esse necessariam eam probaverit aut corrigere domum maluerit 
aut te male in re locala versutus es, Aşa dar, din camera închiriată nu pu- 
tea fi evacuat chiriaşul care a plătit chiria, de cât în cele trei cazuri ară- 
tate în această-constituţie a lui Caracalla din anul 214, ” | i 2). CE, Gaius IV, 16, 17, - BR - i
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mentum a fost iustum. El avea deci sarcina să lămurească un fel 
de rămășag, Pentru a ajunge aici, trebuia să cerceteze temei- ' 
nicia dreptului litigios. Partea care nu-și putea dovedi dreptul, 
perdea suma depusă, ca sacramentum iniustum, în favoarea sta- 
tului. Dar restituirea obiectului în, caz de perdere a procesului, nu 
se realiza prin faptul că judecătorul s'a pronunțat asupra rămă- 

“şasului. Din acest fapt nu rezulta o oblisațiune directă şi ime- 
diată de restituire. Restituirea lucrului se asigura printr'o pro- 
misiune făcută de garanţi, numiţi praedes litis_et_vindiciarum *), 
cari răspundeau personal în caz când partea pentru care au in- 
iervenit, va fi perdut prinsoarea (sacramentum) şi nu restituia 
lucrul părții câştigătoare, ' | 

b) A doua formă de a întenta rei vindicatio este per spon- 
sionem. Şi aici punctul de plecare, spre a lămuri chestiunea 
dreptului de proprietate, este tot un rămășag. Dar promisiunea 
făcută nu mai are un caracter penal, nu se mai face pentru a im- 
pune o perdere adversarului în favoarea statului, ci este o spon- 
sio praeiudicialis ?) încheiată pentru ca sub acest pretext să se 
judece fondul” chestiunii, O âltă deosebire față de trecut: nu mai 
apar garanții, praedes litis et vindiciarum, cari răspundeau per- 
sonal pentru restituirea lucrului cu fructe, scoțând pe reclamat 

- din causă; ci reclamantul își ia el personal oblisațiunea de resti- 
tuire, care obligaţiune a lui personală urma să fie întărită cu 
garanţi, satisdatio pro praede litis et vindiciarum. El, în pri- 
mul rând, este obligat la restituire; dar nu în virtutea acţiunii 
in rern, ci pentru-că a încheiat o obligaţiune verbală a cărei exe- 

de proces reclamatul nu mai contra-vindică, ci rămâne în pose- 
sia lucrului dacă reclamantul nu-și dovedește proprietatea. *), 
  

1) Garanţia luată de aceştia se reducea la predarea lucrului şi restilui- 
rea Îructelor. Gaius (IV. 94) explică 'exipresia lite et vindiciis,. id est pro re 
et fruclibus. Vindiciae inseamnă posesia interimară acordată în timpul pro- 
cesului aceluia care da garanţii că va restitui lucrul cum omni causa. Ter- 
menui există in cele: XII table în norma: Vindicias dalo secundum liberta- 
tem. după Fare persoana, a cărei libertate e contestată înaintea justiţiei, 

o 
—. 

—
—
 

zi A aa Ă a , trebue să rămzie literă în timpul procesului, Cf. cazul Virginiei, relatat de 
“ Pomponiu Dig. 1. 2. 2, 24. , . | | 
"*) et propter hoc solum Hit, ut per eam de re iudicetur. Cî. Gaius, LV. 94. 
De aceia, suma peniru care se incheia era neînsemnată şi nici nu se mai 
cerea părţii care a perdut, - | ” - : | 

2) Asupra timpului când a apărut procedura per sponsionem cî. Girard, 
op. cit. pag. 338, nota 1. 

. - - 17
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c) Un pas mai înainte și mai simplificat represintă a treia 
formă: per formulam petitoriam. Este procedura dreptului cla- 
sic, Aici, dispare ori-ce urmă de rămășag. Reclamatul trebue să 
promită, invitat fiind de pretor, că va restitui lucrul cu toate ” 
accesoriile așa cum va hotări judecata, satisdatio iudicatum 
solui '). Dacă nu face in iure această promisiune, întărită cu 
Saranţi, pretorul îi va ordona, prin interdictum guem fundum ?) 
să predeie adversarului posesiunea imobilului şi ast-fel recla- 

mantul' este scutit de â continua revendicarea. Când se revendi- 
cau lucruri mobile, și reclamatul nu făcea promisiunea de resti- 
tuire, pretorul acorda reclamantului posesia autorizându-l să ia 

lucrul cu sine. Fiind înaintat procesul prin satislatio iudicatum 
solvi și legat prin litis contestatio, judecata trece in iudicio unde 

judecătorul va invita pe reclamat să restitue lucrul, dacă recla- 
mantul și-a dovedit dreptul. Această invitaţiune numită arbitra- 
ius *) iudicis, nu se executa prin forța publică în dreptul clasic; 
dar dacă reclamatul nu se supunea, judecătorul îl condamna a 

plăti valoarea procesului,. fixată de reclamant sub prestare de 

jurământ, iusiurandum in litem.*). Prin acest mijloc indirect de 
constrângere, reclamatul avea interesul să execute tot așa: de 

exact ca şi în dreptul lui Iustinian, când arbitratus, ajuns un or- 

din, se aducea la îndeplinire prin forţa publică, manu militari *). 

1) Această promisiune a reclamatului coprindea trei clăuse speciale, 

asigurând pe reclamant că rezultatul procesului nu va fi zădărnicit nici 

prin neexecularea sentinței, nici prin lipsa de apărare din partea adversa- : 

rului, nici prin 'Colul acestuia în timpul procesului. Ulpian spune (Dig. 46.: 

7. 6): Iudicatum solvi stipulatio tres clausulas in unum collatas habet: de 

re iudicala, de re detendenda, de dolo malo. e 
2) cf. Dig. 2. 3, 1.1. Reclamatul trebuie să tolereze ca lucrul să îi fie 

luat, sed duci eam vel ferri passus est. Când reclamantul a primit posesia 

interimară a obiectului litigios şi părţile înţeleg să continue procesul, atunci 
posesorul interimar este obligat să dea satisdatio 'iudicatum solvi pentru 

cazul în care, pierzând procesul, -ar fi obligat la restituire, 

3) De aici numele de acţiuni arbitrariae, acelea în care judecătorul pro- 

nunța un arbilratus inainte de a recurge la condemnaţiunea pecuniară. 

1), Fixarea sumei era lăsată la aprecierea reclamantului, când reclama- 

tul nu restituia din cauza propriului său dol: gui restituere passus iu 

dici non paret... si vero non potest restiluere, 'si quidem dolo fecit 'quo 
minus possit, is guantum adversarius in litem sine ulla taxatione in infinitum 

“iuraverit, damnandus est. Dacă nu-i se poate imputa vre-o vină, atunci re- 

clamatul era condamnat numai la valoarea lucrului, Cf, Ulpian Dig. 6. 1. 68. 

9) Asupra diferitelor forme de procedură ci, Girard, op cit, pagina 

-336—348, |
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$ 2. 

Actio negatoria. 

(Dig. 7. 6; Dig. 8. 5,) 

Actio nesatoria !) era acțiunea proprietarului unui fond tul- burat în exerciţiul dreptului său prin faptul că un terțiu pretin- de, că are un drept de servitute asupra acelui fond; spre exem- plu un usufruct *), ua drept de trecere, Cum în favoarea dreptu- lui de proprietate există presumpțiunea, că acest drept este liber de ori-ce sarcini, adversarul era obligat să dovedească existen- ţa servituţii, Acţiunea este arbitrară. Inainte de a ajun demnatio, judecătorul dispunea să înceteze tulburare era de temut că se va repeta, putea cere reclamatului să promită că se va abține de la vre-o tulburare în viitor, cautio de non am- plius turbando. (Dig. 8. 5. 12). 

se la.con- 

a și dacă 

$ 3, 

Aclio publiciana. 

(Dig. 6. 2), 

Rei vindicatio și actio nesatoria apărau proprietatea quiri- Iară. Posesiunea pe cale de a deveni proprietate prin usticapiune 
se apără prin aclio publiciana. Așa dar, are această acțiune și posesorul unui lucru mancipi primit prin fradilio Și posesorul dz bună credință care a dobândit a non domino. 

Actio publiciana este acordată aceluia care întrunea toate “condiţiile ca să poată usucapa, în afară de timpul cerut, Pretorul 
Presupuiea că şi timpul s'ar fi implinit, și deci usucapiunea s'a terminat ?), 

! 
Acţiunea se acordă în caz de perdere a posesiunii contra 

cri-cărui terțiu posesor, mai puțin îndrituit de cât usucapientul 
reclamant, şi țintea la dobândirea posesiunii, 

,   

  

') In formula acțiunii negatorie intrau cuvintele „ius non esse“ adver. 
sario utendi fruendi, cundi cte. De aici numele ci. Când era formulată afir= 
mână ius prokibendi faţă de tulburător, atunci acţiunea după unii comenta- 
tori se numeşte prohibitoria.' Chestiunca nu este deplin lămurită, Vezi in- dicaţii de literatură la Girard, op. cit. pag. 348. nota 4. 

2) cf. Dig: 7, 6. şi 8.5. 
3) CE. Inst, 4. 6. $ 4; Gaius IV, 3%, 

. | | „e
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Așa dar, nu se îndreaptă contra proprietarului civil, pen- 

tru-că acesta este 'mai tare în poziţia -lui juridică de cât poseso- 
rul usucapient'). Proprietarul civil îi putea opune exceptio iusti. 
dominii şi păstra lucrul, în caz când usucapientul nu-i putea 
paraliza excepţitinea "prin replicatio rei venditae et traditae, in- 
vocând faptul că proprietarul civil i-a vândut și predat lucrul. 

Dacă și reclamantul şi reclamatul se aflau în causa usuca- 
piendi, prin faptul că își derivau titlul juridic -dela acelaşi non 
dominus, acea parte era de preferit, căreia i se predase mai în- 
tâiu lucrul, conform principiului: prior tempore potior iure. Da- 
că fie-care adversar usucapient dobândise a diversis non dorni- 

his, atunci acela era de preferit care se afla în posesia lucrului: 

in pari causa melior est causa  possidentis *). Spre exemplu, A 

a dobândit lucrul de la B care nu este proprietar şi perde pose- 

sia; C a dobândit același lucru de la D care nu este proprietar, 

iscându-se proces între A și C, C-implinind aceleași condiţii de 

usucapiune ca şi A dar având în plus posesia va păstra lucrul 

şi va continua usucapiunea, a 
Acţiunea publiciană putea fi întrebuințată Și de proprieta- 

rul civil, în care caz el nu mai era obligat să-și dovedească drep- 

tul său: de proprietate, când dobândise în mod derivat; ci invo- 

ca ficțiunea că usucapiunea s'ar fi împlinit pentru a cere resti- 

tuirea lucrului perdut, Procedura urma ca la rei vindicatio ?); 

dacă acțiunea nu era zădărnicită printr'o excepţie, judecătorul 

pronunţa“ un arbitrium, după care, în caz de nerespectare, avea 

"loc condemnatio totdeauna bănească. Ca și la rei vindicatio se 

punea chestiunea fructelor, a accesiunilor, a cheltuelilor, 

1) Publiciana aclio non ideo comparata est, ut res a domino auferaturi 

eiusque reci argumente est primo aequitas, deinde exceptio „si ea res -pos- 

sessoris non sit“: sed ut is, qui bona file emit possessionemgue eius ex ed 

"causa nactus sit, potius rem habeat. CE, Dig. 6. 2. 11. 
>) Dig. 6. 2, 9. 4: Si duobus quis separatim vendiderit bona fide ementi- 

bus, videamus quis maşis Publiciana uti possit, utrum is cui priori res tradi- 

ta est an is qui tanlum emit et Iulianus libro septimo digestorum scripsit,- 

ut, si quidem ab eodem non domino emerint, potior sit cui priori res tradita 
est; quod si a 'diversis non dominis. molinr sit causa possidentis guam pe- 

tentis. Cf. şi Dig, 19.:1,:31. 2, unde Neratius este de părere că acela trebue 
preferit, căruia i s'a predat mai întâiu fie că adversarii au dobândit ab 

eodem non domino, fie a diversis non dominis. 

*) În publiciana aclione omnia eadem erunt, Quae et in rei uindicatione 

diximus: Dig..6. 2. 7, 8,
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“S4, 

Protecțiunea proprietăţii neromane. 

Proprietatea neromană se întâlneşte la peregrini şi la stă- 
pânirea fondurilor provinciale, Asupra acestor imobile, dreptul 
titularului se limita la habere uti frui; pe când proprietatea apar- 
ținea statului roman, 

In ce priveşte apărarea dreptului asupra fondurilor pro- 
sinciale şi asupra proprietății peregrine, s'a acordat ufiliter a- 
celeași mijloace procedurale ca și proprietarilor civili: acţiuni. 
copiate după acestea, în cari se uza de ficțiuni sau modificațiuni 
ule formulei cerute în cazul concret, Spre exemplu, aceluia care 
se alla în cursul prescripțiunii longi temporis i se acorda publi- 
ciana utilis cu dubla ficțiune că timpul prescripțiunii s'a împlinit 
şi că fondul ar fi italic. In caz când peregrinul intenta rei vindi- 
catio, se suprimau cuvintele ex iure Quiritium; în caz de strică- 
ciuni făcute unui lucru sau în caz de furt, se acordau acţiunile 
respective și peregrinilor, consideraţi în acest scop. ca cetăţeni 
romani !), 

, 

CAPITOLUL V. 

Perderea dreptului de proprietate. 

Prin perderea dreptului se înțelege sau stingerea lui așa în 
cât obiectul încetează de a mai îi în proprietate particulară, spre 
exemplu a devenit res extra commercium; sau trecerea dreptului 
ia altă persoană fie imediat prin moduri de strămutare a pro- 
prietăţii, fie prin efectul timpului ca în cazul usucapiunii, 

Acest drept se pierde, în afără de modurile de înstreinare, 
şi în următoarele cazuri: prin perirea lucrului, prin derelictio, 
prin faptul că animalul sălbatic ce fusese prins şi-a redobândit 
libertatea fără animus revertendi, prin faptul că lucrul roman a. 
ajuns-in puterea dușmanului, ! 

- Cazuri speciale se pot ivi, spre exemplu: confiscarea con- 
trabandei în favoarea statului, perderea proprietăţii în paguba 
aceluia, care se satisface singur luând cu dela sine, putere lucrul 

  

) Ci, Gaius IV, 37 de unde rezultă, că ficţiunea servea peregrinilor an 
numai ca mijloc de apărare, dar şi ca mijloc.de.urmărire contra lor când 

7 au comis un delict, , . e.
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dela posesor 1), perderea pământului părăsit $ în profitul aceluia 

care-l cultivă timp de doi ani?), 

+ 

TITLUL III. 

IURA IN RE ALIENA. 

-lura in re aliena sunt drepturi asupra unui lucru strein,, 

conferind îndrituitului anumite foloase. Aceste foloase pot co- 

respunde trebuințelor economice ale unui fond sau'ale unei per- 

soane. Când persoana îndrituiitului 'are calitatea de creditor, 

care îşi: asigură creanţa prin puterea ce-i dă ius in re aliena de 

a. vinde lucrul strein şi a' se satisface din prețuljobținut, .da- 
că nu i se achită creanţa la timp, în aceasta situaţie dreptul real 
se numește pisnus sau hypotheca. Ambele forme se vor cerceta 

după tratarea creanţelor, al căror mijloc de asigurare sunt. 

„Cele alte iura in re aliena, cari urmează a fi expuse aici, 

'sunt:  servituțile, emtiteoza şi superficies, cari toate limitează 

dreptul de proprietate într'o anumită măsură, după cum se va 

expune mai jos. 

CAPITOLUL |. 

Se rvituțile. 

Sei-vituţile” sunt drepturi asupra unui lucru strein, stabilite 

_ “în profitul unei persoane sau a unui fond, numit! praedium. De 

aici rezultă că pot fi de două feluri: personale şi prediale *). Ser-. 

vituțile personale au luat naştere în majoritatea cazurilor la Ro- 

mani dintr'un motiv de liberalitate faţă de o persoană, şi de 

aceia dreptul ce-l conferă durează cel- mult cât vieaţa îndritui- 

tului: sunt legate de persoana lui și se sting cu el. Servituţile pre--. 

diale*) au destinaţiunea de a răspunde la nevoile : economice 

ale unui fond, ori-cine ar fi proprietarul acelui imobil. Servitu- 

  

*) Pentru marfa de: contrabandă, ct, Dig, 34, 4. 14. şi 11. $ 2; cf. “Coa, 

8 4.7, - oostituţia Impăraţilor Valentinian, Theodosiu şi  Arcadiu din” anul 

- 389; ...,dominus quidem constitutus possessione quam abstulit. restituat 

posseesori et dominium eiusdem rei amillat. 

2) CE, Cod, 11, 59, 8, * 
3) CE Dig. 8.11 

1) Inst, 2, 3, 3, 

*
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țile prediale leagă două fonduri între ele în așa fel, că nu se 
sting de cât atunci când, ori nevoia economică ce le-a dat naş-. 
tere a dispărut, ori nu se mai poate satisface, Spre exemplu, 

» servitutea de trecere asupra pământului vecin, durează peste |i- 
mita vieţii titularilor celor două locuri și nu încetează de cât 
atunci, când ori trecerea nu mai este de folos, ori a devenit im- 
posibilă, spre exemplu prin faptul că locul” vecin s'a transformat 
într'o prăpastie prin cutremur de pământ, | 

Fondul în profitul căruia s'a stabilit servitutea se numeşte 
praedium dominans, iar acela apăsat de dreptul real se numește 
praedium serviens. S'a susţinut idea că servituţile praediale, ne- 
fiind legate de persoana îndrituitului fondului dominant, apar- 
țin însuși fondului. Explicaţia s'a dat mai ales, pentru a lămuri - 
situațiunea că servituţile praediale nu dispar din. momentul, 
când fondul dominant a fost părăsit. Ideia, că un fond poate îi 
subiect de drept, este greșită, Servitutea nu: piere, pentru-că 
constitue o calitate *) inerentă fondului dominant, şi deci inse- 
parabilă de materia lui câtă vreme îi poate fi de folos, 

$ 1. 

Reguli privitoare la. servituţi. 

Servituţile, fie personale fie: prediale, sunt cârmuite de ur- 
:mătoarele norme: , | 

1. Servitus in faciendo consistere nequit. Acest principiu 
s'a formulat din punctul de vedere al titularului fondului Srevat, 
stabilind că dreptul la o servitute nu merge până acolo, în cât 
să oblige persoana, a cărei proprietate este grevată, la un act 
positiv*). El este obligat să păstreze numai o atitudine pasivă, ÎN sis d E „a pâsivg pati sau non facere, adică să tolereze un act positiv săvârşit 
de indrituit, sau să se abţină de la un fapt, care ar împiedica 

„exercitarea servituţii*), Spre exemplu, nu sunt obligat să repar 
“drumul de pe fondul meu, pe care vecinul îşi exercită servitu- . 
tea lui de trecere; sunt obligat a suferi numai să treacă și 

. 

1) Dig. 50. 16. 8: guid. aliud sunt iura praediorum quam praedia gua- 
liter se habentia: ut bonitas, salubritas, amplitudo? , 

*) S'a admis o excepţie la servitus oneris ferendi; aici proprietarul edi- 

  

" ficiului, de care se sprijină clădirea vecinului, este obligat să intrețină edi- 
ficiul în bună stare, Cf, Dig. 8. 5.6. $ 2 şi Dig. 8. 2. 33, - 

5) CE, Dig. 8. 1, 15,1,
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a nu-l impiedica, __ Indrituitul la o servitute îşi poate exer- 

cita dreptul ori printr'un act positiv, asemenea servituţi se 

numesc afirimative, spre exemplu servituţile de trecere; ori im- 

punând grevatului să se abțină de la un act, care în mod nor- 
mal: ar intra în; atribuţiile proprietarului, Asemenea servituți 

se numesc negative; spre exemplu, să nu clădească vecinul peste 

o anumită înălțime, 
„2; Nemini res sua 'servit. (Dig, 8, 2, 26), Nimeni nu poate 

avea o servitute asupra propriului său lucru. Din momentul în 

care dreptul de proprietate se întrunește cu servitutea la aceiași 

persoană, -servitutea dispare prin confusio *). 

- 3, Servitus servitutis esse non potest?), Asupra dreptului 

de servitute, care este un res incorporalis; nu se poate constitui” 

o servitute care se aplică la un lucru. corporal, 

„4, În afară de usufruct, servituțile 'sunt indivizibile *). O « ser- 

vitute predială nu poate să existe nici în favoarea nici în sarcina 

părţii îndivize *), a-unuia din coproprietari pentru-că atare ser-. 

vitute există în folosul şi sarcina fondurilor învecinate în între- 
sime și pentru-că prin exercitarea servituţii numai de către unul 

din coproprietari s'ar exercita dreptul real în întregime. In acest 

“sens spune Pomponiu. (Dig. 8. 1. 17,) că usus eorum (al servi- 

tuților 'rurale) indivisus esf. Așa dar, dacă spre exemplu unul 

'din coproprietari promite: a lăsa vecinului un drum de trecere 

peste fondul comun sau îşi grevează partea lui indiviză cu ase- 

menea drept, convențiunea este de la început nulă, nihil agit *). 

:) Unirea usufructului cu proprietatea se numeşte consolidatio. Ci, Inst, 

2. 4. 3 Dig. 1.2, 6. pr, 

:) Wec usus nec usufructus itineris acts viae aguacductus logari po- 

test, quic servitus servitutis esse non potest. Dig. 33, 2. 1. 

3) CE. textul unic din Reg, lui Pomponiu, in Textes, Girard. Ed. IV. 
pag. 220. 

1) La partea divisă, adecă în natură despărțită, poale. exista o ser- 

" vitwte pentru-că prin despărțirea materială s'a constituit un fond deosebit: 

'Si quis partem aedium tradet vel fundi, non potest servitulem imponere, 
" guia per pertes servitus imponi non potest, sed nec adquiri. Plane si. divi- 

sit Jundum regionibus et sic partem  iradidit pro diviso, potest alterutri 

„servitufem imponere, quia non este pars fundi, sed fundus. (Dig. 8. 4. 6. $ 1.) 

3) Per partes servilus imponi non potcst, sed nec adquiri (Dig. 5 4.8. 

pr.) Si unus ex sociis. stipuletur iter ad communem fundum  inutilis est 

stipulatio, guia nec dari ei potesi: sed.si omnes stipulentur sive communis”
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Penizu constituirea unei servituți, în caz de coproprietate, toţi 
socii trebue să-și dea împreună !) consimțimântul când se în- 
ființa o servitute fie în profitul, fie în sarcina fondului comun. 
Dar, servitutea valabil constituită poate să continue a exista şi 
separat, în favoarea sau în sarcina ori-cărui dintre coproprietari: 
servitus per partes retinetur, când unul din coproprietarii fon- 
dului servient dobândește fondul dominant sau unul din copro- 
prietarii fondului dominant dobândește fondul servient?). | 

Servituţile prediale „Sunt cârmuite de următoarele reguli 
comune: Servitutea trebue să corespundă nevoii continue a fon- 
dului dominant, și să satisfacă neintrerupt această nevoie. De 
aceia, nu poate exista servitutea de a scoate apă 'din cisterna 
vecinului”); aici lipseşte causa perpetua. (Dig. 8. 2. 28). . 

Servitutea trebue să fie utilă, adică: să mărească prin înles- 
nirea ce aduce valoarea economică a fondului dominant). 
| Fondurile să fie vecine, adică să aibă hotar comun, sau cel! 
puțin ast-iel aşezate ca să poată servi unul altuia; spre exem- 
plu când fondurile sunt despărțite printr'un drum sau loc public, 
totuşi servitutea se poate.exercita *), 

  

servus, 'singuli ex sociis „sibi dari oportere“ petere possunt. Dig. 8. 3. 19, 
“ Unus cx sociis lundi communis promiltendo „ius esse ire agere“ nihil 

agit: Di. 8. 3, 34. i | 
1) Dacă ei şi-au dat consimţimântul in mod succesiv, s'a admis totuşi 

ca o concesie valabilitatea actului, aşa încât până la consimțimântul celui 
din urmă, aceia din coproprietari cari au consimţit mai înainte, nu pot im- 
piedica exerciţiul servituţii consimţite.., benignius- tamen dicetur et ante- 
Qurm navissimus cesseril, cos, qui antea cesserunt, velare uti. cesso iure 
non posse. Cf. Dig. 8, 3. (1. _ Ă 

*) CE. Dig. 8. 1.8, Ş 1: Si praedium luum mibhi serviat, sive ego partis 
praedii tui dominus esse coepero sive tu mei, pe partes sa=rvitus retinetur, 
licel ab inilio per paries adquiri non poterat. Ci. şi Dig. 8. 3. 27, 

5) cf. Dig. 43, 22, 1. 4, şi Dig. 43; 20. 1.5. aici se precisează:că apa ire- 
bue să fie viva şi perennis. | 

1) Sa deschis totuşi o servitute şi pentru plăcerea indrituitului: Hoc 
„iure utimur, ut etiam non ad irrigandum, sed pecoris causa vel amoenilatis 
aqua duci possit, Dig. 43, 29. 3, pr.; cf. insă Dig. 8. 3.5. $ 1. şi Dig. 8.1, 
8. pr. de unde rezultă că servitutea nu poate servi nevoilor personale ci ne- 
voilor fondului şi numai în această măsură, | , , 

*) CE. Dig. 8. 3. 5, 1; Dig. 8. 2. 7, $ 1: Si intercedat solum publicum vet 
via publica neque ilineris actusve. neque altius tollendi servitules impedit. *
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s 2. 
Na „ Servituţi prediale. 

| (Inst. 2, 3, Dig, 6, 2, 3) 

Servituţile. prediale se împart după calitatea fondului do- 
minant'), în servitutes praediorum rusticorum când fondul nu. 
este clădit chiar dacă se află în oraș; şi servitutes praediorum 
urbanorum, “când fondul este clădit chiar dacă este situat în 
afară de oraș, i 

Servituţile rurale sunt cele mai vechi și stau în insepara- 
bilă legătură cu nevoile agriculturii. La cele patru dela început: 

iter, via, actus, aquaeductus ), s'a: mai adăugat dreptul de a 
scoate apă din fântâna vecinului (aguae haustus), de a paşte. 
turma la pășunea altuia (ius pascendi), dreptul de a extrage: 
nisip (ius arenae fodiendae), var (calcis coquendae), cretă (ere- 
lae.  eximendae) etc. . 

“ Toate aceste servituți rurale, îndrituind pe beneficiar la 
săvârșirea unui act positiv necesar spre a-și exercita servitutea, 
constitue iura faciendi. 

Servituţile. urbane, de dată mai nouă, acordă. titularului 
dreptul de a restrânge exercițiul proprietăţii învecinate: sau 
prin oare-cari instalațiuni pătrunzând în fondul vecin (iura Ra- 

bendi), sau interzicând vecinului anumite acte (iura probhibendi). 

“În prima serie se pot cita: 'servitus tisni immittendi, dreptul de 
a introduce grinda mea în zidul” vecinului, spre a-mi susține: 
mai bine clădirea; servitus proiciendi*) dreptul de a. avea un. 
balcon, o streașină în coloană de aer de deasupra proprietății 
altuia; servitus luminurm dreptul de a avea o fereastră în pere-. 

1) Asupra chestiunii contraversate, după care criteriu se impart servi- 

tuţile prediale, cf. Ferrini, op. cit. Nr, 377, 

*) Servitutes rusficorum praediorum sunt hae: iter actus via aquaeduc- 
“ductus, Iter est ius eundi ambulandi homini, non ctiam iumentum agendi. - 
actus est ius agendi. vel iumentum vel vehiculum: itaque qui iter habet, ac- 
fum non khabet, qui actum habet, et iter habet ctaim sine iumento. via est 
ius eundi et agendi et ambulandi: nam et iter et actum in se via continet, 
aquae ductus est ius aguam ducendi per lundum alienum. În rusticis compu- 
tanda sunt: aguae haustus, pecoris- ad aquam appulsus, ius pascendi. calcis 
coquendae, arenae fodiendae. Dig. 8, 3. 1. pr. sit. o 

2) Vezi distincțiunea făcută de Labeo intre proieclum şi immissum. Dis. 
"50, 16. 242. 1,
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tele vecinului!); servitus stillicidii. immittendi sau fluminis, 
dreptul de a avea țevi (fistulae) pe fondul strein, prin care se 
scurg picăturile streșinilor sau apele de ploaie, Acest: drept 

„ poate exista şi fără a avea canaluri de scurgere pe fondul strein. 
In a doua serie, iura prohibendi, intră dreptul de a interzice ve- 
cinului să clădească peste o anumită înălțime, 'altius non tollen- 
di”); dreptul de a cere ca vecinul să nu ia lumina sau perspec- 
tiva unei clădiri, ne luminibus, ne prospectui officiatur, (Dig. 
8, 2. 4). 

Ş 3. | 

- Servituți personale. . - 

Servituţile personale fiind legate de persoana îndrituitului 
Şi având un caracter alimentar, nu numai că nu se transmit prin 
“succesiune *), dar nici nu se pot înstreina. Cel. mult titularul 

„ poate ceda exerciţiul dreptului. său. Spre exeraplu, usufructua- 
rul poate arenda dreptul său de usufruct asupra unei moșii, 
dar această arendă nu va dura mai mult de cât timpul usufruc- 

- tului. În dreptul roman se cunosc patru forme: usufruclus, usus, 
- Fabitatio și operae. 

1. Usufructul, 

(Inst. 2, 4; Dig. 7. 16; Cod, 3.33.) 

Usuiructus este definit: ius alienis rebus utendi fruendi 
salva rerum substantia (Dis. 7. 1. 1.), dreptul cuiva de a se 
folosi de lucrul altuia şi a-i culege fructele fără a-i atinge sub- 
stanța. După definiţie, usufructul nu se poate aplica de cât la 

1) cî. Dig. 8. 2. 4. Asupra ințelesului acestui fragment vezi Dernburg 
op. cil. “$ 207. nota 9, : 

”) In isvoare se menţionează şi servituţile: alfius tollendi, stillicidii non 
recipiendi (Dig. 8. 2. 2) cari par a [i de prisos, intru cât fac parte din con- 
ţinutul dreptului de proprietate, Dernburg, op. cit. $ 207 la sfârşit, explică 
aceste Servituţi prin existența unor regulamente de interes general cari im- 
puneau locuitorilor obligaţia de a nu clădi mai sus, sau de a primi scur- 
serea apelor din streaşina vecinului, Când cine-va era scutit, de asemenea: 
restricițuni, dreptul dobândit faţă de regimul comun apărea ca .servituţi 

„ în lavoarea fondului, ca indrituiri speciale. | 
*) Mai târziu s'au făcut abateri de la acest principiu. Spre exemplu, 

drepiul la operae servorum et animaliur se transmitea la moştenitori. Dig. 
33, 2. 2.
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„lucruri corporăle '), și numai la “acelea cari nu se consumă la 
"prima întrebuințare. Această restricţiune, a fost încet incet pă- 
răsită, In dreptul clasic usufructul se putea constitui şi la lucruri 
incorporale precum sunt creanţele; aici usufructuarul culegea 
fructus civiles, adică dobânzile, Se putea constitui la lucruri 
consumptibile un guasi-usufruct*), admis printr'un senatus-con- 
sult din vremea lui August. In acest caz, usufructuarul devenea 
proprietarul lucrurilor consumptibile, având obligaţia ca la sfâr- 
șitul usufructului să restitue aceiaşi cantitate și calitate *). Din 
cele spuse rezultă, că usufructul se aplică la tot felul de lucruri:: 
imobile, mobile precum: o ceată de sclavi, o turmă de vite (Dig, 

"1.1. 3. $ 1.), mobile chiar consumptibile, creanţe (usufructus 
nominus). Se poate constitui usufruct și: asupra unui întreg 
patrimoniu, spre exemplu, o moștenire; în dreptul clasic s'a re- 
cunoscut usufructul legal al tatălui asupra "bunurilor adventicii 
ale fiilor de familie. ÎN 

In toate aceste cazuri usuiructuarul are dreptul la âcele 

produse cari întră în noțiunea îructe: cele naturale le dobân- 
deşte in a sa proprietate prin perceptio, luarea în posesie; cele 

civile, prin fradifio. În caz de usufructus nominis, el beneficiază 

de dobânzi până când creanța devine exigibilă; după ce a în- 
casat'o dobândește un quasi-usufruct asupra: capitalului. La usu- 
fructul asupra unui întreg patrimoniu (ususfructus bonorum,) 
sau a unei părţi din el, usufructuarul are drept asupra. fie-cărui 

lucru care compune acel patrimoniu, după ce sau dedus dato- 

'riile cari îl grevează, deducto aere alieno?), 

- Cum usufructul nu poate dura mai lung decât viaţa îndri- 
tuitului, s:a pus întrebarea în dreptul clasic, dacă se poate con- 

1) Celsus spune: Est enim ususfrucfus ius in corpore, quo sublato et ip- 
sum tolli necesse est. (Dig. 7. 1, 2). | | - 

>) cf. Inst. II, 4. 2, Quasi-usufructul a fost introdus spre a se respecta 
disposiţiunile testamentare, prin cari se lăsa usutfructul unei creanţe bă- 

neşti sau al unei cantităţi de lucruri consuniptibile dintr'un patrimoniu sau. 

“ întreg patrimoniul coprinzând şi atari elemente, cf. Dig. 7, 5. 1. 2 şi 3, Din 
acest din urmă fragment că jurisconsulţii de la jumătatea primului secol 
creştin nu erau incă de acord cu privire la usulructul unei creanţe. 

5) CE, Dig. 7.5.7, 
*) Dig. 33. 2. 43: Nihil interest, utrum bonorum quis an rerum tertiae 

partis usumfructum, legaverit; nam si. bonorum ususfructus legabitur. etiam . 
* ces alicrum ex bonis deducetur, et quod in actionibus erit, compulabitur, cl 

si certarum rerum. ususfructus legatus erit, non idem observabitur.
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stitui un usufruct in favoarea unei persoane morale, 'a cărei 
existență nu arc o limită omenească, spre exemplu în favoarea 

„unui oraș, Gaius (Dig. 7. 1. 56) răspunde, că, pentru a nu se des- 
ființa de fapt proprietatea grevată perpetuu cu usuiruct, să se 
admită termenul de 100 de ani, quia is finis vitae longaevi homi- 

“nis est!), | 

Oblisaţiunile usufructuarului. . 

După vechiul ius civile, dreptul de usufruct şi de proptrie- 
tate se aplicau asupra aceluiași lucru ca drepturi reale, fără ca 
proprietarul şi usufructuarul să fie legaţi prin vre-un raport 
obligatoriu între dânşii. Unul avea nuda proprietas, cel'alt ius 
utendi fruendi atât de independent faţă de proprietar, încât 
acesta la sfârșitul usufructului trebuia să intenteze rei vindicatio 
spre -a obţine restituirea lucrului său; iar pentru deteriorarea 
obiectului strein usufructuarul nu răspundea de'cât după nor- 
“mele dreptului comun, stabilite prin lex Aquilia. Dreptul preto- - 
rian a adăugit un caracter obligatoriu usufructului, prin faptul 
că a impus usufructuarului să facă o promisiune întărită cu 
garanți (Dig. 7. 1. 13 pr.), că își va exercita dreptul ca un bun 
gospodar şi la sfârșit va restitui ceia ce a rămas: cautio se usu- 
rum fruituruim boni viri arbitratu et cum, usufructus ad eum per- 
linere desinet, restituturum guod inde extabit?*). Prin această 
promisiune, numită cautio usufructuaria, se lega între usufruc- 
tuar şi proprietar o obligațiune verbală, sancționată prin actio 
ex stipulatu, îndreptată contra usufructuarului sau când acesta 
era insolvabil contra garanților, prin care âcțiune usufructuarul 
era ţinut să repare pagubele rezultate din stricăciunile aduse 

„lucrului, chiar. prin: negligență, și să restitue lucrul, Până nu i 
se face aceasta promisiune proprietarul nu este obligat să pună 
usufructuarului lucrul la disposiţie. Dacă acesta l'ar chema în 
judecată prin actio confessoria, el îi poate opune exceptio doli. 

Ca un bun gospodar *) usufructuarul era obligat: 
a) să păstreze substanţa lucrului, ţinându-l în. starea în 

  

1) Cf. Ferrini ap, ut. No. 364; cf. Dig. 33. 2, 8. 
) CE Dig. 7.9, 1, pr. 

5) Dig. 7. 4. 63: ...debet enim omne, quod diligens pater familias in | 
sua domo facil. et ipse facere. In schimb şi pentru proprietar s'a stabilit o- 
bligația: ne deteriorem condicionem usufructuarii faciat proprietarius. Ci. 
Dig. 7. 1.17$1,
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care la primit, spre exemplu:. să întregească turma din mieii 
cari îi revin ca fruct (summissio partus)*), să împlinească lip- 
surile de arbori uscați din grădina dată în usufruct *),. să facă 
reparaţiile necesare la clădiri, să cultive via, osorul etc,; | 

b) să nu-i schimbe destinaţia principală, spre exemplu, nu 
poate: să transforme un parc într'o grădină de zarzavat, deşi 
această schimbare ar spori veniturile fondului, sau un loc des- 
chis să-l acopere cu clădiri, (Dig. 7. 1. 13. $4.). 

„ Pentru a se constata mai uşor starea lucrului dat în usu- 
fruct, proprietarul și usufructuarul erau reciproc obligaţi să 
contribuie la facerea unui inventar %, 

Usuiructul este singura servitute care se poate constitui 
asupra părții indivize dintr'o coproprietate, este deci divizibil —, 
„pe când cele alte părți pot rămâne libere de ori-ce sarcină, 

Poate fi înființat și pro partibus indivisis în favoarea mai 
multor beneficiari"), ca și celelalte servituţi, | 

2, Usus, 

(Inst, 2, 5; Dig. 7, 8). 

Usus*) constă în dreptul de folosință fără a. culege fruc- 
tele. Totuși printr'o ințerpretare mai largă a legatelor, prin care 
se lasă usus, s'a admis ca usuarul să poată culege fructele în 
măsura necesităţii sale şi a familiei; poate chiar să primească 
“oaspeți streini alături de el să locuiască casa, dar nu poate în- 
chiria necum ceda dreptul său real. Şi aici dreptul pretorian a 

  

1). Proprietatea micilor destinaţi .a intregi turma aparţine usufructua- 
vului câtă vreme nu au inlocuit. oile moarte; aparţine proprietarului turmei 
din momentul in.care li s'a dat această destinaţie, Aici se prezintă un caz: 
de dominium pendens. Ulpian spune că s'a pus chestiunea: Interim tamen 
„quamdiu summiiantur et supplentur capila quae demortua sunt, cuius sit 
fetus guaerilur; şi referă opinia lui Iulian: et Iulianus libro 35 dişestorum 
scribit pendere eorum dominium, ute si summitantur, sint proprietarii, si 

- non summittantur, ?ructuarii. CE. Dig. 7, 1. 70. 81, | 
aliac substiluendae sunt et priores ad fructuarium pertinent. Cu privire la 

>) Dig. 7. 1, 18, Ari usufructu legafo in locum - demorluarum arborum 
usufructul lăsat asupra unor lucruri, cari se deteriorează prin uz, spre exem- 
plu vestimenta, cf, Dig. 7. 9. 9 $ 3; Dig. 7. 1.15$4și5, : 
3) Ci, Dig. 7,9, 1,4, 

') cl, Dig. 7. 1. 5. şi 49, | | 
*) cf. Inst. 2, 5; Dig, 7, 8: de usu et habitatione,
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intervenit, impunând beneficiarului cautio usuaria, spre a se asi- 
Sura proprietarul de .buna întreţinere și restituirea lucrului. 

- 3. Habitatio şi Operae. 

(Dig. 7, 7.) - 

Habitatio este dreptul de a locui în casa altuia, . 
Operae servorum sive animalium,. constă în dreptul la ser-. 

viciile sclavilor sau animalelor, lăsate beneficiarului prin testa- 
ment, Ambele forme stabileau mai mult o situație de fapt de cât 
de drept! ); de aceia, nu se Stingea beneficiul nici prin non usus 
nici prin capitis deminutio a îndrituitului, care putea să şi în- 

- chirieze dreptul de habitatio. (Ct. Inst. II. 5. 5; Cod. III, 33. 13). 
Dreptul la operae trece chiar, după Papinian: *), la moştenitorii 
legatarului. Sub aceste forme se lăsa mai ales peregrinilor un 
sprijin, care insă înceta dacă suferiseră o capitis deminutio 
maxima. 

. Ş 4. 

Modurile de constituire a servituţilor. 

Dreptul civil a admis pentru constituirea servituților, 
recunoscute dela inceput ca drepturi. reale limitând proprieta- . 
tea, aceleaşi moduri civile de intemeiere ca şi la proprietate, 
cu mici modificări; şi aici funcționează: mancipatio, in iure ces- 
sio, adiudicatio, usucapio şi lex adică legatul, mod de dobândire 

„ mortis causa a unui obiect izolat din Succesiune, cu titlu parti- 
cular. Ă 

Constituirea servituților personale se făcea în majoritatea 
cazurilor prin legat. Cele mai înulte exemple din Pandecte se 
referă la. acest mod.. | 

Prin adiudicatio judecătorul putea: să atribue, la actio com- 
muni dividundo sau familiae herciscundae unuia, proprietatea, 
altuia usulructul 2), 

  

1) Privitor la habitatio, lăsată prin legat, Modestin (Dig. 4. 5. 10: scrie; 
- tale legatum in facto potius quam in iure consistil, 

*) Quia legatarius fructuarius non est, ad heredem suum operariara lega- 
um transmittit. (Dig. 33. 2. 2.); cf. Dernburg, op. cit. Vol. 1. $ 213, 

*) CE Dig. 10. 3. 6. 8 10: Olficio iudicis eliam calis adiudicalio 
eri potest, ut alicri fundum, alteri usum fructum adiudicet, CE. Dig. 5.-1, 

-: Fragmenita Vatieana 47 a; Dig. 10. 2. 22. 3,
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_ Prin usucapio s'au putut dobândi servituţi până la lex Seri. 
bonia! ), care a desființat acest mod. - 

- Prin mancipatio şi in iure cessio se constituia o “servitute, 
fie înstreinând fondul şi fostul proprietar reservându-şi servitu- 
tea (deductio, exceptio servitulis); fie constituind în favoarea 
unui terțiu servitutea fără înstreinare de proprietate (translatio 
servitutis). Acest din urmă mod se efectua: prin in iure cessio; 
acela care dobândea servitutea afirma „aio mihi ius esse utendi, 
iruendi, eundi, agendi“ etc., iar proprietarul ne contrazicând, 
pretorul atribuia vindicantului dreptul la servitute?). In iure: 
cessio a fost întrebuințată ca mod obișnuit pentru constituirea 
servituţilor inter vivos *). - 

- IL, Dreptul' pretorian şi imperial a adăugit aceleaşi mijloace 
pentru dobândirea servituţilor, pe cari le-a întrebuințat și pen- 
tru a inlesni! transferarea proprietăţii: tradițiunea și pres- 
cripția.. , 

Tradiţiunea " adică permisiunea exerciţiului servituții, a 
fost însoțită de pactiones et stipulationes ale părților interesate 

- Și anume: prin pactio se stabilea conţinutul dreptului real; prin 
stipulatio tradentul' se obliga, prin contract verbal, că nu va 
tulbura pe îndrituit în exerciţiul dreptului acordat. Convenţiu- 
nea încheiată avea la început un caracter personal, obligând 
numai părțile contractante; mai târziu pretorul i-a imprimat un 
efect real, așa în cât îndrituitul la o servitute îşi putea afirma 
dreptul său faţă de ori-ce terțiu tulburător, 

- În dreptul lui Iustinian tradițiunea ajungând modul obiș- 
nuit de dobândire a proprietăţii, s'a admis cu prilejul înstrei- | 
nării prin tradițiune să se constitue servituți prin deductio. și 
translatio, cum se făcea în dreptul clasic la înstreinarea. prin 

- mancipatio sau in iure „Cessio, 

Idea prescripțiunii (lonsi temporis praescriptio) a fost şi 

i) Dig. 41, 3, 4, 28, a 
>) CE. Gaius Il. 29—32; cf, Dig. 7. 1, 32. unde Pomponiu vorbeşte 'de 

excipere usumiructum. * ” , 

. 3) Cî. Fram, Vat. 47, i - 
1) Mai esact, nu este vorba de o tradiţiune, pentru-că nu se strămută 

un lucru corporal, ci de o guasi-traditio, fiind vorba de-un drept. Quasi- 
traditio consta aici din patientia a constituentului de servitute, reziiltând 
din faptul că acesta tolera exercitarea servituţii, şi din :usus practicat de 
acela care „de fapt exercită servitutea. (Dig. 8. 3. 1. 2. şi 8. 5, 16),
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aici aplicată. Sub Iustinian acela. usucapa o servitute, care o 
exercitase nec vi, nec clam, nec precario 10 ani între prezenţi, 
20 intre absenţi). Nu se cerea nici bona fides nici iustus titu- 
lus *).. Se usucapa în măsura în care sia posedat: quantum pos- 
sessurm, tantum praescriptum'“. 

$5. 

Stingerea servituţilor. 

(Dig. 7. 4;; Die 8. 6.). | 

Servituţile încetează: 
a) prin dispariţia condiţiei de existență :), relativă la obieg- 

tul servituţii sau la persoana îndrituitului. Aşa dar, servitutea 

se stinge prin desființarea unuia din fonduri“), prin schimbarea 

“calităţii sale juridice (a devenit res sacra), prin transformarea 
radicală a lucrului (mutatione rei, a ars casa usufructuarului *); 
se stinge prin moartea îndrituitului când servitutea era perso- 
nală, şi prin capitis deminutio asimilată morţii, A încetat con- 
diția de existență în cas de confusio când se întrunește drep- 
tul de proprietate și servitute la aceiași persoană; care caz la 

usufruct se numește consolidatio, pentru-că „nemini res sua 

servit“. De la Iustinian inainte, capitis deminutio : minima nu 
aducea stingerea servituţii. 

b) Incetează prin lipsa de întrebuințare, prin non usus, 

1) Cf. Cod. 7, 23. 12.4, | | 
:) Dig. 8, 5, 10. pr: Si quis diuturno usu ct longa quasi possessione ius 

aquae ducendae nactus sit, noni est ei necesse docere de iure, quo aqua 
constituia est, veluti ex legato .vel alio modo, sed utilem .habet aclionem, 
ut ostendat. per annos forte tot usum se non vi non clam non precario 

possedisse. i: 

) cf, Girard, op. cit. pag. 3176-—79; ci. Inst, n, 4,3, 
-) Nu se stinge servitutea prin modificarea numai de suprafaţă a fon- 

dului dominant: dacă spre exemplu, am avut servitulea de a scoate din pă- 

durea vecinului haraci pentru vica mea şi această vie s'a distrus, servitutea 
- tot mâi subsistă păstrându-se dreptul la haraci şi pentru viea ce se va mai 
planta pe acelaşi fond, pentru-că servitutea este privită ca legată mai mult 

de fond de cât de suprafaţa lui. Dig, 8, 3, 13. pr.: Certo generi agrorum ad- 

quiri servilus potest, velnt vineis, quod ca ad solum masis quam ad super- 

liciem pertinet, ideo 'sublatis vineis servilus manebit. 

5) cf. Inst, 2. 4. 3. Paul Sent. 3. 6. 31: Rei mutatione amiltitur ususfruc- 

tus, si domus legata incendio conilagraverit. aut ruina perierii, licet postea 

restituatur. CE. şi Dig. 7.4.5.82.3 - 

18
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. acele cervituți cari. se exercită printr'un act positiv, ca servitu- 
ţile- rurale,: precum și servituţile personale, - (afară de habitatio 
și operae). Servituţile urbane se pierd prin usucapio libertatis, 
adică prin stabilirea 'unei situațiuni din pattea vecinului în con- 
iradicție cu starea ce ar trebui să existe dacă titularul servitu- 
ţii ar pretinde-o; spre exemplu, vecinul grevat cu servitus alfius 
non tollendi a clădit mai înalt și îndrituitul a tolerat această 
schimbare în tot timpul usucapizinii, (Dig. 8. 2. 6). In ambele 
cazuri: non usus sau usucapio libertatis, exerciţiul trebuie să fi 
fost neîntrerupt 2 ani la imobile după dreptul civil; în dreptul 
lui Iustinian 10 sau 20 de ani), 

„ c) Încetează prin voinţa părţilor. După vechiul drept civil 
acordul de voinţi se manifesta prin in iure cessio, prin acelaşi 
act prin care se constituise, săvârşit în sens invers: grevatul 
intentează fictiv actio negatoria, adversarul nu contrazice, iar 
pretorul declară proprietatea liberă de servitute. Sub Iustinian 
nu se mai cerea nici o formă pentru acordul de voinți. 

d ) Incetează prin „sosirea termenului sau 'împlinirea con- 
diției rezolutorii,. când servitutea a fost constituită cu asemenea 

"clauză, admisă după dreptul civil la servituțile personale ?), 
cari prin natura lor sunt temporare; pe când asemenea modali- 
tăți nu s'au admis. la servituţile prediale, decât prin intervenția 
pretorului *). 

86. | 

| „Apărarea seroituilor 

(Dig 7, 6; Dig. 8. 5.) 

Indrituitul la o servitute își apără acest drept printr'o ac- 
țiune de origină civilă, numită actio confessoria, aplicată de pre-' 

„tor utiliter la servituţile constituite prin mijloacele admise de 
cl; îşi mai apără dreptul prin interdicte fie posesorii acordate 
utiliter de când s'a admis o quasi-posesie, fie de altă natură. 

. Prin acțiunea coniesorie titularul servituții, tulburat în exer- 
cițiul dreptului,. cere încetarea tulburării, restabilirea stării de 
mai înainte, daune-interese pentru paguba suferită şi promisiu- 

  

1) Cf. Paul Sent, [..17. Li: II, 6. 30; Cod. 3. 33, 16; 3. 34. 13. 
*) Paul Sent. III. 6. 33. Finitur ususfructus... repre quotiens ad 

certum tempus ususfructus legatur, velut bierinio aut triennio: Ci, Dig. 8. 1.4, 
"a Ce Longinescu, op, cit, Vol, |. partea II. din 1922, pag. 183—84.
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nea cu caracter obligatoriu că tulburarea nu se va mai repeta 
(cautio det7n amplius turbando) '). Această acţiune o poate în- 

tenta şi “acela, care nu avea încă exerciţiul servituții?), în care 

caz, el cerea recunoașterea dreptului contestat. Acţiunea confe- 

sorie este arbilrară, cuprinzând invitația judecătorului ca recla- 

matul să sufere exerciţiul servituții , arbitratus iudicis, înainte 
de a se îi ajuns la condemnatio pecuniaria. Se îndreaptă contra 

ori-cărui tulburător, fiind o acţiune in rem. 
A. fost acordată ca utilis la servituţile constituite pactioni- 

bus et stipulationibus '), precum şi atunci când iîmplinea rolul 

acţiunii publiciene, adică în cazul când s'a dobândit o servitute, 

în condiţiile cerute de usucapiune, de la un non dominus şi usu- 
capientul servituţii era tulburat în exerciţiul ei; s'a acordat și 

superticiarul şi emfiteotului şi creditorului gajist*), 
"Prin interdictele posesorii: uti possidetis şi unde vi, acor- 

date utiliter, sau apărat servituţile personale după-ce s'a recu- 

noscut beneficiarului o quasi-posesie; prin: alte interdicte, cu 

caracter administrativ, introduse după trebuință s'au ocrotit ser- 

* vituţile prediale, spre exemplu: inferdictum de itinere actuqre 

privato (Dig. 43. 19.) pentru a asigura exercițiul: netulburat al 

servituților rurale de trecere, interdictum de aqua cottidiana et 

- aestiva (Dig. 43. 20) pentru a ocroti pe acela care are deertul 

la apă de pe fondul vecin. In ambele cazuri reclamantul, tulbu- 

rat în posesiune, câştiga procesul dacă exercitase servitutea în- 

tr'un-anumit timp nec vi, nec clam, nec precario. | 

Servituţile urbane, cari se exercită printr'o instalaţie în 

fondul servient, erau apărate prin interdicte posesorii, pentru-că 

tulburarea apărea aici ca o atingere o posesiunii %). Pentru con- 

") Dig. 8. 5.7. 
:) Dig. 7. 6. 5.6, 
3) cf. Dernburg op. cit, $ 218 n nota 2, ' 

1) Si de usufruclu agalur lradilo. Publiciana datur: itemaue servilulibus 

urbanorum praediorum per tradilionem conslitutis vel per patientiam (forte 

si per domum quis suam passus est aquaeductum transduci) item ruslicorum: 

nam et hic tradilionem et palientiam tuendam constat, Dig. 6. 2. Il. Ş 1. 
: Ei aui pisnori fundum accepit, non est iniquum, utilem petilionem 

servitutis dari, siculi ipsius fundi utitie petitio* dabitur, idem servari conve- 

nit et in co ad quem vectisalis fundus pertinet, (Dig. 8. 1. 16.) care mai târ-. 
ziu a devenit emiitect, - | - 

%) In adevăr, posesiunea apărată reprezintă prelungirea fondului domi- 

15*
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„ servarea servituţilor cu caracter negativ, precum altlius non tol- 
Jendi, se aplica şi interdictum quod vi aut clam!). * i 

- CAPITOLUL IL 

Superficies. 
(Dig, 43. 18.) 

Superticies este dreptul alienabil și transmisibil la moște- 
nitori de a avea o clădire pe un fond strein: De acest drept su- 
perficiarul dispune ca și un' proprietar: îl.poate vinde, dona, lăsa 
prin testament, hipoteca, greva sau servituţi etc. Are un înter- 
dict special, în caz de tulburare, numit de superficiebus; are av-" 
țiunile utile (Dig, 13. 7. 16. $ 2.) copiate după acelea acoi'date 
“proprietarului ?); are şi toate interdictee posesorii fiindu-i re-: 
cunoscută calitatea de' posesor civil, Plăteşte proprietărului fon- 
dului o dare, numită solarium, pensio, ca o recunoaştere a pro- 

» prietăţii streine. | | | , 
Acest instituit de drept a luat naștere din obiceiul ca statul 

și comunele să dea locuri de clădit fără a fi renunțat la proprie-" 
iatea fondului, dar lăsând constructorilor folosința nelimitată 
a clădirilor ridicate, Prin urmare proprietarul fondului nu puiea 
invoca principiul, superficies 'solo cedit. Mai târziu această ioca- 
țiune a fost urmată și de particulari; a trecut deci din. drepiul - 
Public în dreptul privat. In Roma s'a practicat mai mult după 
incendiul din timpul Nerone, pentru a se înlătura criza de lo- 
.cuințe *), Superficies se înființa prin contract ca şi chiria; sau 
putea fi lăsată prin testament ca și cele-lalte drepturi rea!e, 

  

nant, prin instalaţia existentă asupra fondului 'servient. Paul, Dig. 8. 2. 20, 
pr. scrie; Servitutes quae in superficie consistunt, possessione retinentur, 
nam si forte ex aedibus meis in aedes tuas tisnum immissumm habuero, hoc, 
ul immissum habeo, per causam tisni possideo habendi consueludinem. În 'ce 
priveşte servitus cloacae mittendae (Dig. 8 1. 7.), adică dreptul de a avea 
canaluri de scurgere prin fondul vecin şi a le repara in interesul propriu 
şi al salubrităţii comune, precum şi interdictum de cloacis, pentru. apăra- 
rea acestui drept, vezi Dig. 43. 23, . 

*) CE. Dig. 8, 5. 6. 1.; Dig, 39,1. 5. 10. , 
*) cf. Dig. 6, 1. 73—15 pentru rei vindicatio şi Dig. 6. 2. 12, Ş 3. pentru 

publiciana -utilis, - d 
-%) -Heilfron op. cit, pag. 155,
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. : - : 

Dar nu se stiniea mutatione rei, ci subsista chiar dacă clădirea 

“s'a: distrus, atâta vreme cât exista fondul. 

„CAPITOLUL II. 

- Emphyteusis. 
(Di. 6. 3; Cod. 4. 66) 

" Emfiteoza este dreptul alienabil şi transmisibil la moşteni-. 

lori de a culege fructele de pe un fond strein. Se deosebește 

de usufruct prin faptul că este alienabil şi transmisibil. Lsufruc- 

tuarul dobândește proprietatea fructelor prin perceptio, emtiteo- 

tul-prin“separatio înainte de a le fi luat în posesie. Usuiructunrul 

este un detentor, emfiteotul este posesor civil apărat prin: inter- 

dicte; el mai dispune şi de toate acţiunile utile acordat proprie- * 

tarului. Emiiteoza se aseamănă cu locaţiunea imobilelor produ- 

cătoare de fructe; dar perpetuitatea o deosebește de arendă, 

„care este limitată la un anumit timp, Emfiteotul, putând a-și în- 

streina dreptul, cu atât mai mult cuvânt putea să-l dea în usu- 

fruct, să-l hipoteceze, să-l lase ca legat *). 
Emfiteoza își trage origina din două instituţii deosebite, 

urmărind același scop economic: din agri vectigales în Occident, 

pământuri arendate pe vecie de către stat sau comune în schim- 

bul unei dări numită vectisal?); şi din emphyteusis*) din Orient, 

arendă perpetuă stabilită mai întâi . la domeniile Împăratului, 

mai târziu ale bisericii şi în fine la latifundiile particulare. Din 

contopirea ambelor forme, efectuată de Iustinian a rezultat em- 

fiteoza. 

În. dreptul clasic chestiunea, dacă forma de arendă la asri 

') CI, Dig. 13, 7.16. $2 şi 7. 4. 1. pri; Dig, 30. 71.$ 5. şi 6. 

) Dig. 6-3. 1. şi 2: Agri civitalium ... vectigales vocantur qui in perpe- 

luum locantur, id est hac lege, ut tamdiu pro his vectigal pendatur, quam- 

diu neque ipsis, qui conduxerint, negue his, qui in locum eorum successerunt, 

auferri eos liceat;... Qui in perpetuum fundum conduxerunt a municipibus, - 

quamvis non “cHiciantur domini, tamen placuit competere eis in rem actio- 

" nem adversus ' quemvis  prossessorem, sed ct adversus ipsos municipes, ita 

lamen si vectigal solvant. 

=) Cuvântul înseamnă plantație, “arătând obiceiul. de a se da pământuri | 

necultivate, pe lung termen, cu obligaţia concesionarului, de a le cultiva. 

7
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vectigales este o vânzare sau o locaţiune, a fost controversată“); 

în perioada bizantină, împăratul Zeno (476—484) a hotărit că 

emfiteoze este un contract special”). 

Acest ius in re aliena, întemeiând o arendă perpetuă, pune 

titularului şi succesorilor săi fondul strein la dispoziţie spre cea 

mai largă folosință. Proprietarului nu îi rămâne de cât nudum 

ius, pe care emfiteotul i-l recunoaște prin plata unei dări numită 

canon, pensio (Dig. 39. 4. 10. $ 1.). Totuşi proprietarul poate des- 

ființa dreptul emfiteotului exercitând ius -privandi, dacă acesta 

" nu plătește darea în timpul stabilit prin lex vectisali fundo dicta 

(Dig. 20, 1. 31 pr.) sau în lipsa unei înțelegeri timp de 3 ani 

după dreptul lui Iustinian (Cod. 4. 66. 2 $ 1); ius privandi se 

aplică şi în caz de deteriorae a fondului, Proprietarul are şi 

ius protimiseos, dreptul de preempţiune, de a cumpăra el îna- 

intea ori-cărui alt cumpărător dreptul emfiteotului când acesta 

îl scoate în vânzare, şi anume: în condiţiile stabilite. prin actul 

„de instreinare, Dacă nu face uz de acest drept, 'el poate pretinde 

„vânzătorului o taxă de 2% asupra preţului. (Cod. 4. 66, 3,). 

Cum superiicies şi emfiteoza au un caracter perpetuu și 

s'a acordat titularilor toate mijloacele de procedură ca și cum 

ar fi proprietari, glossatorii au incercat a le explica situația ju- 

"ridică operând în concepţia lor o descompunere a dreptului de . 

proprietate: au atribuit superficiarului și emfiteotului un domi- 

nium, utile, o proprietate de folosinţă apăsând efectiv şi imediat 

asupra imobilului strein; iar proprietarului, rămas cu nudum ius, 

i-au recunoscut un drept ce stă pe deasupia, numit dominium 

directum; de unde denumirea caracteristică în limba sermană 

de „Untereisentum”. și „Obereigentum"'. Această construcțiune 

juridică a putut să lămurească raporturi din dreptul feudal, dar! 

nu corespunde teoriei dreptului roman, care nu admite două 

specii de proprietate suprapuse. De la începutul veacului al 

XIX-lea concepția medievală a fost părăsită de romaniști, (Cf, 

Dernburs, .op.. cit. $ 221, nota 14), a . 

:) Gaius înclină spre locaţiune,.. si gua res in perpetuum locala sil. 
quod evenit in praediis municipum, quae ea lege locantur, ut guamdiu vec. 
tisal praestelur: neque ipsi conducatori neque heredi eius praedium aufera- 
iur; sed: magis placuit locationem conductionemque esse. Inst. III. 145, 

*) Lex Zenoniana Îala est, quae: emphyleuseos contraciui propriam 
statuit -naturam neque vad locationem neque venditionem inclinantem, sed 
suis pactionibus fulciendam. Inst. III. 24. 3, :



CARTEA IV 

DESPRE OBLIGAȚIUNI 

Noţiunea obligaţiei şi câteva diviziuni. 

Obligaţiunea este definită în Instituţiile ') lui Iustinian: iu- 

vis vinculum, quo necessitate adstringimur alicuius solvendae - 

rei secundum nostrae civitatis?*) iura. Oblisaţiunea este o lesă- 

tură de drept, în virtutea căreia o persoană numită debitor 

este constrânsă să facă alteia, numită creditor, o prestațiune ce 

se poate evalua în bani?). Definiţia latinească exprimă: idea: 

dreptului personal şi aceia a execuţiunii silite (adstringimur), 

în. caz când debitorul nu împlinește de bună voe prestațiunea. 

stabilită. Obligaţiunea întemeiază un raport juridic de la per- 

soană la persoană, în baza căruia creditorul poate cere debito- 

rului un fapt positiv sau negativ, fără ca acest raport să creeze 

un drept asupra lucrului la care se referă obligaţiunea. Prin 

„dreptul real titularul impune altora respectarea bunului ce stă- 

pânește; prin dreptul personal titularul (creditor). constrânge 

pe altul (debitor) să-i procure utilitatea economică ce i se cu- 

vine; Aci e deosebirea fundamentală între dreptul real şi drep- 

iul personal, care isvorăşte mai cu seamă din obligaţiuni. Cre-: 

ditotul nu cere lucrul însuşi (aio hanc rem meam esse ex iure 

quiritium) de la ori-care terţiu, ci o anumită faptă din partea 

1) cf, Inst. 3. 13. pr. : 
*) Cuvântul civitas nu mai are sens în “dreptul lui lustinian, când ştiut 

- este că deosebirea între cetăţenii romani şi peregrini dispăruse din anul 21t" 

prin lex antoniniana de civitate. : 
2) Dig. 40.1. 9.2. ...ca in obligatione consislere, gquae pecunia lui prae- 

starigue possunf.
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debitorului ) cu care a încheiat. obligaţiunea. De aici urmează 
că, cumpărătorul nu are dreptul: să. pretindă obiectul, ce i s'a 
vândut, de la terțiul, căruia vânzătorul i-a vândut ulterior ace- 
lași obiect şi i-l-a și predat pentru-că cumpărătorul: ne-având 
un drept asupra lucrului ce i s'a vândut, nu-l poate urmări în 
mâna terțiului..E| are numai o actio in personam contra vânză- 
torului spre a-i pretinde. procurarea lucrului vândut sau, în caz 
de neexecutare, daune-interese e 

In raportul personal, stabilit între creditor” și i debitor, nu 
poate interveni altă persoană spre'a lua rolul de creditor sau.- 
debitor fără a se fi desfăcut legătura inițială; Vinculum iuris se 
leagă între persoanele cari au luat parte la încheierea obligaţiei 
în aşa fel, incât ei singuri rămân obligaţi și îndrituiţi, cu exclu- 
derea - posibilității de a introduce ulterior un strein în legătura 
încheiată, . a . 

" Din cauza acestei concepții fundamentale nu s'au admis 
contractele în favoarea sau în sarcina terțiilor, cari nu au luat 
parte la încheierea obligațiunii: nu s'a admis cesiunea de cre- 
anță, adică strămutarea dreptului de a cere prestațiunea; de la 
primul creditor la un altul, strein de vinculum iuris inițial; nu 
s'a admis representarea în viața juridică la Romani,: 

Al doilea element esenţial al obligațiunii este constrânge- 
rea: putinţa recunoscută creditorului de a sili pe debitor să 
execute, Această constrângere s'a aplicat la început în primul 
rând asupra persoanei debitorului; mai târziu executarea silită 
s'a întins în deosebi asupra bunurilor lui. 

  

1) Dig, 44, 7, 3. pr.: Oblisationum substantia non in eo consistit, ut ali- 
quod corpus nostrum aut servitlutem nosiram faciat, sed ut alium nobis obs- 

„tringat ad dandum aliquid vel faciendum vel praestandum. Cf. Lerrini, „op. 
cit, No. 90 şi următoare, 

Deosebirea iundamentală între ius "Dem (drept real) și ius in personam 
(drept personal) rezultă şi din formula acţiunilor respective: la acţiunea 
personală întâlnim expresia tipică: si paret Nm Ao Ao dare oportere, deci 
fapta. debitorului este obiectul. direct al acţiunii. La acţiunea reală, obiec- 
tul acţiunii este insuşi lucrul,. asupra căruia judecătorul va stabili dacă 
reclamantul arc dreptul de proprietate: si. paret rem Auli Ai esse. 

*) Cod. 4, 39. 6: Qui tibi hereditatem vendidit, antequam res heredita- 
rias iraderet, dominus earum perseveravit et ideo vendendo eas aliis domi- 
nium transferre potuit. sed: quoniam contractus fidem fregit, ex empto ac- 
lione conventus guod lua interest Praesfare cogilur. N
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Prestaţiunea debitorului,. adică ceia ce el datorează, poate 

să consiste dintr'un act positiv sau o abstenţiune. Această for- 

mulare modernă este coprinsă şi în terminologia romană: Paul 

(Dig. 44. 7. 3. pr.) spun că. obligațiunea constă în dare, facere, 

praestare. Cuvântul dare inseamnă strămutarea proprietăţii sau 

constituirea unei servituţi civile, Facere înseamnă ori-ce altă 

prestaţiune atât cu caracter positiv spre exemplu un serviciu; 

cât şi negativ ') spre exemplu, obligațiunea de a mă abţine de la 

o tulburare, încheiată prin cautio de non amplius turbando. Ter- 

menii dare şi facere ar fi, chiar după isvoarele romane, suficien- | 

te?) pentru a exprima conţinutul prestaţiunii, Praestare nu are 

un sens precis: uneori are înțelesul lui facere şi atunci constitue 

un pleonasm; alte-ori înseamnă răspunderea pentru unele mo- 

dificări ivite în decursul obligaţiunii, spre exemplu răspunderea 

pentru dol, culpă, daune-interese etc. 

31 

Obiectul obligațiunii. 

Obiectul oblisațiunii se . poate limita la ceia ce.s'a fixat în 

momentul când a luat ființă obligaţia, spre exemplu: predarea 

obiectului vândut, plata chiriei, executarea serviciului promis; 

dar se poate şi modifica ulterior prin purtarea debitorului, spre 

exemplu când acesta prin negligență sau întârziere în executa- 

rea prestațiunii aduce o pagubă creditorului. Aici se va trata 

numai despre obiectul iniţial. | 

Din acest punct de vedere obiectul unei obligaţiuni poate 

fi un lucru determinat, species; sau o cantitate de lucruri fungi- 

bile aparținând unui gen, -din care lucrurile rămân a se indivi- 
dualiza prin numărare, măsurare, cântărire, Când obiectul obli- 

gaţiunii este o species (exemplu un tablou al cutărui pictor) de- 

bitorul se liberează de obligaţiune din momentul în care pres-" 

1) Inst. 3. 15. 7: Non solum res in stipulatum deduci possuni sed etiam 
" facta: ut si slipulemur lieri aliquid vet non fieri. Dis. 50. 16. 189. Facere 
oportere ct hanc significationem habet, ut abstineat quis ab eo facto, quid 

contra conventionem fieret, et curet ne fiat. - E 

2) Paul scrie în Dig. 45. 1, 2. pr.: Stipulationum guaedam in dando 

quaedam in faciendo consistunt, fără a mai vorbi. de praestare.
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iaţiunea a devenit imposibilă, alt-fel de cât prin vina lui. De. aici 
regula modern exprimată: species perit ei cui debetur Da 

Când obiectul obligaţiunii aparține unui gen (exemplu o 
sumă de bani, o cantitate de cereale), dispariţia cantității promi- 
„se nu liberează pe debitor de datorie atâta timp cât mai există 
lucruri de același gen cari pot fi procurate creditorului. De aici 
regula formulată de' comentatorii moderni: Senus. perire non 
censetur. a ” 

Obligaţiune alternativă. 

Există atunci,. când două lucruri constitue obiectul. oblisa- 
țiunii, dar prin prestarea unuia din ele debitorul se liberează: 
duce res sunt in obligatione sed altera in solutione ?); exemplu, 
debitorul se obligă să vândă pe sclayul Pamphilus s sau pe Sti- 
chus. 

Cine are dreptul de alegere? Dacă nu s'a hotărit nimic prin 
contract, domneşte principiul că debitorul are acest drept. 

Dacă unul din obiecte a. pierit fără vina debitorului obliga- 
ţia devine simplă prin faptul că se concentrează asupra celui 
rămas. Totuși debitorul poate să se libereze plătind valoarea 
lucrului pierit. *) Dacă și lucrul rămas piere prin caz fortuit, de- 
bitorul se liberează; așa în cât riscul primului obiect îl poartă 
debitorul, iar riscul celui din urmă îl poartă creditorul *), Când 
lucrul a pierit chiar prin vina debitorului, este logic?) ca el să 
se libereze prin predarea celui-l'alt, pentru-că el având alegerea, 
ar putea răspunde creditorului, care ar cere daune-interese: de 
unde ştii că nu ți-ași îi dat lucrul actualmente existent? 

Dreptul debitorului de a alege nu încetează prin darea în 
judecată; de aceia, sa recomandă ca creditorul să- “şi formuleze 

  

1) Cf. Dig. 45. 1. 33: Si Stichus certo die dari promissus ante diem mo- - 
rialur, non tenetur promissor, 

2) ct, Dig..45, 1, 128. . 
*) Dig. 30, 47, 3; .,.Si Stichus aut Pamphilus legetur et alter ex his- 

vel in fuga sit vel apud hostes, dicendum erit praesentem .praestari aut ab. : 
sentis aestimationem. 

4) Dig. 18, 1,3, 4,6; Si emptio ita facta ferit: „est mihi cmptus Sii- 
chus aut Pamphilus“ in " potestate est venditoris, quem velit dare, sicut in 
stipulationibus, sed uno morluo qui superest dandus est: ot ideo prioris peri- 
culum 'ad venditorem, posterioris ab emptorem respicit. 

”) În acest sens Girard op. cit. pas. 469, notă; contra, Dernburg op. cit. 
5 284, |. c,: : | 1. - 

N
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pretenţia înaintea justiției în mod alternativ, spre a nu comite o 

pluris petitio, şi chiar judecătorul va condamna în mod alterna- 

tiv. Incetează însă după pronunţarea sentinței în momentul în 

care creditorul cere să i-se predea anume obiect din: cele două. 
Fără asemenea modificare ar sta în puterea debitorului, care 
încă nui alege, să zădărnicească execuţia silită, ce nu se poate 

aplica de cât asupra unui obiect determinat '). 
Obligaţiunea alternativă se deosebeşte de obligaţiunea cu 

facultas alternativa, Aici um singur obiect: este in oblisatione, 
dar debitorul se poate libera dând şi-altul în loc; spre exemplu 

muncind în loc de a restitui suma de bani datorată. Așa dar, 

când oblisaţiunea s'a stins prin dispariţia obiectului datorat cre-. 
' ditorului,. acesta nu are dreptul să ceară cel'lalt obiect, pe care 

"ar fi putut să-l dea debitorul dacă ar fi preferit și oblisaţiunea 

nu s'ar fi desfiinţat. NE . 

Oblisațiuni divizibile şi indivizibile. . 

Obiectul unei obligaţiuni poate fi de așa natură în cât ori 

nu se poate împărți, ori prin împărţire prestaţiunea ar suferi o 

micşorare a valorii și deci ar aduce o pagubă creditorului. In 

asâmenea caz obligaţiunea rămâne indivizibilă. In general obli- 
gățiunile cari coprind un dare (spre exemplu, bani, procurarea 

unei cantităţi de cereale ce se poate impărţi între debitori sau 

creditori fără nici o pagubă), sunt divizibile. Obligaţiunile având 

ca obiect un lucru determinat in specie, (spre exemplu cutare 

sclav) sau acelea cari constă in faciendo sau in non faciendo 

sunt indivizibile?); spre exemplu, când 'm'am obligat a con- 

strui o casă, a constitui o servitute 'de trecere, fie-care din moș- 

tenitorii mei poate fi chemat în judecată a construi casa ori a 
acorda dreptul întreg de trecere, pentru-că atare prestațiune nu 

se poate divide). Când m'am obligat-să nu aduc o tulburare și 

1) Dernburg, op. cit. $ 281, 

2). Dig. 45, 1, 12: Stipulationes non dividuniur earum rerum, Quae divi- 

sionem non recipiunt, veluti viae itineris actus aquaeductus cetrerarumqui- 

servitulium, idem puto et si quis faciendum aliquid stipulatus sil, ut puta 

lundum tiradi ul fossam fodiri, vel insulam fabricari, vel operam vel guid 

his simile: horum enim divisio corrumpit stipulationem. Cf. şi Dig. 45 1, 2. 

pr. şi $1, 
3) CE Dig. 8.1. 17: Viae ilineris actus aguaeduclus pars in obligationem * 

deduci non potest, quia usus eorum indivisus est: et ideo si stipulator de- 

.
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unul din moştenitorii mei tulbură pe cieditor, : in acest caz. cre- 
ditorul poate cere în întregime despăgubirea stipulată dela tul- 
turător, pentru-că obligaţia aceasta de abţinere este indivizibilă. 
În adevăr, deși creditorul este tulburat numai de unul, el nu 
este totuși tulburat în parte, ci intregul său interes” economic este 
atins și atunci este just ca dreptul lui de creanţă întreg, iar nu 
divizat prin existența mai multor debitori, să se îndrepte ca pre- 
tenţie de despăgubire contra ori-căruia din moștenitorii debi- 
tort*), | , „. 

Obligsaţiunile indivizibile pot lua naștere prin contract când 
mai înulţi se oblisă la aceiași prestaţiune. Mai ales se ivesc însă 

“ în cazuri de moștenire *) fie de partea debitorului, moştenit de 
mai mulți succesori, fie de partea creditorului, In cazul mai mul- 
"tor -creditori, ori-care dintr. ei este îndrituit să ceară intreaga 
prestațiune de la debitorul comun. În cazul mai multor debi- 
tori, creditorul este îndrituit a pretinde prestațiunea întreagă de 
la ori-şi care dintre debitori, Dacă nu s'a efectuat prestaţiunea 
şi s'a ajuns la o. condemnaţiune bănească, atunci obligațiunea 
și-a schimbat obiectul: prestaţiunea la început indivizibilă, a 
devenit ulterior divizibilă şi deci fie- -care creditor nu mai poate 
cere de cât suma ce i se cuvine?); fie-care debitor este ținut a 
plăti numai partea aferentă *), 

cesserit pluribus heredibus relictis, sinsuli solidam viam petunt: ei si pro- 
missor decesserit pluribus heredibus zelictis, a singulis heredibus solida pe- 
Zitio est. CE, şi Dig. 35. 2.80 $1. 

"*) Exemplul este, luat din următorul text al lui Paul, Dig. 45. 1.85$3. 
„Quod si stipulatus fuero: „Ber te heredemve tuum non fieri, guo minus cam 
agam: si adversus ea factum, sit tantum dări?“ et unus ex pluribus heredi- 
hus promissoris me prohibeat, verior est sententia existimantium unius fac- 
1o omnes. teneri, quoniam, licet ab uno prohibeor, non tamen in partem pro- 
hibeor: sed ceteri familiae erciscundae iudicio sarcient damnum. + , 

=) Vezi cazurile tratate de Paul împărţite în 4 categorii, Dig. 45, 1. 55. 
„„_ ari exemple toate sunt luate din materia succesiunii, 

*) Asupra acestei soluțiuni nu există 'nici o îndoială; Dig. 19. 2. 23. 
$ 9, o 

*) Soluțiunea 'este controversată, Vezi explicaţiile date de Dernburg op.: 
cit, $ 281, nota 7. -
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TITLUL 1. 

ISVOARELE OBLIGAȚIUNILOR. 

„CAPITOLUL 1. 

“Contracte. 

Irdicarea sistemului de convenţiuni. ludicia bonae fidei 
și stricti iuris. 

După concepţia clasică obligaţiunile luau naștere: din con- 

tracie, din delicte şi din alte fapte, variae causarum figuraa"); 

pe cari jurisconsulții romani le-au apropiat de una sau de alta 
din primele două categorii. Iustinian imitând pe Gaius (Dig. 44. 
1. 5.). a introdus pentru variae causarum figurae două subcate- 

sorii, fără a fi coprins toate actele din cari isvorăsc obligaţiuni. 

După autorii Instituţiilor?), oblisaţiile iau naştere din: contrac- 

te, delicte, din quasi-contracte, şi quasi-delicte. Sistemul acesta 
prezintă. interes, pentru-că a fost adoptat în codul civil francez 

şi român. Împărţirea clasică e insă mai corectă. 
In dreptul roman, contractul ca sorginte de obligaţiuni, este 

o convenţie *), adică un acord de voinți producând un efect ju- 

ridic ce se pretinde printr'o acţiune, Când convenţia nu dă naș- : 
tere unei acţiuni, nu este contract ci constitue un simplu pact. 

Din contract isvorăşște putinţa creditorului de a-și cere dreptul 
înaintea justiţiei printr'o acţiune; din pact isvorăște numai pu- 

tința debitorului de a se apăra în justiţie printr'o excepție, când 

este.atacat de-adversar, Aceasta este concepţia vechiului drept 

civil, în virtutea căreia s'a stabilit regula: ex pacto non nascitur 
" actio *). Pentru ca convenţia să dea naștere unui contract, se ce- 

:) Dig. 44,7. 1. pr.: Omnes obligationes, aut ex.contractu nascuntur aut 

ex malefiicis, aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris. , 
"23 Inst, III, 13. 2, 

) Convenţie este termenul General şi înseamnă acordul de voinţi a două 

persoane sau a mai multora, încheiat spre'a înfiinţa, modifica sau desființa 

un raport juridic. Conventionis verbum generale est ad omnia pertinens, de 

quibus neşotii contrahendi transigondique causa consentiunt, “qui inter se 
aguni. Dig. 2. 14, 1.$3. - 

-*) .... Huda pactio obligationem non pari, sed parit exceptionem. Dif. 

2. 14,7 $ 4. Ex nudo pacto inter cives Romanos aclio non nascitur: Paul-: 
„ Sent, IL, 14. $1.
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rea la început ca acordul de voinţi să se încheie în anumite tor- 
me solemne: fie prin formele prescrise 'pentru mancipaţiune la 
contractul de imprumut de bani, numit nexum; fie prin întreba- 
rea solemnă a creditorului şi răspunsul concludent al debitoru- 
lui, la contractul verbal, numit stipulatio; fie prin înscrierea su- 
mei datorate în registrul de cassă al creditorului cu consimţi- 
_mântul debitorului, cum se obișnuia la contractele zise litterale. 

"Aceste feluri de contracte erau la început reservate exclusiv 
cetăţenilor romani. Mai târziu, către sfârșitul Republicii, prin 
inriurirea dreptului ginţilor, s'a simţit nevoia de a se face aba- 
teri de la vechiul formalism 'şi au apărut ca contracte învestite 
cu: acțiuni și anumite convenţiuni la cari formalismul ori s'a 
redus la o simplă predare a lucrului ori a dispărut cu totul. Ast- 
iel, s'au adăugit la seria vechilor contracte încă patru conven- 

_țiuni, cari devin obligatorii prin predarea lucrului: mutuum, îm- 
“prumutul de bani sau alte lucruri fungibile; commodatum, împru- 
mutul gratuit al unui lucru determinat; depositum, păstrarea 
gratuită a unui lucru strein; _pisnus, 'amanetul sau sajul. Aceste 
contracte se numesc reale, pentru-că iau naștere re, prin tradi- 
țiunea lucrului, Ast-fel, s'a mai adăugit și categoria contractelor 
consensuale, la cari formalismul a dispărut cu totul: aici nu se 

„cere alt-element la' încheierea contractului de cât consimțimân- 
tul cenerator de obligaţiune, de aceia se spune că aceste con- 
iracte iau naştere solo consensu. Atari contracte sunt: emptio- 
venditio, vânzarea; locatio-conductio, închirierea de lucruri, ser- 
vicii sau tocmirea „unei lucrări; societes, contractul de asociaţie; 

_mandatum gestiunea gratuită de afaceri, După ce nexum, ca cel 
mai .vechiu și mai puțin adaptat nevoilor celor nouă, a dispărut, 
se poate spune că contractele în dreptul clasic luau naștere în 4 
moduri: verbis, litteris, re, consensu 1). ! 

» Acest sistem se formase şi se încheiase la sfârșitul Republi- 
cii, Covenţiunile cari nu întrau în menţionatele categorii nu dau 
naștere la acțiuni. Vechiul cadru nu s'a mai lărgit, prin intro- 
ducerea altor tipuri de contracte, nici in perioada următoare, 
Dar, sub influenţa jurisconsulților de la începutul perioadei 
clasice, s'a mai recunoscut în afară de vechiul sistem pe deo- 
parte, seria contractelor zise nenumile, cari se- încheie prin pre- 
darea lucrului; pe de altă- parte, s'a făcut o abatere de la princi- 

  

4) CE Guis. TI, 135-137,



„— 237 — 

piul că convențiile lipsite de formă, numite pacta, nu dau naș- 

tere la acțiuni 1), şi s'a' învestit unele pacte cu acţiuni fie de pre- 

„tor precum sunt pacta praetoria, fie de dreptul imperial târziu - 

precum sunt pacta legitima. 

ludicia bonae fidei şi stricti iuris. 

In ce privește rolul judecătorului in procesele deschise 

„prin acţiunile, cari nasc din contractele mai sus menționate, s'a 

făcut o deosebire între iudicia stricti iuris” şi bonae fidei. 

ludicia stricti iuris se întemeiază pe acțiunile cari isvorăsc 

din contractele formale şi din mutuum. Toate acestea sunt de 
interpretare strictă: judecătorul va condamna sau va absolvi, 

dacă faptul indicat în formula se adevereşte sau nu, fără a pu- 

lea ţine seamă de împrejurările în cari a luat naştere obligaţiu- 

nea şi de purtarea părților contractante în timpul duratei con- 

tractului, E 
Celel'alte: trei contracte reale, cele consensuale și cele ne- - 

numite pot da naștere numai la iudicia bonae fidei, pentru-că 

bona fides, adică respectul cuvântului dat: *), domină raporturile 

dintre părţile contractante. In-caz de proces judecătorul apre- 

ciază ex aequo et bono *), nu este strâns legat de instrucţia pre- 

torului, Prin urmare, el va lua în consideraţie toate acele împre- 
jurări aduse în cumpăna justiției de buna credinţă și practica 

cbișnuită la asemenea contracte. Pe când la stricti iuris iudicia 

el nu va stabili de cât existenţa faptului generator de obligațiu- 
ne și va proceda după instrucția magistratului la, condemnaţiu- 

ne sau absolvire; la iudicia bonae fidei judecătorul va cerceta 
intenţia părţilor, care de multe ori poate să difere de voinţa lor .. 
declarată la încheierea. contractului, când această voință a fost 
vițiată prin eroare, dol sau' violență. El va admite o compensa- 
ție, pentru-că așa cere echitatea fără să-i fi dat pretorul o in- 

') Gaius III. 89: aut re enim coritrabhitur obligatio, aut verbis aut lil 

teris aut consensu. : 

-) icerone, de officiis, '1 „7, defineşte bona fides: dictorum" convento- 
rumgue constantia et veritas. o ” ” 

1) In bonae fidei iudiciis libera potestas permilli videtur iudici ex: aequa _ 

-et bono aestimandi, quantum actori restitui debeat, în quo et illud contine- 

tur, ui si quid invicem actorem praestare oportet, eo compensato îin reli- 
quum is cum quo aclum est condemnari debeat. Ci. Inst, IV, 6. 20,
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strucție în acest sens1),. Va condamna pe debitorul, care .nu 
execută contractul la daune-interese în măsura pagubei ce va fi 
“suferit creditorul, sau la dobânzi? ) pentru-că aşa se judecă ex: 
aeguo et bono. Se 

Contractele stricti iuris şi pactele pretoriene : sau legitimă 
sunt convențiuni unilaterale, pentru-că stabilesc o obligaţiune, 
o îndatorire, numai în: sarcina uneia din părţi faţă de cealaltă 
parte_contractântă, pe când. această rămâne numai îndrituită, 
Cine a promis prin stipulaţiune o sumă de bani, cine a luat cu 
împrumut o cantitate de lucruri fungibile este el singur debitor 
și rămâne în tot cursul contractului numai debitor, E 

Unele contracte bonae fidei sunt bilaterale. sau synallagmati- 
ce î): aici fie-care parte contractantă are ori de la început rolul 

" dublu de creditor și debitor și atunci contractul se numeşte bila- 
teral periect sau egal, cum spre exemplu, este emptio-venditio, ' 
unde vânzătorul este creditor pentru preţ şi debitor pentru pre- 

"darea lucrului vândut, iar cumpărătorul creditor pentru prd = 
rea lucrului și debitor pentru preţ; ori, rolul dublu'se desvoltă 
în timpul duratei contractului. şi atunci contractul se numește 
bilateral imperfect sau inegal, cum spre exemplu este manda- 

„fum, însărcinarea gratuit luată de a era afacerea altuia, unde 
mandatarul este la încheierea contractului numai debitor. pen- 
tru îndeplinirea însărcinării, dar poate deveni mai târziu şi cre- 
ditor spre a cere restituirea sumei cheltuite cu- executarea man- . 
datului, 

SECTIUNEA 1 | 

Reguli generale privitoare la contracte. 

" Contractele fac parte din srupul mai larg al convenţiunilor 
prin cari se înființează se modifică sau se desființează un ra- 
port juridic, Convenţiunile intră in noţiunea și mai largă de act 
juridic, al cărui element esenţial este declaraţia de voință. Ac- 

.1) Ci. Gaius 1V. 63, 

=) Dig, 22, 1, 1. pr.: Cum iudicio bonae fidei discăptatur, arbitrio iudicis 
usurarum modus ex more regionis ubi coniractum est constituitur, ita tamen, 
ut legi non offendat. (Papinian). - 

3) cf,* Dig, 50, 16. 19, Labeo definit. > „contractum“ uliro citrogue obli- 
gationem, guod ' graeci synallagma' vocant, veluti - emplionem * venditionem ă 
locationem conduciionem societatem.



289 — 

tul juridic se poate întemeia pe o singură declaraţie de. voinţă, 
şi atunci actul este unilateral spre exemplu testamentul;. se poa- 

„te întemeia pe consimțimântul a două sau mai:afmultor persoane 
şi atunci actul juridic are un caracter bilateral cum este conven- 

ţia. Când voinţa părților s'a întrunit în formele prevăzute de 
-dreptul în vigoare, numai atunci la. Romani a luat naștere .un 
contract. e | Sa E 

| Cum voința. este elementul comun actelor juridice,” fie uni- 
laterale fie bilaterale, urmează că regulile privitoare la acest 

-clement esenţial sunt valabile, — cu mici modificări de inter- 
pretare — și la contracte și la actul unilateral tipic, la. testa-. 
ment. | a | a 

În afară de declaraţiile de voință, care întrunite la contrac- 
„le se numesc consimțimânt, se mai cere pentru ca un contract să 

fie valabil încă două elemente esenţiale: obiectul şi causa.. 

$1.: 

Ă Consimţimântul, învoiala, 

La analiza consimţimântului se pot 'ridica . trei chestiuni; 
aceia dacă înțelegerea a avut loc; calitatea declarației de 
voință; capacitatea părţilor de a face o declaraţie de voinţă, 

I.: Contractul fiind un acord de voinţi, urmează că ceia 'ce 
sa petrecut în vederea încheierii contractului, înainte de a se 
ajunge la acord, nu poate avea un caracter obligatoriu ci indică. 
numai împrejurările în care se va fi încheiat contractul. Acor- 

„dul de voinţi fiind singur generator de oblisaţiune, se poate pu- 
ne chestiunea, în care moment s'a realizat acest acord când 
părţile contractante nu au fost de faţă; spre exemplu, când tra- 

„tările au avut loc între absenţi, printr'un intermediar sau prin 
'serisoare (per nuntium vel epistulam). In dreptul roman oferta 
unei părți pentiu încheierea unui contract nu leagă. pe oferent; 
așa dar declaraţiile unilaterale nu întâmeiază la Romani o obli- 

 gaţiune !). Cum atare ofertă se adresează  celei-lalte părți, se 

  

1) S'au'recunoscut două excepţiuni: a) votum, promisiunea unilaterală 
făcută într'un scop pios! întemeiază. o obligaţiune ce trece la moştenitori; . 
cî, Dig. 50, 12, 2. b) pollicitatio, promisiunea făcută in folosul unei comune: 

„++ olferentis solius. promissum et ideo illud constitutum, ut si ob honorem 
pollicitatio fuerit facta, quasi debitum exigatur. Asemenea promisiuni erau 

” 19
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pune intrebarea: în care clipă oferentul trebue considerat ca 

obligat în așa fel,.în cât să nu-și mai poată retrage oferta? Intâi : 

de toate, oferfă trebuie să ajungă la cunoştinţa adresatului, O- : 
dată cunoscută de adresat, se pune întrebarea din care moment, 

cferentul nu. o mai.poate retrage. Părerile sunt împărţite: unii 

- au spus: din: momentul când adresatul și-a manifestat voința 
de a accepta, scriind spre exemplu scrisoarea de răspuns “(teo- 

mia declaraţiunii); alţii au spus: în momentul când răspunsul . 
adresatului a ajuns la oferent, chiar dacă acesta nu Ia citit (teo- 

ria recepțiunii); alţii au spus: în momentul când oferentul a luat 

cunoştinţă de răspunsul (de consimțimântul) adresatului (teoria 

cunoștinței). (Cî. Windscheid, op. cit. Il. $ 306—1). 

Acordul de voinţi este exclus, când o parte a făcut declara- 
ţia în slumă (iocandi causa), la teatru“), etc, Consimţimântul 6 
acest caz nefiind serios, partea. nu a.voit să-l facă; deci nu 

există; * a - ă 

Nu se poate spune: că i lipseşte consimţimântul la contractele 

"simulate: aici, spre a -se ascunde actul juridic voit, se presintă 

„acest act sub aparența altui contract. Spre exemplu, debitorul 
insolvabil voind a masca o donaţiune, o face sub forma unei vân- 
zări stabilind un preț derizoriu, In atare caz consimțimântul 

-. există şi dă naștere actului juridic voit, deci donațiunea este - 
valabilă dacă întrunește formele cerute, conform regulii: acta 
simulata” veritatis substantiam mutare non possunt *), În asa- 

„„menea caz domnește principiul: plus valere quod agitur ' quam 
guod. simulate concipitur. ” 

II. Calitatea declaraţiei de voinţă. Consimţimântul poate 
i viţiat prin eroare, dol sau violență. In asemenea cazuri con- 

“tractul sau este nul dela început, sau poate fi anulat după cere- 
> 

„rea părţii care a suferit o pagubă. 

A: Eroarea (ignorantia, error) este lipsa de cunoştinţă sau 

executate pe cale administrativă nu numai când se făceau ob honorem de- 
cretum vel decernendum, ci şi pentru a aduce un ajutor de interes general : 

„(CE -Dig, 50, 12. 3. pr. şi 4.) În afară de aceste căzuri, promitentul rămânea 

obligat numai dacă începuse executarea, coeptum opus. Este o chestiune ne- 

lămurită dacă promisiunile de recompensă întemeiau o obligaţiune în drep- 
tul roman, Vezi în Textes, Ediţia IV, pag. 859, a lui Girard asemenea exem- * 

ple, 

2) ci. Dig, 44, 7, 3.2, | 
) Codex 4, 22, 2.  ::
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cunoașterea greşită, ce'a avut cine-va la săvârşirea unui act: 
juridic, Eroarea face să se strecoare o discordanţă între decla- 
rația de voinţă și voința adevărată a declarantului. Eroarea se 
reteră la manifestarea voinţii, nu la motivul care a putut să de- 
termine formarea voinţii, De aceia, eroare asupra acestui mo- 
tiv nu poate influenţa valabilitatea actului juridic, când s'a în- 
cheiat inter vivos 1), Eroarea poate să aibă loc cu privire la fapie: 
(isnorentia facti) sau la dreptul în vigoare (isnorantia iuris) *). 
Fioarea asupra dreptului nu atinge valabilitatea actului: juri- 
dic, pentru-că fie-care este ținut să cunoască regimul juridic în 
care trăeşte *), De aceia s'a zis: isnorantia iuris nocet, în. sen- 

„sul că nimeni nu poate invoca acest fel de eroare, spre a zădăr- 
nic efectele actului juridic ce a luat ființă +), a 

Eroare asupra faptelor împiedică declaraţia de voinţă să-şi 
piiiducă efectul juridic când această eroare este esențială: adică 
atât de determinantă, în cât dacă partea ar fi cunoscut situația 

de fapt nu ar fi consimţit, Această eroare esenţială) trebue însă 
că fie scuzabilă: să nu se poată imputa o prea mare negligență *) 
“aceluia care invoacă o eroare de fapt. i 

_Eroarea esenţială şi -scuzabilă 'atunci exclude voința când, 
în materie de contracte, este calificată de: error in negotio, er- 
ror in persona, error in corpore. ” 

„1. Error in neşotio există atunci, 'când părțile nu au fost de 
acord asupra naturii contractului: unul a dat bani ca donaţiune, 

  

1) In materie de testamente, s'a desvoltat regula că eroarea asupra mo- 
tivului poate să influenţeze valabilitatea declaraţiei de ultimă „voinţă, 

>) Cf. Dig, 22, 6. î. $. 1: Ignorantia vel facii vel iuris est. - 
___4) Asupra diferenţii de a trata cele două feluri de eroare, vezi conside- 

rația expusă de Neraţiu, Dig. 22. 6. 2. i 
1) Se.admit totuşi câte-va excepţiuni in favoarea acelor persoane, pre- 

supuse că din cauza vârstei, a sexului, sau condiţiei lor sociale nu pot cu- 

noaşte dreptul positiv, Paul, în Dig, 22. 6.:9. pr. scrie: minoribus viginii 

quinque annis ius ignorare permissum est. In afară de minori mai erau Îc- 

meile, oamenii. dela ţară, militarii: Cf. Dig. 49, 14, 2, 8 7; Dig. 22.6.9.8.1. 
5) In ce priveşte afirmaţiunea: errantis nulla voluntas. Cf. Dig. 39.. 3. 

20; Dig. 2. 1. 15; Cod. î. 18. 8. şi 9. in materie de succesiuni, , . 
“) Ulpian, în Dig, 22. 6. 6: fixează ast-lel criteriul după care se judecă 

negligența:; scientia enim hoc modo aestimanda est, ui neque neglegentia 
“crassa aut nimia securitas satis expedila sit neque delatoria. curiositas- exi- 

. satur, . a o ELI 

„1



— 292 — | 

altul i-a primit ca împrumut *), Cuna nu există consimţimânt, 
i s'a încheiat un contract; totuși proprietatea asupra banilor s s'a 
sirămutat, . - - _ | 

2, Error in persona există atunci, când o parte s'a înșelat 
„ asupra identității celei-lalte părți contractante, înai ales când 

ci editorul, care dă bani cu împrumut, s'a înșelat asupra persoa- 
nei debitorului: crezând că dă lui X, care este solvabil, a dat lui 
Z care e insolvabil, In acest caz eroarea este esenţială și exclu- 

de declaraţia de voință. In Pandecte se întâlneşte și cazul când 
debitorul, credea că primește banii cu împrumut de la o persoa- 
nă, iar în realitate i-a primit de la alta, Ne fiind acord 'de voinţi 
contractul nu s'a încheiat, iar banii primiţi pot fi ceruţi înapoi 
ca o îmbogăţire fără causă, -printr'o condictio numită iuventiana, 
de la jurisconsultul Juventius Celsus, care a dat această so-. 
“luţie?), - - 

3. Error in corpore are loc atunci, când părţile s'au înşelat 
asupra: identității lucrului, care formează obiectul contractului: - 
exemplu, vânzătorul a crezut că vinde cutare casă, iar cumpă- . 
„rătorul cumpără alta ). Contractul este .nul. prin lipsă de con- 

- simțimânt. În ce priveşte eroarea asupra calităţii lucrului, acea- 
sta nu â atins valabilitatea contractului; “spre exemplu, când 
am contractat asupra unei materii, ce credeam că este aur, iar 
în realitate este aramă, oblisaţiunea există pentru-că asupra 
identității corpului am fost înțeleși, numai asupra calității sub-- 
stanței corpului vândut s'a strecurat: o eroare *). Chiar când s'a 
vândut oțet drept vin, unii jurisconsulți au spus că obligaţiunea 
este' valabilă, guia in corpus consensum est, etsi in materia sit 

  

*) Dig. 12. 1, 18, Si ego pecuniam tibi quasi donaturus dedero, tu quasi 
mutuam accipias ...., donationem non esse... nec 'mutiam esse; cf, Dig. ! 

41. 1, 36. ” 

>) Dig. 12. 1. 32: Si « et me et Titium mutuam pecuniam rogaveris et ego. 
- meum debitoren! tibi. promittere, iusserim, tu stipulatus- sis, cum putares 
eum Tilii debitorem esse an mihi obligaris? subsisto, si guidem nullum 'ne- 

gotium mecum contraxisti: sed proprius est ut obligari te existimem, non quia 

fibi credidi (hoc enim nisi inter consentientes -fieri non potest): sed quia 

pecunia mea ad te pervenit, eam mihi a te reddi bonum et aequum est. 
„.9) CE Dig. 18, 1. 9, pr,.,.., si-igitur ego me fundum emere pularem 

Cornelianum, fu mihi te vendere Sempronianum putasti, quia in corpore dis- 

sensimus, emplio nulla' est, 
1) Ci, Dig. 45. 1. 22, privitor la stipulaţiune,-
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crralum ').. Mai târziu, după o controversă, s'a admis că vânza- 
” rea, contract de bună credinţă, este în asemenea caz nulă?). 
Această eroare asupra calității Romanii au privit'o ca o eroare 
asupra substanţei (error in substantia).! i 

“În ce privește error in guantitate, s:a adrais că contractul este 
valabil numai în 'măsura în care eroarea nu îngreuiază situația 
debitorului. Spre exemplu, când la încheierea contractului de. 
locaţiune proprietarul a închiriat cu o sumă mai mică de câta 
crezut chiriașul,: contractul este valabil. pentru chiria fixată de 
proprietar *), conform resulii: in “eo guod plus sit, sermiper inest 

et niinus.?) - e 
Pe când eroarea împiedică incheierea contractului în cazu- 

rile mai sus arătate, pentru-că exclude consimțimântul; dolul . 
și violența” viţiează numai consimţimântul cu așa efect, că par- 
tea păgubită poate anula contractul, care până în momentul anu- 
lării are totuşi o existență juridică. Dolul şi violenţa constitue 
delicte, din cari nasc acţiuni proprii, — după cum se va vedeă la” 
capitolul delictelor, — aducând desființarea contractului exi- 
stent. - Ei a 

B. Dolus, inșelăciunea, constă în determinarea părții con- . 
tractanie la o declaraţie de voință greşită, prin mijloace fraudu- 
loase. Spre exemplu, am făcut pe cumpărător să creadă că tere- 
nul ce-i vând este petrolifer și am obţinut un preț, pe care cum- - 
părătorul nu Iar îi dat dacă nu ar fi fost indus în eroare. În ase- 
menea caz din consimțimântul' obţinut naște un contract, care - 
dacă s'a: executat poate fi anulat prin actio 'doli, când partea 

x „. 

  

1) Dig. 18, 1.9. $ 2: Inde quaeritur, si in ipso corpore non erratur, sed 
„în substantia error sit, ut pula si acelum pro vino veneat, aes pro auro vel 
plumbum pro argento vel quid aliud argento. simile, an emptio et lenditio 
sit. Marcellus scripsit libro sexto digestorum emplionem esse et venditio- 
nem, quia în corpus- consensum est, etsi in materia erratum. ego (Ulpian) 
in vino quidem consentio, quia. eadem prope „ousia“ (substantia) est, si mo- 

do vinum acuit: ceterum si vinum “non acuit, sed ab initio acetum huit, ut 
" embamma, aliud pro alio venisse videtur, in ceteris autem nullam esse ven- 
dilionem puto, quotiens in materia erratur. | 

*) CE. Girard, op. cit pag, 461 nota 5;. ” : 
*) cf. Dig, 19, 2. 54: Si decem îibi locem fundum, lu autem existimes 

quinque te conducere, nihil agilur: sed. et si ego minoris me locare sensero 
tu pluris te conducere, utique non pluris erit conduclio, -quam guanti ego 

"pulavi. | a - "Ă a 
CE Dig, 50, 17, 100 Și 

1 

Ă . - - - . 7
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păgubită o intentează cu succes, Dacă contractul nu s'a execu- 

tat, înșelatul are exceptio doli spre a reiuza prestaţiunea ce i se 

-cere în virtutea contractului încheiat, Această excepţiune 'tre- 

buia să fie coprinsă în formulă pentru ca judecătorul să o îa în 

consideraţie la iudicia stricti iuris; pe când bonae fidei iudiciis 

exceptio doli inest*): judecătorul o lua în „consideraţie din pro- 

prie inițiativă pentru-că așa cere equitatea. i 

_C. Metus sau vis?), constă în determinarea părții contrac- 

tante la o declaraţie de voință făcută sub presiunea unei ame- 

nințări, Romanii priveau declaraţia exprimată ca isvorând dintr'o 

voinţă” proprie: etiamsi coactus tamen volui*), De aceia contrac- 

tul există. Putea fi. însă desființat prin actio quod metus causa 

când s'a executat; sau i se putea zădărnici executarea prin 

„exceptio metus opusă de partea intimidată, când i se cere pre- 

„stațiunea promisă. 

III. Capacitatea părţilor. Putinţa recunoscută unei. persoa- 

„“-ne de a figura în numele său la un act juridic, se apreciază la 

Romani stabilind mai întâi condiţia juridică a contractantului: 

„dacă este liber ori sclav, cetățean roman ori peregrin, sui iuris 

-ori alieni iuris; dacă fiind sui iuris își administrează singur ave- 

_rea, sau dacă din cauza vârstei, a sexuliii ori a unor lipsuri min- 

“tale stă sub tuțelă sau' curatelă.. | 

Sclavul nu poate încheia un contract, pentru- -că după drep- 

-4ul civil nu este subiect de drept.: 

Peregrinul putea participa la o obligaţiune contractuală ca . 

creditor sau debitor, numai în măsura în care s'a admis deptul 

ginţilor în cadrul dreptului roman. Așa dar, streinul era exclus . 

de la acele forme de încheiere -a obligaţiilor reservate exclusiv. . - 

cetăţenilor romani, precum nexum, obligația literală, şi contrac- 

“tul verbal; încheiat prin cuvântul spondere, afară numai dacă a 

dobândit ius commercii. Treptat cu dispariţia vechilor forme, a au 

căzut şi atari restricțiuni pentru peregrini. 

.. Fiul de familie putea deveni creditor, dar dobândea pentru 

tată, afară numai dacă era titularul unui peculiu castrens, guasi- 

> 

) ci, Dig, 24,3, 24, și Dig. 30, 84, 5. i - 

) vis indică actul: prin: care” partea ' este constrânsă a consimţi;. ar 

metus exprimă efectul actului de. constrângere. - 

5) -Si metu coactus adii hereditatem, puto me heredem eflici: quia 

quamvis si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui: sed per praeto- 

zem restituendus sum, ut abstinendi mihi potestas fribuatur. Dig. 4. 2. 21, 5,
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» - castrens sau bonum adventicium; ') putea deveni debitor ex de- 
"licto fără nici o restricțiune. Dar ex contractu? La început desi- 

Sur, nu: pentru-că-executarea unei datorii făcută asupra. per- 
„ soanei fiului de familie ar fi atins patria potestas?), Sub Impe- 

riu, în virtutea senatusconsultului Macedonianum, fiii de familie - 
„puteau refuza restituirea banilor împrumutaţi; așa dar, în ce-: 
privește împrumutul de bani capacitatea lor: era indirect para- 
lizată, pentru-că nimeni nu dă bani cu împrumut când ştie că? 
nu mai poate cere restituirea lor, a : 

Persoanele de fapt incapabile, sau nu pot contracta în nici 
un mod, cum sunt infantes şi alieaţii; Sau au o capacitate res- 

„ trânsă în sensul că pot deveni singuri creditori, dar nu pot de-. 
veni debitori de cât cu auctoritas tutoris sau consensus curatoris.. 
Aceiaşi restricțiune au suferit'o și femeile până în secolul IV, 
când emancipându-se de tutelă au putut 'să se oblige singure. 
Totuși 'prin senatusconsultum Velleiânum li s'a interzis dreptul 
de a 'se oblisa pentru alţii (intercessio): Această incapacitate -- 
specială a 'rămas și în dreptul lui Iustinian, E 

| 3 2, 

Obiectul. : 

Consimţimântul, lipsit de viţii şi:dat de părți capabile, tre- - 
buie să se refere la o -prestaţiune, fără de care contractul nu 
ar putea exista. Din punctul. de; vedere al felului prestațiunii, 

„poate să existe o obligatio dandi, impunând debitorului un fapt 
positiv şi anume, transferarea proprietăţii sau constituirea unei 
servituţi; poate să 'existe o oblisatio faciendi, impunând debito- 
rului fie un alt fapt positiv fie chiar o abstenţiune :). Ori-care ar 
îi obiectul obligaţiunii, el trebuie să “prezinte. creditorului un în- 

"teres evaluabil in bani, pentru-că numai cu această condiţie, în 
„caz de neexecutare a obligațiunii, judecătorul va putea rosti o . 
condemnatio pecuniaria, care era ultima ţintă a ori-cărui proces 

. în perioada clasică, i N | E 
In afară de atare însușire, obiectul trebue să fie licit, să fie: . 

  

1) In ce priveşte efectul contractelor încheiate de către fiii de familie 
în folosul lui paterfamilias, vezi acţiunile adiecticiae qualitatis. 

2) CE. Girard, op. cit. pag, 465, nota:2, - 
3) CE. Dig, 50. 16. 189, :
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posibil şi 'să se îi stipulat exclusiv în favoarea sau în sartina păr- - 

ților contractante, . - a 

a) Licit. Obligaţia nu poate avea un conţinut care ar îi con- 

tra bunelor moravuri *). Obligaţitinea luată de a mă. abţine de 

la'o crimă în schimbul unei sune de bani, este nulă; iar suma 

“plătită poate îi. cerută! înapoi, nu în -virtutea contractului, căci 

„nu există; ci ca o “îmbogăţire fără causă. 

'b) Posibil. Prestaţiunea poate fi ori de la început; adică de: 

la încheierea .contractului, imposibilă; ori poate deveni ulterior. 

imposibilă. Imposibilitatea ulterioară nu are loc aici, ci se va 

trata "la răspunderea debitorului, întemeiată pe contractul 'inche- o. 

iat, : ! - 

- Prestaţiunea poate fi ds la inceput obiectiv imposibilă, când” 

"nimeni nu o poate executa; spre exemplu, sa promis un centaur, 

un lucru extră commercium, un om liber de vânzare, În aseme- 

"nea caz contractul -este "nul, pentru-că ultra. posse nemo “opliga: 

tur ?). Prestaţiunea poate îi de la început subiectiv 2 imposibilă, 

când numai debitorul, el personal, nu o poate îndeplini. În acest. 

caz contractul este valabil. Debitorul rămâne răspunzător de ne- 

executare în măsura în care creditorul a suferit o pagubă. Acea- 

„stă pagubă” poate să rezulte. din faptul, că creditorul având în- 

credere in executarea contractului, a făcut cheltuieli de pregăti- 

re,-sau s'a abținut.de la altă afacere, Spre exemplu, am vândut 

un “cal strein, pe care nu-l pot procura cumpărătorului. Acesta. .; 

făcând. cheltuieli cu construcția” unui srajd, pentru-că a crezut 

în executarea contractului, îmi -va “putea pretinde nu numai pre- 

ul ce am primit ci şi suma ce cumpărătorul: a cheltuit în . vâderea - 
Îa 

execulării contractului. Da 

  

1) Dig. 45. 1. 26. Ulgian formulează regulă: Generaliter. nocimus turpes . 

- stipulationes nullius esse: momenti. CE, şi Cod. 8. 38. 4. Cari fapte ating bu- 

nele moravuri, aceasta. depinde de vederile unei anumite societăţi la un 

„anumit timp, Spre exemplu, comerţul. cu carne vie este contra bunelor mo- 

ravuri aslă-zi, ru era privit ca atare” “ia Romani ci constituia o afacere per- 

- misă şi foarte lucrativă, cu care mai ales se ocupau Jidanii, „- 

) ImpossiSilium nulla est obligatio. Dig. 50; 17. 185). 

a) Distincţiunea între imposibilitate obiectivă şi subiectivă a fost făcută 

"de interpreţii germani; dar şi jurisconsulții romani cel puţin. au simţit'o 

după! cum reiese din Dig, 45. 1. 137. 4. unde se: vorbeşte de impedimentum 

de tacultas dandi imposibilitate subiec- 
naturale. imposibilitate obiectivă, şi 

cutare din partea debito- 
tivă privind numai insuficienţa mijloacelor de exe 

rului, ia: A e 2 E
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Când înţelegerea nu a ajuns a fi contract, pentru-că pre- 
„. Staţiunea era obiectiv! imposibilă, creditorul suferind o pagubă -- 

pentru-că a crezut în valabilitatea contractului, nu putea cere a : 
fi despăgubit printr'o acţiune. contractuală de oare-ce contract 
nu există. Atare consecință exact juridică s'a admis la contrac- 
tele stricti iuris. Aici, creditorul căruia i s'a promis un sclav mort 
nu avea nici o acţiune pentru despăgubire. Putea intenta cel mult 
actio doli dacă- a fost înşelat prin manopere frauduloase; fiind 
prevăzător, pitea să se asigure printr'un contract verbal că de- 
bitorul îi va “plăti, o anumită sumă, în caz când s'ar face vinovat 
de vre-o inșelătorie la încheierea contractului (stipulatio de .do-. 

„lo). Dar fără această precauţiune, fără actio de dolo, care a apă- 
rut'în ultimul secol al Republicii, creditorul nu putea cere :des- 
păsubiri printr'o acțiune contractuală. pentru-că nu se încheiase 
un contract, i te 

La bonae fidei negotia asemenea consecinţă strict juridică 
nu era compatibilă cu natura contractului. Bona fides cerea ca 

"paguba-să fie reparată indiferent prin ce mijloace procedurale. 
La început pretorul pornind de la ideia că contractul. nu este 
valabil, a acordat o acțiune in factum.!); mai târziu a considerat | 
contractul de vânzare ca valabil pentru a putea acorda actio 
empti cumpărătorului păgubit, când a fost de bună credință ? ),. 

“ Această acțiune o avea nu numai contra vânzătorului care: cu- 
noscuse de la început imposibilitatea obiectivă, dar şi contra 
acelui vânzător care ar fi trebuit s'o cunoască; şi acest vânzător 
era vinovat, pentru-că la încheierea contrăctului din cauza pro- : 
priei lui neglisenţe nu a cunoscut adevărata stare de fapt. Răs- 
punde, fiindcă i se poate imputa ceia ce a numit Phering culpa 
in: contrakendo.: , : | 

c) Prestaţiunea trebue să se fi stipulat numai în favoarea 
creditorului și numai în sarcina debitorului, care au participat 
la incheierea contractului. Altă destinaţie nu i se. poate da. 
Ori-ce terțiu creditor sau debitor era 6xclus, pentru-că obliga- 
țiunea nu-şi poate produce efectele de cât intre părţile cari au 

  

1) Dig. 11, 7, 8.1; Si locus religiosus pro puro venise didebir prae- 

tor in faclum actionem in cum dat ei ad quem ea res pertinet: quae aclio 

“et in heredem .compelit, cum quasi ex empto actionem contineat. i 

:) Pe vremea lui Pomponiu vânzarea unui om liber, loc sacru sau reli 

fios, devenise- valabilă când cumpărătorul fusese de bună credinţă. Cî..Dig. 

18, Î, 4 si 5 

«
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luat parte la contractarea ei), De:aceia, nu se poate stipula în 

favoarea altuia, făcând pe acesta creditor, conform principiului 

alteri stipulări nemo potest. Bine înțeles, nu se admiite ca o per- 

soană liberă să stipuleze pentru altul; poate însă stipula fiul de 

familie sau sclavul, care sunt recunoscuţi ca instrumente de achi- 
ziţie pentru persoana, în a cărui putere se află ?), Pentru aceiaşi - 

considerație, că un strein nu poate intra în legătura” contractului, 

pe care nu l'a încheiat el personal, nu se poate promite prestaţiu- 

_nea altuia, făcând pe aceasta debitor, 

1, Stipulațiuni în favoarea altuia. 

Acestea nu dau naştere la un drept de creanță în favoarea | 
terțiului pentru-că dreptul positiv nu le admite*), dar nici în 

favoarea stipulantului pentru-că acesta nu a voit să încheie obli-- | 

gațiunea pentru sine?), Dreptul clasic "pornind de la concepția 

„că obligaţiunea este o legătură strict personală, nu admitea nici 

stipulațiuni în favoarea sau sarcina heredelui, cu efectul ca obli- 
gațiunea să înceapă de la “moştenitor, Gaius?) formulează - re- 

sula: ab heredis persona incipere oblisationem non posse. 
- Dela principiul, că nu se poate stipula “în favoarea altuia, 

s'a făcut o abatere sigură în dreptul clasic: donatio sub modo. 

Aici donatarul, primitorul darului, este obligat să facă unui ter- 

” ţiu o prestaţiune din donaţiunea primită, sau chiar să o restitue 

aceluii terțiu după un anumit timp, după cum a convenit.cu dona= 

1) Ca excepţie de la acest principiu-nu poate fi privită răspunderea 

moștenitorului, pentru-că el, continuă personalitatea juridică a defunctului 

şi în această calitate succede in situaţia “de creditor 'sau debitor ce avusese 

delunctul, nici la cesiunea de creanță, cesinarul nu intră într'un vinculum 

"iuris la a cărui incheiere nu a participat, de oare-ce, după concepţia ro- 

mană, nu-i 'se transferă dreptul de_creanţă ci numai exerciţiul dreptului, 

2) De aceia scrie Gaius III, 103; Inutilis est stipulatio, si ei dari stipu- 

" Iemur, cuius iuri subiecti non sumus, 
2) cf, următorul text al lui Paul, conţinând principiul general; Quae- 

- cumque - gerimus, cum ex nostro contractu originem trahunt, nisi ex nostra 

| persona initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt: et ideo neque sti- 

-pulari neque emere vendere contrahere, et alter suo nomine recte agat, pos- 

sumus. (Dig. 44, 7.11), | 

1) Spre exemplu, bărbatul care a cumpărat în numele soţiei nu dobân- 

deşte pentru ea actio empti dar nici pentru el: -... empti actionem nec illi 
nec fibi adquisisti, dum fibi non-vis nz2e li “potes. "Cod. 4, 50, 6. 3, 

9) Gaius III. 117, „şi 100, : ÎN
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torul, Terţiul poate cere executarea prin acţiune proprie '). Frag- 
mentele-coprinzând cele-l'alte cazuri: când .constituentul dotei 
stipulează restituirea dotei către o terță persoană, când depo- 
nentul sau acela care a dat cu împrumut stipulează ca lucrul de- 
pus sau împrumutat să se restitue unui terțis, şi alte câte-va. 
cazuri, sunt bănuite a fi interpolate *), - - 

Dela Îustinian înainte s'au admis stipulaţiuni în favoarea. 
„Si promisiuni în sarcina moștenitorului prin constituția din anul 
531: ut actiones et ab herede ei contra bheredem incipiant. (Cod.. 
4, 4), 

2, Promisiunea în sarcina altuia (pro alio). 

Atare promisiune nu obligă nici p2 promitent, nici pe ter- 
ţiul strein de incheierea contractului, Când însă promisiunea pro 
alio 'este ast-fel făcută, în cât se puiea interpreta ca o proprie 
străduință a promitentului de a determina pe terţiu la o presta- 
țiune, atunci această străduință era privită ca formând obiectul 
ohlisațiunii, și de aceia promitentul s2 obliga personal), | 

Stipulaţiunea in favoarea sau în sarcina unui terțiu, nefiind 
valabilă, nu da naştere la acţiune. Prin urmare: nici terțiul, în. 
favoarea căruia s'a stipulat, nu putea pretinde prestaţiunea; 
nici terțiul a cărui prestaţiune s'a promis de către altul, nu pu- 
iea fi chemat în. judecată, De asemenea, riici persoană care a 
“obținut promisiunea în favoarea altuia, sau care a făcut promi- 
siunea în sarcina altuia, nu putea să aibă vre-o acţiune în exe- 
cutare pentru că nu exista obligaţie. S'a admis. numai ca stipu- 
lantul sau promitentul să poată asisura executarea prin aşa nu- 
mita stipulatio sau promissio poenae *): un contract verbal inde- 

- 1) Ci, Cod, 8. 54, (55) 3, | a 
>) Cî. Girard op. cit, pag. 450—451,. ” - 
5) Inst, HI. 19. 3: Si guis alium daturum facturumoe quid spoponderit, 

non obligabitur, veluti si spondeat Tilium guinque aureos dalurum, quod si 
effecturum se, ut Tilius daret, spoponderit, obligatur. | 

*) Inst, III, 19, 19: Alteri stipulatori, ut supra diclum est, nemo polest, 
„» imnventae sunt enim huiusmodi obligationes ad hoc, ul urusquisgue sibi ad- 

quirat quod sua interest: celerum si alii detur, nihil interzst <“ivulataris, 
plane si quis velit hoc facere poenam stipulari coriveniet, ut nisi ita laclum 
sit, ut comprehensum esset, commiitelur :poenae. stipulatio eliam ei cuius 

„_nihil interest: poenam enim cum stipulatur quis non illud inspicitur, quid 
inlersit- eius, sed, quae si guantitas in condicione stipulationis, ergo si quis 
stipuletur Titio dari, nihil agit, sed si addiderit de pPoena „nisi dederis“ 

N
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pendent, prin care debitorul promitea creditorului o sumă de 
bani în caz când nu va executa promisiunea făcută în favoarea 
unui terțiu, sau când terțiul nu execută prestaţiunea ce a pro- 
mis'o debitorului. în “locul: lui. Acest contract verbal nu . avea 
un caracter accesoriu, adică existența lui juridică nu -depindea 
de aceia a contractului: în favoarea sau sarcina - terţiului, căci 

atunci ar fi fost nul, ca şi contractul principal; ci era un contract 
independent, dar condițional, intrând în vigoare prin neexetuta- |, 

"rea-primei înțelegeri şi dând naştere la actio ex stipulatu. 

Sa 
Causa. 

Causa!) unei obligaţiuni este motivul juridic în virtutea 

căruia debitorul a consimțit să se oblige. Causa se deosebește de 
interesul mai depărtat, care a determinat una.din părți la încheie- 

rea contractului. Cauşa e precizată de natura contractului; deci 

“la același tip de contracte întâlnim aceiaşi cauză; pe când: mo- 
bilul “determinarit poate să varieze dela caz la. caz după impreju- 

rări şi persoane, Un exemplu: am promis un dar persoanei, care 
mi-a salvat vieața. Causa obligaţiunii e promisiunea de dona- 
țiune; mobilul de fapt are un caracter cu totul subiectiv şi indi- 

tot aureos „dare spondes?“tunc commiltitur stipulatio. Intregul text până 
la exemplul din urmă e luat din comeniarul lui Ulpian, Dig. 45, 1. 38. 17. 

Acest fragment stabileşte principiul că stipulaţiunea. in favoarea unui 

terțiu nu este valabilă,:pentru-că stipulantul nu are un_interes propriu. 
Când însă stipulaţiunea foloseşte de fapt stipulantului, spre exemplu debi-” 

torul a promis creditorului că va plăti mandatarului său, atunci creditorul 

având un interes va avea şi o acțiune, Dar această acţiune nu aparține şi 
terțiului (mandatar), Cf, paragraful următor din Instituţiile lui Iustinian 

codem. Pentru promissio 'poenae, admisă când am promis .o sumă de bani, 

dacă fapta altuia ce am făgăduit nu 'se va executa. Cf. Inst. III. 19, 21 și 

Dig. 45, 1, 38. $1 şi 2: Si quis promittat per alium non fieri dicendum est 
“inutiliter cum promiltere iactum alienum. At si quis velit factum alienum Ă 
promiltere, poenam vel quanii ea res sif potest promittere. 

" 2) Cuvântul causa are diferite înțelesuri, Când se strămută o valoare, 

în patrimoniul altuia, causa inseamnă scopul pentru care se face această . 

schimbare, şi atunci poafe fi: causa donandi, pentru -a face o donaţiune, 
credendi pentru a" încheia o 'obligaţiune cu rolul de creditor, solvendi' spre 

" „a linge o obligaţiune, Asupra celor-lalte înțelesuri cf. Seckel, în Heumanns 
Handlexikon zu den Quellen des r&mischen Rechts. :Ed..IX. 1914. pagina 

50—61. .
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ferent din punct de vedere juridic, Am lucrat ast-fel dintr'un sen- | 
“timent de recunoștință, La un "contract de vânzare, vânzătorul 
se obligă la predare pentru-că cumpărătorul se dbligă la plata 
prețului. Cauza obligaţiei vânzătorului stă în obligaţia corespun- 
zătoare a cumpărătorului. Mobilul care a hotărit pe vânzător. la: 
instreinarea lucrului, poate porni din interese felurite şi fără im-. 
portanță î în drept. e a 

La contractele bonae fidei existenţa causei este un element 
esenţial, La contractele formale causa. poate lipsi fără a atinge 
valabilitatea lor, Aceste contracte independente de causa. lor 
se numesc absiracte. Spre exemplu, o stipulațiune ia naştere 
din faptul schimbului de intrebare și răspuns concludent, Prin 
urmare pot îi chemat în judecată, chiar când nu am primit banii 
a căror restituire am promis'o îprmal prin stipulaţiunea încheiată, 
Aici obligaţiunea naște din formalitatea îndeplinită la incheierea 
contractului verbal, deşi causa (numeraţiunea banilor) nu s'a în- 
făptuit. Cum însă în asemenea caz promitentul rămânând debitor 
suferă o pagubă, pretorul ii acordă exceptio doli spre' a. refuza 
executarea îndatorirei ce și-a luat ').. Debitorul mai are după 
dreptul civil şi o condictio, fie pentru a cere liberaţiunea din 
vinculum oblisationis *), fie pentru a reclama ca nedatorată pre- 
stațiunea făcută (condictio indebiti). Spre exemplu, crezându- 
mă dator a preda vecinului în plină proprietate pe servul meu,. 
îi transfer proprietatea: el a devenit proprietar, eu insă îi pot 
cere restituirea sclavului prin condictio indebiti. 

Ş 4. 

Elemente accidentale la contracte. 

Din punctul de vedere 'al conținutului lor se pot deosebi la 
contracte trei feluri de elemente, numite esențiale, naturale, ac- 
cidentale. 

Elementele esenţiale nu pot lipsi, pentru-că tocmai: prin exi- . 

1) Cf, Gaius IV. 116: „.„si stipulatus. sim a te pecuniam lamquam cre- 

dendi causa numeraluriis nec numeraverim, nam eam, pecuniam â te peti 

posse cerlum est, dare enim te-oportel cum ex stipulalu lenearis; sed quia 
iniquuni est te co nomine condemnari, placel per exceplionem doli te de- 

fendi debere. 

2)-cf. Dig, 12, 7. 3: Qui sine causa obligantr, incerli condictione con- 

sequi possunt ut liberentur, 

.



— 302 — 

stența lor se stabileşte tipul contractului, La vânzare, spre exeni-, 
plu, elementele esenţiale sunt: marfa și prețul. Dacă nu s'a-a- 
juns la înțelegere asupra, acestor două puncte, nu poate să ia 
naștere tipul de oblisaţiune, numită emptio-venditio. De aceia, 

“părţile nu le pot exclude prin înțelegere specială. Dacă spre 
exemplu, o parte spune la încheierea contractului „cumpăr cu- 
tare obiect dar nu fixez prețul“, atunci un contract d& vânzare: 
nu s'a încheiat, E Ei 

Elementele naturale rezultă din natura contractului, dar 
nu-i imprimă caracterul tipiz, şi de aceia pot fi modificate prin 

„Voința părților contractante, Spre exemplu. obligația vânzăto- 
rului de a păstra lucrul vândut până la predare rezultă din 
însă-și natura contractului de vânzare '), e un element naturale. 
negotii; vânzătorul poate fi însă scutit de această îndatorire. 

Elementele accidentale nu isvorăsc nici din conţinutul tipic 
al contractului nici din natura lui: sunt clause 'speciale cari se 
adaugă la contracte după voința părților. Dintre numeroasele 
clause, intrând în această categorie, cele mai de seamă sunt: con- 
diția și termenul. i. - | 
a | A, Condiţia. * 

„Condiţia este un fapt viitor și nesigur, de care depinde exi- 
„stența sau stingerea unei, obligaţiuni, Condiţia, cu a cărei impli- -- 
nire oblisaţiunea ia naștere, se numește suspensivă (condicio a 
qua). Până la împlinirea faptului pus în condiție ființa obliga- 
țiunii stă în suspensiune, Condiţia cu a cărei împlinire obligu- 
țiunea până atunci existentă „se stinse, se numește resolulorie 
(condicio ad quam), pentru-că prin împlinirea ei se disolvă, se 
desființează legătura obligatorie. De aceia, această clausă nu re- 
presintă o.condiţie propriu “zisă privind începutul unei obliga- 
țiuni *), ci constitue un mod.de stingere a unei obligaţiuni, care 

„până la împlinirea condițiunii a existat necondiţionai. Spre exem: 
plu, vând un lucru cu condiţia de a rezilia vânzarea dacă într'un' 

  

1) cf, Dig. 19,.1. 11, Ş 1: In primis sciendum est, in hoc iudicio (la vân- 
zare)... id praestari, quod inter contrahentes actum est, quod si nihil con- 
venil, tunc ea praesfabuntur, quae naturaliter insunt huius iudicii potestate. 

*) cf. Dig, 44. 7. 44; $ 2: Condicio vero elficax est, quae in consti-. 
" tuenda obligalione inseritur, non quod post periectam eam ponitur, veluti: 
„cenium dare spondes, nisi navis ex Asia venerit“'? Ci, Ferrini op, cit. pag. 
173 nota 1, - i !
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anumit timp mi se va oferi un preţ mai mare, In acest caz, bli- 

saţia, încheiată prin emptio-venditio, există deplin şi fără condi- 
ție; dar se desface, dacă altul va oferi mai muli vânzătorului, 

prin urmare desfacerea contractului depinde de implinirea unei 

condiţii, de oferirea unui preţ mai mare. De aceia, la stabilirea 

unei condiţii rezolutorii, jurisconsulţii romani au privit actul ju- 

ridic ca încheiat fără condiţie, dar supus unei eventuale desfiin- 
țări condiționale, ca: negofium purum quod sub condicione resol- 

vitaar "), ! 

- Aici se va trata numai i desore condiţia suspensivă, 

Caracterul condiţiei suspensive este incertitudinea obiectivă, | 

_care se va lămuri în viitor, Spre exemplu, voiu face o donaţiune 

prietenului meu, dacă se va intoarce nava încărcată cu grâu din 

Egipt. Dacă incertitudinea există numaâi la părţile contractante, 

pe când în realitate este lămurită, asemenea clausă pusă într'un 
contract nu constitue o condiţie, şi deci nu ţine în suspensie fiin- 

ţa obligaţiuni ?), Atari: condițiuni se numesc in praesens vel in 

praeieritum collatae, după cum se referă la un fapt prezent sau 

trecut; -sdre exemplu, mă oblig dacă Titius a fost: consul sau. 

dacă: Maevius irăeşte, *) Aceste faptese pot verifica. Dacă faptul 

pus în condiţie s'a produs mai înainte, atunci actul juridic este 

- de la început valabil, fără a fi fost suspendat un moment *). 

Nu este o condiție propriu zisă nici așa numita condicio 
iuris*), aceia fără de care actul juridic: nu poate exista; spre 

“exemplu, las amicului moștenirea mea dacă va trăi după mine, 

1) Negotiur purura, este acel act juridic căruia: nu i sa adăugit un 

icrimen sau o condiţie. înt. 3, 15. 2: omnis stipulatio aut pure aut: in diem 

zii sb condiciore fit. Ia ce priveşte caracterizarea condiţiei rezolutorii şi 

deosebirea ei de condiţia suspensivă la în dem addictio, vezi explicaţia lu- 

-minoasă a lui Ulpian în Dig. 18.2. 2. pr, - 

2) Last, II, -15, 6; ... quae enim per rerum naturazi cerla sunt, "non. 

“imorantur-cblisationem, licet apud nos încerta sint. . .. 
2) Dig, 12. 1,.37: Cum” ad praesens tempus 'condicio confertur stipulatio 

non cuspenditur et, si condicio vera sit, stipulatio- tenet, quamvis tenere con- 

izehentes condicionem ignorent, velut „si rex Parthorum vivit- centum “mihi - 

dari spondes?" eadem sunt et cum 'in praeteritum. condicio confertur. 

*) Dig. 35. 1. 10, $ 1: Si sie legatum sit „si navis ex Asia venerit“ et 

zâncranie testatore: nauis venerit testamenti facti tempore, dicendum pro- 

is-pleta haberi.. . a 

et. Dig. 35,1. 19.81. | A a 
3 ÎN
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Asemenea clausă este superfluă, pentru-că dreptul de a moște- 
ni presupune faptul dea supravieţui defunctului, NE 

Condiţiunile imposibile (exemplu: si digito coelim fetigerit) 
fac ca contractul să nu ia naștere, pentru-că cine a pus aseme-' 

„nea condiţie e considerat, că nu a voit serios ca oblisațiunea să 
se încheie 1), E a A n 

Condiţiunile puse contra bunelor moravuri fac contractul . 
„nul; spre exemplu, promisiunea, ce mi-a făcut -testatorul că îmi: « 

va plăti o sumă de bani, dacă nu-mă va institui ca moștenitor, | 
nu dă naștere unei obligaţiuni, pentru-că s'a făcut cu o condiție 
contra bunelor moravuri?) - - SR 

După forma în care se redactează, condiţiile pot fi positive 
“sau negative (dacă a avut loc cutare fapt, sau dacă“nu s'a în- 
tâmplat) *); casuale, când depind de o întâmplare, ori de faptul 
unui terțiu; sau potestative, când împlinirea 'lor depinde de un 
fapt extern și de voința părţii condițional îndrituite; spre exem- 
plu, promit un dar, dacă beneficiarul va lua pe cutare în căsă- 
torie; în acest caz promisiunea condiţională este: valabilă, pen- 

- tru-că încheierea căsătoriei: nu depinde numai de voința părții 
care așteaptă executarea donaţiunii, ci şi de consimțimântul vii. 

"toarei mirese. Când însă împlinirea condiţiei depinde exclusiv 
de voința părții care își derivă dreptul din- contract, atunci o 

- Gbligaţiune cu asemenea condiţie nu este valabilă *), 

Starea oblisaţiunii condiționale:până la implinirea condiţiei. 
| a (pendente condicione). - o 

Deși de împlinirea condiţiei. suspensive. depinde existența 
oblisațiunii, totuși nu'se poate spune că până la împlinirea con- 

  

1) La testamente condiţia imposibilă se consideră ca. nescrisă, spre a se 
respecta restul dispoziţiilor de ultima voinţă (favor testlamenti). Gaius II]. : "98, referă că pe vremea lui această chestiune era controversală între cele 

"2 şcoli: Iustinian a. admis ideea Sabinienilor; cf, Inst.-2. 14 $. 10, 
„an 2) Dig. 45, î, 61: Stipulatio hoc modo- concepla: „si heredem me non 

" Peceris lantum dares spondes?“ inulilis est,: quiă contra bonos mores est! 
„haec stipulatio, *. + . - Aa 7 e E 

: *). Asupra- chestiunii: controversate, dacă formularea condiţiei negative 
trebue: să . coprindă negațiunea 'faplului sau 'dacă faptul negativ se poate 
exprima şi alt-fel, cf. Dernburg, System'des r. R. vol. 1, $ 94, 2. 
4) Dig. 45, 1.-46. $ 3; llam aulem stipulationem „si volueris dari“ inu- 

tilem esse constat, C. Dig. 18.1. 7, 'pr; A !
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diţiei.nu există intre părţi nici o legătură. juridică, Românii au 
- spus că pendente condicione există în: favoarea creditorului spes 

” debitum iri), cu așa consistență juridică, în cât această speran- 
ță trece la moștenitori, rămânând să se consolideze într'un drept 
dacă: condiţia se va împlini. Această așteptare era ast-fel apă- 
rată de dreptul positiv, în cât dacă partea care avea interes să 
nu se realizeze condiția o zădărnicea, obligaţiunea se considera 
existentă ca și cum nu s'ar îi pus nicio condiţie ?). Când, spre. 
exemplu, am promis o sumă de bani, dacă se va întoarce scla- 
vul meu dintr'o tălătorie, și fac ca acest sclav să nu se mai în- 
toarcă, atunci datoresc suma de bani ca şi cum n obligaţiunea s'ar 
Îi încheiat fără coridiţie. - 

Altă consecinţă. Spes debitum iri are o valoare patrimo- 
nială, in sensul că creditorul hereditar condițional poate cere 
separatio bonorum spre a se despărţi averea moştenită de de- 

* bitor de averea-i personală încărcață cu datorii. Prin această 
"separatio creditorul succesiunii, se asigură că la împlinirea con- 

- diţiei se va satisface înaintea creditorilor „personali ai debitoru- 
lui, Creanța condiţională, putând. cădea în sarcina moștenitoru- 

“lui, e luată în consideraţie și la socotirea guartei falcidice, ace- 
lei pătrimi din partea cuvenită după lege moștenitorului, ce tre- 
buie să-i revină lipsită de ori-ce sarcini testamentare. Altă con- - 
secință, În ce privește capacitatea părţilor contractante, această 
insuşire se judecă din momentul în care s'a încheiat contractul 
„condiţional, nu din momentul în care s'a împlinit condiţia. Dacă 
fiul de familie, care a contractat cu condiţie, a fost emancipat 
şi după acest fapt condiția s'a împlinit, nu el, emancipatul, va 
pretinde prestațiunea,'ci tatăl în a cărui putere se-afla fiul când. . 

) Inst. IN. 15. 4: Ex condicionali stipulatione tantum spes est debitum 
îi, eamque ipsam: spem transmittimus, si, priusquam condicio existat, mors 

nobis contigerit. : A - 

i *) In iure civili 'receptum est, guotiens per eum, cuius interest condi- 

cionem non impleri, fiat, quominus implealur, perinde 'haberi ac 'si impleta 
condicio fuisset: Dig, 50. 17, 161; cf, şi Dig. 45. 1..85, $ 1, Această regulă 
s'a aplicat la inceput: numai la disposiţiile de ultimă voință; mai târziu s'a 
întins şi la transacţiile inter vivos. : ” 

Pentru a nu se zădărnici speranţa legatarului - condiţional, s'a spus că 
moștenitorul care manumit€ sclavul, lăsat cu condiţie legatarului, nu il: face” 
liber, Dig. 40. 1, 11; Servum qui sub condicione legatus est, interim „heres 

» manumifendo liberum. non facit: : ” | 

24)
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a incheiat contractul 1), Din soluţiile mai sus “menţionate S'ar . 
putea. spune că împlinirea condiţiei ar avea un efect confirma-: 

„toriu, că ar întări o oblisaţiune ce exista de mai înainte, 
Se. întâlnesc însă în isvoare și o serie de soluţii, din cari s'ar 

putea trage şi concluzia contrarie: 'că implinirea condiţiei are 
un efect creator, că întemeiază o obligaţiune care până atunci 

"nu existase. Din acest punct de vedere, pentru-că nu existase | 
ob igafiunea, plata făcută din greșală ca executare a obligaţiu- 

"nii, poate. fi cerută înapoi prin condictio indebiti?), Din, acest 
punct de vedere, o datorie condiţonală nu se poate nova ), pen- 
tru-că ceia ce nu are ființă nu poate fi inlozuit cu o nouă obli- | 

“Saţiune, Cum nu există oblisațiune până la împlinirea condiţiei, 
„actul încheiat nu constitue un titlu juridic (iusius titulus) şi deci 
lucrul predat pendente condicione nu poate îi usucapat*), Altă 
consecință:. lucrul vândut condiţional și predat cumpărătorului 
înainte de împlinirea condiţiunii piere pe riscul vânzătorului, 1 nu 
al Cumpărător ului ca la o vânzare existentă *), 

Starea obligaţiuni după lămurirea incertitudinei, ă 

Incertitudinea sa clarifică: sau prin. faptul că i condiția nu - 
“sa împlinit (condicio deficit) și atunci obligaţia-nu a existat 
nici un moment; sau prin implinirea condiţiei (condicio existit) 
și atunzi obligația devine deplin valabilă. Din care moment? 

Nu poate încăpea nici o îndoială, că din momentul împli- 
nirii condiţiei obligaţia îşi desvoltă toate efectele; aceasta rezul- 
„tă din însăși noțiunea. condiţiei suspensive: are deci efect. ex. 
nunc. Este însă o chestiune: controversată, dacă obligaţia con- 
dițională poate desvolta efezte chiar mai înainte de împlihirea 

1) Dig, 45, 1 78. pr: Si filius familias sub condicione stipulatus eman- | 
cipatus fuerit,: deinde -extiterit condicio, palri actio competit, quia în sti- 
pulationibus id tempus spectatur, quo contrahimus! 

| 2) Dig. 12. 6. 6, pr. Sub condicione debitum per errorem Solutura' peh- 
" dente condicione repetitur. - 

5) Dig, 46. 2,14. î; - 
1) Dig. 41. 4, 2. 2: Pendente condicione” emptor usu non capil. CE Dig. 

18. 6. 8, pr: quod si'pendente condicione res tradita sit, emptor- non poterit 
"cam usucapere pro emplore. , 

3) Această concluzie se poate trage din Dig, 18 6. 8. pr. . NN 
Asupra condiţiei suspensive și efectele ei, cf, Girard op. cit, pag. 

412—18,
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condiţiei, din momentul când s'a ajuns la acordul de 'voinți, ex 
„June; dacă cu alte cuvinte i se poate atribui un efect. retroactiv. 
În ce privește existența obligaţiei împlinirea condiției are efect 
retroactiv; spre exemplu, hipoteca prin care s e asigură o creanță 
condițională poartă dată din momentul când s'a contractat cu 
condiție și deci trece înaintea hipotecilor posterior constituite 1), 
Pe de altă parte, cumpărătorul cu condiția neimplinită nu poate 
cere fructele lucrului cumpărat, de cât din momentul când con- 
diţia s'a realizat; din acel moment curge și prescripția creanţei 
(Cod. 7. 39.7. 4). 

B. Termenul (dies). 

Termenul poate fi rezolutoriu (dies ad quem) şi atunci stin- 
ge o obligaţie existentă, Poate îi suspensiv (dies a quo) şi atunci 
“amână, nu existenţa, ci exisibilitatea obligaţiunii?). Până la so- 
sirea termenului obligaţia există, nu ca spes debitum iri, ci de- 
plin; dar nu poate fi cerută inaintea justiţiei, Cine plătește îna-: 
intea terinenului nu poate pretinde restituirea prin condictio 
incebti?), pentru-că a plătit o sumă datorată; dar creditorul ca- 
re pretinde prestațiunza înainte de termen comite o pluris peti- 
tio tempore, o cerere a mai mult decât i se cuvine prin faptul 
că a pretins datoria inainte de timp. Momentul în care „obligația 

"ia naştere este numit dies cedens; acela în care poate fi cerută, 
la sosirea termeneului, se chiamă dies venienst), : » 

Termenul propriu zis, dies certus, coprinde tot- deauna o 

certitudine, spre deosebire de condiţie: este sigur că va sosi ziua, 
se poate însă une-ori să nu se cunoască momentul când, spre 

1) Dig. 20, 4. 11, $ 1::...cum semel condicio extitit. perinde habetur, 

ac si illo lempore, quo stipulatio interposita est sine condicione facta fuis- 

set. Cî. şi Dig. 45, 3. 16; Dig. 18.6,8. pr.; în ce priveşte transferarea con-. 

diţională a proprietăţii, cf, fragmentul mult discutat din Dig. 23. 3.9. $1, 

Ă = Dig. 45, 1, 45, pr: «. „praesens obligatio esi, în diem autem dilata 

solutio. 

5) Dig. 12..6. 10: In diem debitor adeo debitor est, ut ante diem. solu- 

tum repeti non possit. 

*) Dig. 50, 16. 213: Ulpian face următoarele luminoase distincțiuni „Ce- 

dere diem“ signilicat, incipire debere pecuniam; „venire diem“ significat, 

"cum diem venisse, quo pecunia peti possil. Aşa dar; Lbi pure guis stipulatus 

uerit, et cessit et venit dies; ubi diem,:cessit dies sed nondum venit; ubi - 

sub condicione, neque cessit neque venit dies pendente adhuc condiciohe. 

„20?
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exemplu la moartea cutărei persoane .mă oblig să plătesc o su- 
mă de bani. -. - 

Comentatorii de mai târziu au. redus varietățile de terme- - 
ne la patru categorii: . 
„dies certus an, certus,quando, spre exemplu o dată stabilită 
după calendar; este sigur.că va sosi ziua, se cunoaște și data din 
calendar. - 

“dies certus an, incertus guando, la moartea cutărei persoa- 
ne; este sigură ziua morții, nu se poate şti când va fi acea zi. 

dies incertus an, certus quando, în ziua'când cutare persoană 
-va împlini o anumită vârstă; nu este sigur că va ajunge să impli- 
__neăscă această vârstă, dar dacă va împlini, se ştie care. va ii 
acea zi. : 

dies incertus an, incertus „quando, în ziua când cutare se va. 
însura; aici nu este sigur nici faptul, nici ziua dacă faptul va 
avea loc, Ultimele două forme aii caracterul unei condițiuni, pen- 
tru-că termenul este legat de .un fapt viitor și incert: ), 

SECȚIUNEA TR 
Modificarea obiectului iniţial al obligațiunii | 

prin pretenţia la daune-interese. 

e s1 

| Răspunderea debitorului. 

Din momentul încheierii obligaţiuni. până -la stingerea i, i 
debitorul este ținut să 'aibă o ast-fel de purtare în legătură cu 
executarea obligaţiuni, « „în „cât creditorul să nu sufere nici o 

pagubă. | . 
Răspunderea debitorului pentru executarea obligaţiei . este 

Sradată după următoarele. norme: ori-ce debitor răspunde de. 

dolus, de: actul comis cu intenţia de a aduce'o pagubă credito- 
rului, Asemenea act distruge raporturile de onestitate ce trebue 
să domnească la ori-ce îel de contract, și de aceia debitorul răs- 
punde chiar dacă prin convenţie contrară ar fi căutat să -se libe- 
reze de atare răspundere: paclum ne dolus praestetur nu este 

p. 

  

  

4) Papinian, în Dig. 35. 1. 5, scrie: Dies incertus condicionem in i testa 

mento facil. ” . Î :
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valabil: ). Așa dar, ori-care parte contractantă răspunde pentru 
dolus. Aceasta este minimum de răspundere, care incumbă chiar 
acelei părți care nu are nici un interes la existența contractu- 
lui”), cum este donatorul, comodantul care a dat un obiect cu 
imprumut în mod gratuit, | 

. În afară de dol debitorul mai răspunde și de culpa, când 
„i-a lipsit acea îngrijire ce trebue să o aibă ori-ce bun gospodar, 
diligens paterfamilias. Culpa este deci nesocotirea aiențiunii ce 
se impune unui om normal în' afacerile altuia, care atențiune se 
numește dilisentia *). Când negligența merge până acolo in cât 
nesocotește cea mai elementară îngrijire, așa încât scade sub 
criteriul de judecată al omului de rând, asemenea purtare se'nu- 
mește culpa lata şi este: asimilată dolului. Ulpian o defineşte: 
culpa lata est nimia neşlesentia, id est non intelegere quod om- 

„nes intellesunt. (Dig. 50. 16. 243. 2), 
Pentru dol și culpa lată răspunde ori-cine a intrat înte' un 

raport obligatoriu cu altă. persoană. Mai există: insă o răspun- 
dere mai accentuată şi anume pentru culpa levis, în cazul când 
debitorul nu: a: avut îngrijirea ce. se cere unui om normal. Acea- 
stă răspundere incumbă acelora, cari au un interes la existen- 

- ţa contractului. Vor răspunde deci, spre exemplu, și cumpără- 
torul și vânzătorul, și proprietarul şi chiriașul, şi debitorul care 
a dat amanetul și creditorul care l'a primit, pentru-că toate ace- 
ste persoane, în raportul oblisatăriu dintre ele, au interes la exi- 
stența contractului. De la principiul, că ori-ce parte interesată 
la existenţa contractului răspunde de culpa levis, s'a făcut aba- 

1) Dig. 50, 17. 23: ... Celsus putat non valere, si convenerit, ne dolus 
praestetur: hoc enim bonae fidei iudicio contrarium est, 

) Ulpian Dig. 13. 6. 5, 2: „..et quidein contractibus interdum dolum 

solum, interdum et culpam praeslamus: dolum in deposilo, nam quia nulla 

utilitas eius versatur apud quem deponitur, merito dolus praestatur solus .... 

sed ubi utriusque utilitas verlilur, ut in empto ut in locato, ut in dote, at 

in pignore, ut in _socielate, et dolus et culpa” praestatur; cf. Dig. 30, 108 

$ 12. ! EI a) 
*) Dolus şi culpa caracterizează acte contrarii bunei credințe şi ingri- 

jirii contractual datorate; ambele forme de răspundere. sunt puse în oposi- 

„ţie cu purtarea corectă a debitorului: dolus este în oposiţie cu bona fides. 

culpa e in oposiţie cu diligentia. Aceasta rezultă din următorul fragment 

referitor la vânzare (Dig. 18. 1. 68 pr): non solum bonam fidem, sed etiam 
diligentiam praestare debere, id est non” solum ut a te dolus malus absit sed 

etiam ct culpa: cf. Dig. 47. 2, 62. 5; Dis. 18. $. 3; Dig. 13. 6. 18. pr.
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teri, întru cât răspunde de culpa levis : și mandatarul și riogo- 
tiorum sestor, cu toate că și unul și altul sirează în mod sratuit 
afacerile altuia, . a 

Răspunderea pentru culpa levis este mai grea când se apre- 
ciează in abstracto, adică după tipul omului ordonat și cu grijă. 
față de interese streine; răspunderea pentru culpa levis este - 
mai uşoară, când această culpă se judecă in concreto, în care caz. 
debitorul, chemat la răspundere, poate invoca faptul că şi în * 
propriile-i afaceri se poartă tot așa de neglisent. Atare răspun- 
dere micșorată s'a stabilit în favoarea coproprietarului, a aso- 

„ ciatului, a tutorelui, a bărbatului cu privire la restituirea dotei, 
„În aceste cazuri nu se poate pretinde debitorului mai mult decât: 
 diligentia quam suis rebus adhibere solet!), . - 

La sradele de răspundere pentru dolus și i culpa (cu agrava- 
rea sau reducerea răspunderii), se mai adaugă custodia, despre 
care nu se poate spune lămurit”), dacă oblisațiunaa de a păstra 
cu pază lucrul altuia rezultă dintr'o normă generală, sau dacă. 
nu isvoreşște din convenţiunea încheiată: fie în virtutea unei 
clauze exprese, fie pentru-că custodia nu este decât'o formă de 
dilisentia la care este obligat debitorul prin însuși. conținutul * 
contractului. Spre exemplu, dacă vânzătorul răspunde de paza 
lucrului vândut până la predare, custodia, această răspundere 
poate rezulta, când nu i se poate imputa culpa, dintr'o înțele- 

- sere specială a. părţilor*). Dacă “comodatarul are paza lucrului 
împrumutat, aceasta este o formă de îngrijire sub care se mani- 
festă obligaţiunea lui la diligentia; ne-având'o răspunde de culpa 
levis. “ 

Răspund de custodia, fără. convenţie specială fautae,. cau- 

1) Dig. 18. 6, 12. to; Dig. 13. 6. 18, pr; Dig. 10. 2, 25. 16. 27, 3. 1. pr. 
2) Seckel in Heumann's Handlexikon, sub cuvântul custodia, încearcă a 

construi un sistem de răspundere, în care custodia ocupă un grad de sine 
stătător; adică debitorul răspunde fără convenţie specială, Chestiunea ră- 

mâne incă de lămurii, Conira acestei idei Ferrini, op. cit No. 453; vezi li- 

. teratura indicată de Girard op, cit pag. 659. nota 2; cf. şi J. Paris, La res- 
.ponsabilite de la custodia en droit romain, Paris, 1926, 

3) Inst. 3, 23; Ba: Quod si fugerii homo qui venit aut subreptus fuerit ita 

ut neque culpa venditoris intervenial, animadvertendum erit an custodiam 
eius usque ad traditionem vendilor susceperit. Sane enim si susceperit, ad 
ipsius periculum is casus pertinet: si non susceperit securus erit. Aici răs- 

punderea pentru custodia, în ori-ce împrejurare, există pentru-că se înte- 
meiază pe convenție specială.
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„pones stabularii!), proprietarii de corăbii, hotelierii, grăjdarii. . 
Aceştia răspund de .paza lucrurilor încredințate chiar când [i 
s'a furat ori stricat fie de streini, fie 'de oamenii lor de serviciu, 
Aici custodia formează obiectul „contraștului; dacă nu intervine 
o clauză specială, este că practica de toate zilele o presupune 
ca existentă, Răspunderea lor merge până la casus?), 

Casas sau vis maior?), forța majoră, este o împrejurare 
extraordinară, care cu cele mai întinse măsuri de prevedere nu 
se poate preintâmpina,: (casus maior,. cui humana infirmitas re- 
sistere non potest veluti incendium, ruina, naufragium) *), Pa- 
suba provenită prin vis maior depăşeşte cadru! raporturilor sta-: 
bilite pria oblisațiunea încheiată, şi de aceia s'a spus casus a 
nullo praestantur.. Nimeni nu răspunde de consecinţe, obliga- 
ţia rămâne zădătnicită prin imposibilitatea prestaţiunii, (Dig. 
50, 17. 23 la sfârşit), Une-ori, totuși, paguba provenită prin forţă 
majoră o suportă o parte contractantă: în acest caz se vorbeşte 
de periculun:; spre exemplu, periculum est emptori is. 

Normele mai sus expuse, s2 aplică numai când părțile con- 
iractante nu au stabilit alte clauze” prin contract, care fiind va- 

„abil face lege între părți. (Dig. 50. 17, 23) 

- şa, 
Daune- interese, id quod interest. 

"Când debitorului se poate imputa o răspundere stabilită. du- 
"pă regulile de mai sus, din purtarea lui ia naştere o pagubă la a 
“cărei reparaţiune creditorul are dreptul, Această pagubă rezul- 
tă ori din neexecutarea totală sau parţială a obligațiunii, ori din- 

tr'o' executare întârziată, In ambele cazuri debitorul este obli-: 

: gat la daune-interese '), cari sau pot forma obiectul nou al.obli- 

et Die 4 9.5. pe 

) Dig, 49, 3. $ î: hoc edicto omnimodo qui recepil tenetur, eliamsi 

sine culpa eius res periit vel damnum datum est, nisi si quid damni fatali 

contingit. - 

3) Vis maior est maioris rei impelus, qui i repelli non pofest; ast-fel defi- 

" neşte Paul forţa majoră in Dig. 4, 2. 2. a 

*) CE, Dig, 44. 7, 1. 4; Dig, 50, 17. 23 în fine; 13, 4. 18. pr. Forţa majoră 

- e numită şi dămnum fatale, CE, Dig. 4. 9. 3. 1; 18, 6, 2. 1; 13.6,5.4. 

5) Cuvântul compus deune-interese, împrumutat de la Francezi. „dom- 

- mages-interels“ şi rămas în limba noastră, coprinde ambele fețe ale faptu-
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Sațiunii înlocuind pe cel iniţial, sau se adaugă la prestaţiunea 
contractuală încă datorată. - 

"Când prestaţiunea a devenit total imposibilă prin vina de: 
bitorului,- atunci pretenţiunea. păubitului 'la daune-interese con- 
stitue obiectul cel nou al obligaţiunii, Când prestaţiunea a deve-: 
nit parțial imposibilă -și crediiorul are un interes la executarea . 

-restului, atunci la acest fragment al prestațiunii! iniţiale se mai 
adaugă, ca obiect nou, și pretenţia. pentru daune- interese. Da- 

„că creditorul nu maj are interes la o Executare parţială, el o 
„poate refuza și cere daune-interese pentru neexecutare totală. 

Obligaţiunea de a repara paguba este întemeiată, numai da- 
că există o legătură de causalitate între faptul imputabil 'de- 
bitorului și paguba care a-avut loc. In ce: priveşte nexul causal, 
debitorul răspunde. de daune-interese: şi - atunci când paguba a. 
rezultat! în mod indirect din fapta lui;-spre exemplu vânizătorul: . 
răspunde şi de dărâmarea casei: provenită “din cauza materialu- 
-lui -putred ce a vândut '), de moartea turmei prin contagiune cu 

| pecus morbosus,'când acel. vânzător a cunoscut: viţiile obiectului 
vândut, n Ma 

-În principiu, "daunele- interese se socotesc. in bâni,: Dar de- 
bitorul poate îi considerat ca liberat şi când repară paguba în 
mod acceptabil, în natură, Spre exemplu, proprietârul pune “la 
disposiţia . chiriaşului evacuat o altă locuință tot atât de: con- 
fortabilă (Dig. 19. 2. 9. pr.). - î 

Stabilirea sumei, care represintă repararea” pagubei, se 
poate face prin judecată și atunci daunele-interese au un carac- 
ter judiciar, sau prin. înțelegerea de. mai înainte a părților spre 
a preîntâmpina o eventuală judecată, prin: stipulatio poenae, $ şi 

"atunci au'un caracter convențional. - A ” 
1. Daunele- interese cu caracter judiciar pot îi fixate la: -va- 

- loarea lucrului, vera rei aestimatio așa cum este prețuit pe piaţă. 
Despăgubirea nu.se va socoti nici-odată până la valoarea subiec- 

. 

„lui juridic: şi paguba şi reparația ei, Interes, vine de la inter-esse şi indică 
c diferenţă ce există intre patrimoniul creditorului inainte de a se îi produs Ă 

. îapțul aducător” de pagubă şi situația aceluiaşi patrimoniu după ce paguba 
a avut loc, Această diferență în minus, id guod inter-est, trebue implinită, 
„2) cf. Dig, 19, 1, 13, pr, unde după-ce Iulian face distincţiunea între vân- 

'zătorul de bună şi de rea credinţă spune despre acesta:! si vero sciens (ven- 
ditor)-reticuil et emptorem decepil, omnia delrimenta, que, ex ea emptione 
emptor Iraxeril, praestaturum ei. - E Mi
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tivă ce a puiut să aibă lucrul. pentru păgubit '); 'dar.poate îi sta- 
bilită de creditor sub prestare de jurământ până la o anumită 

“ limită fixată de judecător, sau chiar fără această limită 2), Des- 
păgubirea poate coprinde nu numai valoarea lucrului ci şi a tu: 
turor accesoriilor şi a. fructelor produse de la încheierea oblisa- 

-ţiunii; poate. coprinde nu numai evaluarea pagubei suferite, dam- 
num emersens, ci și. estimațiunea câștigului zădărnicit prin ne- 
executare, lucrum cessans. În acest din urmă caz suma daunelor-: 
interese conţine: quantum mihi abest guantumgque lucrari potui*). 

Spre exemplu, cine a omorit un sclav instituit ca moștenitor va. 

plăti stăpânului nu numai valoarea sclavului, ucis, ci şi valoarea: 

moștenirii pe care robul ar fi dobândit'o stăpânului prin ordinul 
- acestuia de a o accepta”), , Da - 

| Une-ori dauna suferită poate fi-reparată prin câștigul ce 

rezultă tot din faptul, care a produs şi paguba. In asemenea 

. cazuri creditorul păgubit se va despăgubi total sau parțial din 

câştigul realizat, având loc ceia ce se numeşte compensatio lucri 

cum damno. Spre exemplu, persoana ale cărui afaceri au fost 

serate fără însărcinare prin negotiorum gestio de către un terțiu, 
va compensa paguba adusă cu câștigurile realizate de negotio- 

rum gestor * *), 

3) Dig. 9.2. $ 33. pr.: „.. Pedius ait pretia rerum non ex. altectione” nec 

utilitate singulorum, sed comimuniter, "fungi, CL. şi Dig, 1.1. 6.2, 

2) Asemenea jurământ, numit iusiurandum in litem (Dig, 12, 3), se apli- 

ca la acţiunile arbitrarii, la acţiunea ad exhibendum şi la acţiunile -bonae 

fidei, când se poate imputa un dol adversarului: Sed in his omnibus ob do- 

lum solum in lite iuratur, non etiam-ob culpam: haec enim iudex aestimat. 

Acest jurământ se aplică, după Marcian, şi la stricti iuris iudicia când o- 

biectul datorat nu mai există şi deci judecătorul nu ar avea elemente de' 
- apreciere proprie. Cf, Dig. 12. 3, 5, In ce priveşte timpul când se socotește 

evaluarea, sa făcut distincţiunea intre bonae fidei şi stricti iuris iudicia. La 

cele d'intâi se aprecia in momentul când se pronunţa, sentința; la iudicia 

stricti. iuris se evalua paguba in monumentul când s'a legat procesul, la 

„litis 'contestatio. Dig. 13, 6. 3, 2: In hac actione (commodati vel contra) sicut 

in ceteris bonae fidei iudiciis similiter in' litem iurabitur: et.rei judicandae 

tempus, guanti res sit, observatur, quamuis in stricti î (iuris) litis conteslatae 

tempus spectetur. Crt, Dig. 13. 3. 4; Dig. 12. 1, 22, 

3) CE. Dig. 19, 2. 33; Dig, 46. 8. 13. pr. 

4): Ci. Dig. 9. 2. 23, pr., şi fragmentul 22 eodem. În ce priveşte dispoziţia 

simplistă şi puţin clară a lui Iustinian, privitoare la daune-interese, contrară 

principiului din dreptul clasic, cf. Cod. 7, 47. 1. i. 

3) Dig. 3, 5, 10 (11): ,..quod si in quibusdam lucrum lactum fuerit in 

quibusdam? damnum, absens pensare lucrum cum damno debef. -
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2, Daune- interese convenţionale se "stabilesc. prin A stipulatio 
„poenae ') în aşa fel, că dela început se fixează o sumă, destinată . 

să acopere paguba rezultată din neexecutarea contractului. Cre- 

ditorul este, așa dar, dispensat de a mai face dovada. mărimii 

prejudiţiului suferit), Forma obișnuită era: Si Pamphilum non 

“dederis, tantum dari spondes? 

Care este, caracterul acestei obligaţiuni? Are un caracter 

“condițional, în. sensul că: dacă obligaţiunea inițială nu se exe- 
cută din ori-ce fel de împrejurări, această a doua obligațiune 

intră în vigoare? Sau are un caracter accesoriu? adică urmează 
carta, primei obligaţiuni, și deci se-stinge cu ea, dacă cea d'in- 

âiu s'a desființat, spre exemplu prin caz de forță majoră? Sfi-: 

pulatio 'poenae a împlinit ambele iuncțiuni; dar a început prin : 

a fi o obligațiune condiţională și a păstrat acest.caracter la ne- 
sotia stricti iurisi, Așa dar suma, prin care se fixează daunele- 

interese, era “datorată chiar când debitorul nu era răspunzător 

de neexecutare “(caz fortuit); era integral datorată chiar. când 
prestațiunea s'a făcut în mod parțial, chiar când debitorul nu 

este vinovat de întârzierea ivită. Cu timpul s 'au admis soluțiuni . 

s 
1 

LE 

“mai puţin stricte corespunzând mai bine intenţiei părţilor con- 
tractante, Asemenea apreciere mai largă s'a aplicat la bonae' 
fidei iudicia. Aici dreptul la poena nu este întemeiat alături de 

acţiunea isvorită din contract, pentru-că: aceiași pagubă materia- 

“1ă nu se poate repara de două ori prin două mijloace diferite, 
Dar creditorul poate-alege între ele. Asemenea cumul de preten- 
țiuni s'a admis la stricti iuris iudicia, dar numai când. aceasta 
rezultă din voința părţilor); când părțile nu au stabilit nimic 
în această privință, se presupune că prima oblisaţiune a fost 
înlocuită prin a doua, care rezultă din stipulatio, în virtutea unei 

novaţiuni 1). Așa dar, deși s'a recurs la altă construcţie juridică, 

1) Prin slipulalio poenae, întrebuințată la pactum in favorem fertii sau 

promissio pro alio, se asigură executarea unei obligaţiuni nevalabile; în ca- 

zul de faţă se inlesneşte depăgubirea creditorului, când nu se „execută o 

obl:gațiune valabilă, Cf, Girard. op. cit. pag. 661 nota 5, Ă 

2) Inst, III, 15, 7:: In huiusmodi stipulationibus optimum erit poenam su- 

bicere, ne quantitas stipulationis in incerto sit ac necesse sit actori probare, 

guid cius intersit, i - i E 

35) cf. Dig, 45, 1; 115, $ 2 la urmă. . . a 
1) Dig, 44, 7. 44. 6: Sed.si navem fieri stipulatus sum ct, si non feceris, 

centum, videndum utrum duae stipulaliones sint, pura et condicionalis, et
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se respectă acelaşi. principiu al echităţii, că una şi aceiași pagu-. 
bă nu se poate repara. de două ori. 

$ 3, 

Mora, întârzierea. 

(Die. 22. 1). . 

Daune-interese se datorese și atunci, când a avut loc o în- 
târziere imputabilă părţilor contractante cu privire la executa- 
Tea sau acceptarea prestațiunii. Această întârziere, numită mo- 
ra, poate să fie de partea debitorului (mora debitoris, mora sol- 
vendi) când el nu execută la timp obligațiunea exigibilă în urma 
unei somaţiuni făcute; sau poate să fie de partea creditorului 

- (mora creditoris, mora accipiendi)!) când acesta nu primeşte 
prestaţiunea real oferită la locul şi timpul oportun. 

! Timpul, când trebue executată o obligațiune, se precizează - 
sau prin convenția “părților sau prin următoarele norme. Când 
nu s'a precizat nimic, atunci se aplică regula: guod sine die de- 
betur statim debetur ); debitorul este deci dator să facă presta- 
tiunea imediat, Dacă s'a pus un termen, la care prestațiunea tre- 

„bue executată, această clausă înseamnă că creditorul nu poate 
"cere mai de vreme, fără a comite o pluris petitio tempore; dar 
nu înseamnă că debitorul nu poate plăti inainte de scadenţă, 
pentru-că termenul este adăugit ca o înlesnire, nu ca o piedică 
pentru el, De aici regula: diei adiectio pro reo est non pro stipu- 
latore *). Aşa dar, dacă creditorul ar respinge prestaţiunea făcu- 
tă înainte- de termen, ar cădea în întârziere in mora accipendi. 

“Mora debitoris. 
- - Ă a * - . 

| Are loc, când debitorul nu execută prestaţiunea exigibilă 
„în urma unei somațiuni din partea creditorului, numită inter- . 

  

existens seguentis condicio non tollat priorem? an vero transferat in se et 
quasi novatio prioris tiat? quod magis verum est. Asupra acestei materii, 

cf. Girard, op. cit, pag. 660—63, | 

" 1) În isvoare se. întrebuințează expresia: per debitorem stat, quominus 
„soluat pentru a indica întârzierea debitorului şi per crediforem stat, quo- 
minus accipiat sive solvatur spre a exprima mora creditoris. ” | 

=) ci. Dig. 50, 17.:14. Statim, imediat, înseamnă totuși cum aliquo tem- 
peramento temporis (Dig. 46, 3. 1. 5). 

5) Cf, Dig, 45, 1. 41; 81 şi Dig. 50. 17. 17,
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-pellatio, făcută la timpul și locul oportun. Fără interpellatio nu 
există mora,: chiar când obligaţiunea a fost cu termen. Nu este 
exactă afirmaţiunea dies interpellat pro homine.. Regula nu este 
romană, ci datează din timpul glossatorilor. Dacă ar fi exactă, 
situația debitorului cu termen, ar fi mai grea de cât aceia a de- 
bitorului fără termen. Acesta nu ar fi pus în întârziere de cât 
prin somaţiune, pe când cel cu termen ar cădea de la sine în 
mora, deși se spune că termenul este favoarea debitorului !). In 
afară de această consideraţie, jurisconsulții romani priveau în- 
târzierea ca născându-se dintr'o anumită purtare a debitorului, 
nu din însăși situația juridică, conform resulii: mora îieri intel- 

” Jegitur non ex re sed ex persona?). ” 
Intr'un singur caz interpellatio nu este necesară: în cazul 

obligaţiei de restituire ce incumbă hoţului, pentru- -că fur semper 
in mora”), ... o. 

Pentruca debitorul să se afle î în întârziere trebue” ca această - 
întârziere să i s2 poată imputa.. Principiul acesta a fost stabilit 
de juriscoasulții din perioada Republicii (veteres constituerunt, 
guoliens culpa intervenit debitoris, perpetuari obligationem (Dig. 
45. 1. 91. 3,). De aceia, s'au admis motive de scuză în favoareh 
debitorului ajuns în întârziere: când spre exemplu a lipsit în 
serviciu statului, când a fost prizonier, când 'comunicația ă fost! 
întreruptă etc. (Dig. 22, 1, 23). Nu se poate imputa o întârziere 
nici acelui debitor, care refuză prestaţiunea spre a merge la ju-.. - 

- decată având să opună creditorului o excepțiune. (Qui sine dolo 
ad iudicium provocat, non videtur moram facere: Dig. 50, 17. 63). 

Debitorul interpelat ajunge în întârziere, dacă nu execută 
integral prestaţiunea datorită sau când oferă alt obiect de cât 

„-cel datorat (aliud pro alio solvere) şi creditorul nu-l primeşte. 
i Consecințele. întârzierii. Prin mora debitoris are loc per- 

petuatio oblisationis: debitorul răspunde deşi prestaţiunea a de- 
venit imposibilă, spre exemplu când sclavul promis a murit după: 

1) Chestiunea este controversată, vezi literatura indicată la Windscheid- 

zipp. $ 218. nota 4, Ci, Girard op. cit. pag. 648; Ferrini op. cit. No, 456... 
. *) Dig. 22, 1; 32: Mora fieri iutellegitur non ex re sed ex persona, îd ast, 

si interpellatus opporiuno loco non solverit. Cf. şi Dig. 22.-1. 23, unde UL-” 
pian spune: Aliquando etiam in re moram esse decerni solet, si Forte non. 

„ extat qui conveniatur; ' ” 
2) Dig. 13. 1.:20, și 851.
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ce a avut loc interpellatio!), Această 'soluţiune admisă în drep- tul clasic a fost modificată de Iustinian, in sensul că debitorul e liberat când probează că lucrul ar fi pierit și la creditor, chiar dacă s'ar fi predat fără întârziere, | | Obligaţiunea debitorului -la daune-interese -este întemeiată prin însăşi natura contractului la bonae fidei iudicia. EI va fi condamnat la tot ce lipsește cerditorului prin faptul că întârzie- 
rea a avut loc: precum la valoarea fructelor, la repararea pa: 
Subii rezultată din perderea câștigului probabil *), la dobânzile 
numite moratorii, etc. La stricti iuris iudicia asemenea condem- 
naţiune era exclusă pentru-că judecătorul era legat de coprin= 
sul formulei, unde 'se preciza pretenţiunea creditorului în mod 
invariabil. Puțin câte puţin și numai sub Iustinian s'au admis 
în mod deplin. și aici normele de la bonae fidei negotia?). 

Mora cu efectele ei incetează prin executarea obligaţiuni 
aşa cum s'a modificat din momentul întârzierii până în momen- 

„tul când se face creditorului oferta reală a prestaţiunii modifi- 
cate (purgatio morae)'). Prin oferta reală debitorul sapă de ris- 
cul ce-şi luase din cauza neexecutării la timp; acest risc: trece 
asupra creditorului, în caz când el nu ar accepta prestațiunaa. : 

Mora creditoris. ! 

Constă in neacceptarea culpabilă a prestaţiunii real oferite 
“la locul şi timpul oportun. Intârzierea este deci exclusă când 

. . 

:) Dig. 45. 1. 82. 1: Si post moram promissoris horiho decesserit, tenetur | 
nihilominus, proinde ac si homo viveret. - 

*) Spre exemplu; creditorul ar fi putut să vândă sclavul, animalul dacă 
i-ar fi.fost predat la timp, cf, Dig. 6. 1. 15. 3: Si servus.petitus vel animal 
aliud demortuum 'sit sine dolo molo et culpa possessoris, pretium non esse 
praestandum plerique aiunt: sed est verius, si forte distraclurus erat peti- 
for si. accepisset, moram passo :debere praestari; nam si ci restituisset: 
dislraxisset e pretium esse lucratus; ci. Dig. 22, 1, 32 Ş 2: In bonae fidei 
contractibus ex mora usurae debentur, E - 

3) CE. Girard, op. cit, pag. 651. nota 6. o . 
*) După vechea concepție romană, care a ţinut până către sfârşitul vea- 

cului: ] după Christos, perpetuiarea obligațiunii nu lua sfârşit prin olerta 
. reală ci prin executarea Său, condemnaţiunea debitorului întârziat. Contra 

acestei. păreri a scris Celsus şi părerea lui a fost admisă de Iulian. Dig. 45, 
4. 91. $ 3. Cclsus adulescens seribit cum, qui moram, fetit in solvendo Sti. 
cho guem promiserat, posse 'emendare eam _moram. postea olferendo: esse. 
enim hanc quacslionem de bono ct acquo; in quo genere plerumque sub auc- 
foritate iuris scientiae perniciose, inquit, erratur, „et sane probabilis haec 
sententia est quam quidem et Iulianus sequitur.
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creditorul poate invoca niotive întemeiate, pentru care nu a ac- 
ceptat '). Creditorul nefiind obligat a primi alt-ceva în locul pre- 
stațiunii datorate, nici a primi” părți din întregul datorat, urmea- 

_ză că în ambele cazuri el nu se flă in întârziere dacă nu acceptă, 

In ce privește locul unde trebuie făcută prestaţiunea s'au 

stabilit următoarele reguli: debitorul este obligat în primul rând 

să execute acolo unde s'a stabilit prin convenţie; când nu a fost 
nici o înțelegere, va executa acolo unde rezultă din natura con- 
tractului, sau unde se află lucrul fără să fi fost strămutat. dolo 

malo (din spirit de şicană); dacă nu reiese nici una nici alta din 

contractul încheiat, debitorul are dreptul să execute la domici- 

liul său, sau în ori-ce loc care să nu fie inoportun ?), 

“Dacă. creditorul refuză a primi prestaţiunea făcută după 

normele de mai sus, se află în mora 1 accipiendi, ale cărei efecte 
sunt următoarele:- 

- Riscul prderii să Sau stricării lucrului datorat trece asupra cre- 

- ditorului; debitorul în acest caz nu mai răspunde de cât de dol 

"şi lata culpa. | 
Debitorul se poate. libera de ori-ce răspundere depunând 

lucrul, (Cod. 4. 32. 19.). Din momentul depunerii sumei datorate 

încetează curgerea dobânzilor: nu de mai înainte, nu din momen- 

tul întârzierii creditorului,:pentru-că până la. depunere debitorul 

încă se poate folosi de capitalul împrumutat şi deci-este drept 

să plătească și dobânzi, După vechiul drept roman, debitorul: 

putea chiar părăsi lucrul datorat?); poate cere ori când resti- | 

luirea cheltuelilor făcute prin neacceptarea lucrului, spre exem- 

plu costul întreţinerii şi a pazei sclavilor împrumutaţi*), In acest 
caz, debitorul chemat în judecată spre a executa prestațiunea va 

opune. creditorului exceptio doli-pentru.a păstra obiectul obliga- - 

) Ci. Dig. 17. 1. 37, de unde rezultă că la mora debitorului sau a cre- 
ditorului se cere o frustratio, adică o culpabilă întârziere. . : 

- 2) Dig, 46. 3, 39; cf. Dig. 13, 4, 2. $.3: ...et generaliter definit Scacvola 
'petitorem electionem habere ubi petat, reum ubi solvat, scilicet ante pelitio- * 

nem. : - o. | 
3) Dig. 18, 6. 1, 3: Licet autem venditori vel eflundere vinum, si diem ad 

metiendum  praestituit nec intra diem admensum est: effundere autem non - 

statim poterit, priusquam testando denuntiet emptori, ut aut tollat 'vinum 
auț sciat futurum ut vinum eflunderetur, si tamen, cum: posset' eifundere, 

non efiudit, laudandus est potius. In ultima frază Ulpian recomandă debi- 
"torului să se abţină de “la măsura extremă, care ar constitui o şicană. 

') CE Dig. 19, 1. 38, 1. : : A



ţiunii până i se vor restitui cheltuelile făcute sau repara paguba 
suferită '), ” 

„ 

Anexă. Obligaţiuni naturale. 

Din definiţia oblisaţiunii rezultă că, constrângerea debito- 
rului, prin intentarea acțiunii şi executarea sentinţei definitive, 
este un element esenţial al obligaţiunii. Fără. acea „necessitas" 
„la -care este supus debitorul, nu există o obligație propriu zisă, | 
civilă, Totuși s'a' admis o serie de raporturi juridice, în virtutea 
cărora ia naştere o oblisaţiune, a cărei executare nu se poate 
pretinde inaintea, justiţiei, Dacă însă. debitorul o execută cu 
bună ştiinţă, el nu face o donaţiune: noa erit donatio, sed debiti' 
solutio (Dig. 39..5, 19. 4); iar dacă o execută din greşală, pen- 
tru-că a crezut'o civilă, el nu poate cere restituirea ca ceva ne- 
datorat, prin condictio indebiti. Asemenea obligaţiuni sunt „plă- 
tibile- dar neexigibile”?) şi se numesc naturale*), . 

Din motive isvorite fie din structura familiei romane fie din 
alte imprejurări, nu s'au învestit asemenea obligaţiuni cu acțiuni, 
dar li s'a recunoscut o existență juridică cu așa efect, în cât o 
obligațiune naturală a putut să fie înlocuită prin alta civilă şi 
exigibilă (s'a admis deci novațiunea), a putut să fie asigurată. 
prin garanți, prin constituire de gaj sau hipotecă, a putut să fie 
opusă chiar în compensație *) unei obligaţiuni civile. Aceste efec- 
te diferă de la caz la caz; ceia ce rămâne comun la toate cazu- 

1) Dig. 33, 6. 8: Si heres damnalus. sit dare vinum, quod in doliis esset, 

et per lagatarium stetii, quo minus accipiat, periculose heredem facturum, 

si id vinum effundet: sed legatarium petentem vinum ab herede doli mali ex- 
ceptione placuit summoveri, si non praestet id, quod propter moram eius _- 

damnum passus sit heres, 

2) După expresia lui Brinz: „zahlbar, nicht klagbar”, 

3) Dig, 46. 1, 16. 4: Naturales oblisationes non eo solo aestimantur, si 

“ actio aligua eorum nomine compelit, verum etiam cum soluta pecunia repeti 

non potest: nam licet minus. proprie debere dicantur naturales debitores, per 

abusionem intelegi possunt debitores et, qui ab his pecuniam recipiunt; debi. 

tum sibi recepisse. Din acest text al lui Iulian rezultă, că prin naturalis obli- 

gatio se inţelegea nu numai aceia lipsită de acţiune, ci.şi acea legătură juri- 

dică născută fără forme solemne, din care în mod natural, recunoscut equi- 

abil, isvora o acţiune, Ci, Ferrini, op. cit. pag. 540 nota 2, 

1) Dig, 46. 2. 1. $ 1; Dig, 13,5. 1,87; Dig. 46. 1. 60 şi 16, $ 3; Dig..20, - 
„1. 5, pr,;. Dig. 12. 6. 13, Dig. 16, 2. 6: etiam auod natura debetur, venit in 

compensalionem. - A ÎN și -
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“rile, este că nu se „poate, cere resţituirea plății datorată natu- 
raliter. | - 

Diferite cazuri ide obligaţiuni naturale. - 

Farhilia, romană, coprinzând pe fii de familie şi sclavi cari 
munceau sub ocrotirea şefului casei şi în profitul lui, avea inte- 

"resul spre a- -și menţine prestigiul, ca raporturile juridice dintre . 
aceste persoane să nu fie aduse, în caz de discuţiune, înaintea 

„autorităţii - publice. Deși prin instituția peculilor puteau lua naș-... 
tere legături strânse și multiple între acela care le-a “coricedat 
și aceia cari le administrau, totuși obligaţiile încheiate între sclav 
și stăpân sau între fii și părinte nu constituiau de cât obligaţiuni îi 
naturale. Același fel de obligaţiuni se mai legau spre exemplu 
şi dacă încheiau transacțiuni fraţii între ei"), sau sclavii acelu- 
iaşi stăpân. - - „ 

Sclavul, lucrând în afară de casa căreia îi aparținea, obliga 
civiliter prin delictele sale pe dominus, care sau plătea: sau se 
libera de răspundere prin noxae deditio; din contractele. lor re- - 
zultă o, obligaţie naturală atât pentru ei, cât şi-pentru stăpânii | 
lor?).. e 

In alte cazuri s'a . recunoscut existența obligaţiei naturale, . * 
pentru a ocroti „pe contractantul privit ca incapabil de a- -și lua 

o 'obligaţiune cu toate efectele civile, Spre exemplu: obligațiunea - 
pupilului încheiată sine auctoritate tutoris *); aceia a minorului 
“din ultimul: stadiu de. desvoltare al dreptălui roman, care s'a 
obligat fără corisensus curatoris; de asemenea este naturală obli- 
Saţiunea contractată prin împrumut de bani “a. fiului de familie 

- în disprețul disposiţiei S. C. Macedoniânum; | 
: “Este o. chestiune. controversată dacă mai rămâne o obliga- 

 țiune naturală, : când creanță s'a prescris, sau când debitorul 
" printr'o judecată nedreaptă | o câștigat procesul; „de asemenea, 

  

„1) cf. Dig. 12, 6.38, : 2 , -- 
”) Dig; 44, 7. 14: Servi ex delictis quidem obligantur et, si manumittan- 

“tur, obligati romane: ex contractibus autem civiliter guidem non” obligan- 
jur, sed naturaliter et obligantiir et obligant, denigue si servo, qui mihi mu- 
fuam. pecuniam dederat, manumisso .solvo, liberor. - 

1) Deşi în Dig. 12, 6, 41. Neratius afirmă: „guod pupillus, sine tutoris 
auctoritate stipulanti promiserit solverit, repetilio est, -quia nec natura 'de- 
bet”; totuşi chiar pupilul, când îi lipseşte autorizaţia tutorului,. e în stare: 
să contracteze o ast-fel de legătură juridică, în cât poate Îi garantată prin. 

. fideiusori: ci, Dig, 45, 1, 127, :
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dacă falitul, care a obținut satisfacerea creditorilor cu atât la 
sută, mai rămâne naturaliter obligat pentru rest !). - 

De asemenea se discută chestiunea, dacă dintr'un pact poate -- 
lua naștere o oblisațiune naturală, Intrebarea poate fi desbătu- 

„tă mai ales când s'au promis dobânzi prin simplă convenție, nu 
în forma solemnă a stipulaţiei. In acest caz, creditorul care a pri- 

-nuit aceste dobânzi nu este obligat a le restitui ca nedatorate; 
dar nu le-ar fi putut reclama în justiție pentru-că nu şi le-a sti- 
pulat în mod solemn. (Dig. 46. 3, 5. $2). | 

SECȚIUNEA Il. 
Despre. diferitele contracte, 

Dreptul roman nu cunoaşte,: ca dreptul modern, noţiunea 
generală a convenției, care lipsită de ori-ce formă dă totuși naş- 
tere la obligaţiuni; ci admite numai anumite tipuri de contracte, ! 
Pentru ca din convenţie să se formeze un anumit tip de contract, - 
se cere ca acea convenție să fie îmbrăcată în anumite forme, 

Categoriile cele mai vechi de contracte romane sunt supuse 
” aceluiași formalism ca și primele forme civile de a transfera pro- 
prietatea. In sistemul stabilit al celor 4 tipuri de contracte:. ver- 
bale, literale, reale şi consensuale, cele două de la început, mai 
vechi și reservate cetăţenilor romani, se disting la încheierea lor 
prin indeplinirea unor forme recunoscute” în vechiul ius civile. 

"În afară de aceste categorii, şi mai vechiu de cât ele, rămâne o 
iormă de contract, care se apropie de mancipatio şi prin modul 
cum se încheie și prin funcțiunea pe care a împlinit'o. Acesta 

„esle nexum.. * | ă 
Ş1. ” 

Nexum. 

După cum mancipaţiunea a fost întrebuințată la inceput ca 
vânzare efectivă pentru o bucată de aramă, și mai târziu a deve- 
nit un mod de transferare a proprietății din ori-ce cauză (vân- 
zare, donațiune, legat, dotă etc.), tot ast-fel şi nexum?) a func- 

  

1) Asupra acestor cazuri. cf, Girard, care neagă existenţa obligaţiei na- 
turale, op. cit pag. 643, nota 4; în sens contrar Dernburg op. cit, $ 261 no- 
tele 12—16; cf. Ferrini op, cit, No, 424, , 

*) Cuvântul nexum de la nectere a iega, a incătuşa, exprimă o străveche 
concepţie 'romană despre obligaţie: legământ care pune pe debitor cu per- 

21
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ționat mai întâi ca formă: de imprumut de bani, iar mai târziu a 

devenit un mod de a “contracta obligaţiuni bănești din ori-ce fel 

de cunvențiune, 
"In ce.priveşte forma în care se încheia, la început se proce- 

da la cântărirea de către libripens a aramei împrumutate. Și aici 
are loc o declaraţie solemnă, dar invers făcută de cât la manci-: : 

"_patio. Nu acela care primește, ci acela care dă banii, creditorul, 

arată scopul pentru care s'a cântărit şi impune debitorului obli- 

gaţia de restituire, probabil prin cuvintele solemne: damnas esto. 

' Această obligaţie rămâne, din momentul încheierii ei, defi- 

nitivă, incontestabilă. Damnatio rostită de creditor face. să fie 

„ de prisos o condemnaţiune judecătorească, Debitorul din: împru- 

mutul zis nexum, devine, dacă nu plăteşte la timp, 'el însuși 

nexus ca şi cum ar fi un iudicatus. De aceia creditorul nu mai 

recurge la judecată, ci îi aplică după 30 de zile de la exigibili- 

tatea datoriei execuţiunea personală, manus iniectio. Această 

procedură sumară constă în a pune mâna pe debitor in iure, în 

fața pretorului, spre a imprima legalitate actului de executare, 

şi a-l duce cu sine acasă, în cazul când nu intervenea in iure pen- 

tru debitor un garant (vindex). Aici îl ţinea sub pază — ziua la 

muncă, noaptea legat — (in compedibus aut in nervo) timp de 

60 de zile, în care interval încerca sau să cadă de acord cu de- 

_ bitorul asupra datoriei bănești, sau să-l vândă spre a se despă- 

Subi. Dacă nu ajungea la nici un rezultat, putea creditorul chiar 

să-și ucidă debitorul. Barbara soluţie este confirmată prin textul 

rămas 'din cele XII tăble: „tertiis nundinis partis secanto“. Prin 

legea Papiria Poetelia din anul 326 (sau 314?) inainte de Chri- 

stos s'au liberat debitorii) din acel an din închisoarea credito- 

  

soana lui Îa disposiţia credilorului în caz de ncexeculare a datoriei. Nu- 

mai executarea desfăcea legătura, după cum reiese atât de plastic din for- 

mula * transmisă de Gaius (III. 174) şi întrebuințată în caz când debitorul 

din nexum plătea' creditorului suma imprumutată. Intre altele, el rostea 

cuvintele me....a te (creditor) solvo liberogue — de tine mă “desfac şi de- 

vin liber, Termenul de mai târziu, obligatio, nu exprima decât tot idea de 

legătură, ligare. 

Asupra acestei obligaţiuni ci, lucrarea fundamentală alui Huschke, 

Ueber das Recht des Nexum und das alte r&mische Schuldrecht 1846; în 

divergență de păreri cu opinia susţinută în text, vezi studiul făcut de Jlie 

Popescuj intitulat Nexum. Piteşti 1925, 

„.2) Titu Liviu, VIII, 28 scrie despre acest eveniment; „Eo anno. plebei
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rilor (ersastulum), s'a ridicat pentru totdeauna acestora dreptul de a-i vinde sau ucide şi s'a desfiinţat caracterul executoriu al imprumutului numit nexum, aşa incât creditorul era obligat să recurgă la judecată inainte da a păşi la manus iniectio. 
Din momentul, în care interesele creditorului au putut să fie asigurate prin .alte forme de contracte mai puţin -complicate, nexurn a, căzut în desuetudine, E 

$ 2, | 

Contractul verbal. . ” 

(Inst. 3, 15; Dig. 45, |; Cod, 8, 37), - 
Cel mai important contract verbal, intrebuinţat spre a im- 

plini variate funcțiuni, este stipulatio '). la naştere, verbis, prin intrebarea creditorului şi răspunsul concludent al debitorului ?). 
Intrebarea prin care s'a obținut răspunsul este caracterizată prin 
verbul stipulari, aşa încât creditorul este stipulator (și cine poa- 
te să Îie alăturat la rolul lui se numește adstipulator); iar răs- . 
punsul debitorului, care încheie obligația s'a numit la început 

  

Romanae, velut aliud initium libertatis Jactum est, quod necti 
iussique 'consules ferre ad populum ne quis, 
„poenam lueret, in compedibus aut in nervo 1 
creditoris, non corpus obnoxium esse: 
rum ne necterentur. , 

Alirmaţiunea lui Titu-Liviu că s* 

desierunt.... 
nisi qui noxam meruisset donec 
enerelur: pecuniae creditac bona 

ita nexi soluti cautumque in poste- 

a desființat execuţia personală, rămâne exactă in ce priveşte .datornicii ex nexo. Carcera privată a funcţionat insă faţă de iudicati in toată perioada clasică, când aceştia nu puteau să plăteas- „că,  Printr'o' "constituţie din anul 388 după Christos a fost suprimată, dar nici de atunci înainte nu a incetat să fie de fapt aplicată. Cu privire la faptul, .care a dat prilej să se aducă lex Poetelia, cf. Kiibler, Geschichte des r. Rechis, 1925. pag. 166, „- : | ” 1) Cuvântul stipulalio este probabil că vine de la slips, care in vechea - limbă latină insemna monetă, deci obiectul: contractului erau numai banii “la inceput. Promiltere, elimologic analizat, inseamnă a trimete inainte, ce? . fără indoială manum, mâna ce îşi punea debitorul in a. creditorului ca sim- bol că ii rămâne legat cu intreaga lui fiinţă prin făgăduinţa făcută (manum promittere); mai târziu expresia s'a generalizat uitându-se semnificaţia. pri- mitivă deşi gestul s'a păstrat până în zilele noastre. Cf, Huscke, Die Verfas- sung des Kânigs Servius. Tullius, 1838, pag. 133 şi 603 cu note, 
2) Dig. 45,1, 5.8 î: Stipulatio dutein est verborurm conceptio, guibus is qui inlerrogalur, dalurum facturumve se, quod interrogatus respondeţ. Ct. şi _ Paul, Sent, 5, 7, 1, 

21*
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sponisio, mai târziu promissio. Debitorul este promissor şi cine 

se alătură la rolul acestuia se numește adpromissor. 

In ce.priveşte forma în care s'a încheiat stipulațiunea, a- 

ceasta a început prin a fi exclusiv reservată cetățenilor romani 

și a sfârşit, printr'o treptată însăduinţă, să devină accesibilă tu- 

turor contractanţilor, cari se bucurau de libertate. Forma exclu- 

siv romană numită .sponsio"), era îmbrăcată în întrebarea şi 

răspunsul, în cati figura verbul spondere. Spondesne mihi dare 

cenium? Spondeo. De celelalte variante în cari. se întrebuința 

verbul! dare, promittere, facere se puteau folosi și peregrinii, 

In dreptul clasic era absolut necesară intrebarea şi răspun- 

sul; prin urmare nici muţii, nici infanții, nici absenţii, nici sur- 

zii nu puteau contracta verbal”). Era însă valabilă stipulația 

când răspunsul s'a dat chiar în altă limbă de cât a creditorului”). 

Când întrebarea şi răspunsul nu coincideau, obligația putea fi 

valabilă, dar trebuia ast-fel interpretată în cât să nu aducă o 

“îngreuiare pentru debitor. Așa dar, la -o întrebare, coprinzând 

o cantilate mai mare de cât răspunsul, debitorul se obligă pen- 

_tru cantitatea mai mică promisă; la:un răspuns întrecând can- 

titatea din întrebare, debitorul se oblisă numai pentru cantita- 

"tea coprinsă în întrebarea creditorului*). 

Cum privitor la coprinsul contractului verbal se făcea și un 

înscris (cautio) pentru a servi ca probă, încetul cu încetul acest 

act seris a înlocuit vechea condiție esenţială a întrebării şi răs- 

n 
” 

- a 

1) Era firesc ca streinii să nu poată încheia o sponsio, pentru-că acea- 

| rin jurământ pe numele zeilor cetăţii, pe 

este că Festus 
isina “grecească 

stă formă se săvârşea la început pr 

cari nu-i puteau invoca peregrinii. Dovadă despre aceasta, 

explică. ne consponsor prin roniurator, si că, vorbind de or 

a cuvântului sponsio, aminteşte că la Greci se implinea interpositis rebus 

divinis, cum de sigur se va fi făcut şi la Romanii primitivi. CE, Girard, ed. 

VI pag. 495 nota 3, - : , , 

"1 2) Dig. 45. 4. 1: Stipulatio non potest confici nisi utroque loquente: et 

ideo neque mutus neque surdus neque infans stipulationem contrahere pos- 

sunt,: nec absens quidem, quoniam exaudire invicem debent. Ci. Gaius III. 

92-93, [ ă 

5) CE, Dig, 45. 1.1.$6, a 

2) Dig, 45. 1. 1. $ 4: Si stipulanti mihi „decem” tu „viginti“ respondeas, 

non esse contractam oblisationem nisi in decem constat. ex conirario quo- 

que si me „viginti” interrogante iu „decem” respondeas,. obligatio nisi in 

decem non erit contracta: licet enim oportet consruere summam, attamen 

manifestississum est viginti et decem inesse. ”
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punsului, (Paul. Sent. 5. 7. 2). S'a presupus că părţile la redac- 
iarea actului au făcut schimbul de vorbe necesare spre a se 

ajunge la consimţimânt, Impăratul Leon (Cod. 8. 37 (38). 10.) a 

hotărit că sunt suficiente ori-ce fel de expresii, ce se schimbau 

între părţile cari trebuiau să fie prezente, Această prezență a 

părţilor, Iustinian!) a considerat'o ca existentă la ori-ce act scris 
aiară numai dacă se va face proba contrarie: că una din păr- 

țile contractante a lipsit dela locul şi în: cursul întregii zile ară- 

tată în act, dacă se va dovedi i un alibi. - 
“ - N 

" Obiectul stipulațiunii. 

Sipulaţiunea .poate avea ca obiect în dreptul clasic tot ce 
conţine o valoare patrimonială, aşa în cât întrebuințarea acestui 

contract verbal se întâlnește în întreaga materie a oblisaţiunilor. 

De aceia jurisconsulţii romani, de câte ori au încercat a formula 

reguli generale privitoare la obligaţiuni, au-dat exemple legân- 

<du- le de stipulatio *). - | 

" Se poate promite o sumă de bani, certa pecunia, şi atunci 
ia naștere actio ceriae creditae pecuniae contra debitorului, ca- 

re nu plăteşte; 

se poate promite alt lucru determinat, alia certa res (lu: 

cruri fungibile, un sclav, un fond et) şi atunci ia naștere: con- 

dictio triticaria *); - " 

se poate promite un fapt oare-care (clădirea unei case, ser- 

„vicii etc.) sau o abstenţiune, şi atunsi ia- naştere actio ex stipu- 

latu, . - , 

Inlesnirea, pe care o' aduce stipulațiunea în circulaţia bunu- 

rilor constă în faptul că, contractul devine valabil.independent 
de causa lui juridică. Debitorul se obligă pentru-că a promis,-nu 

1) C£. Inst. 3. 19, 12, 
*) Vezi careta 45. 1, din' Digeste, întitulată de verborum' obligationibus 

unde se coprind cele mai numeroase fragmente referitoare. la variate chc- 

stiuni din materia obligaţiilor; vezi şi expunerea lui Gaius Inst, III. 92—127 
în legătură cu stipulaţiunea, . 

*) Numirea este bizantină, vine de la triticum- grâu, nume ce “figura în 

album praetoris, ca exemplu de alia. certa res. In perioada acţiunilor legii 

certa pecunia sau alia certa res se cerea, în virtutea stipulațiunii încheiate, 

prin legis actio per condictionem în conformitate cu lex Silia şi Calpurnia 
- cari au introdus'o,. simplificând procedura de la acfio sacramenti in per- 
sonam.  .. . , a E ; 

DD Co - - -. .-
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pentru-c -că a primit banii a căror restituire a promis'o. Stipula- 

țiunea fiind un contract abstract și stricti iuris, debitorul este: 

obligat să dea ceia ce a promis (pecunia sau certa res) şi nimic 

mai mult. Obiectul obligaţiunii fiind datio certae rei, debitorul 

nu este obligat la alt fapt de cât la transferarea de proprietate, 

spre .exemplu nu este obligat să îngrijească sclavul bolnav până: 

în momentul predării, conform regulii: qui dari promisit ad dan- 

dum non ad faciendum tenetur (Dig. 45. 1. 91. pr.). Dacă obiec-: 

tul a devenit extra commerciumm, a pierit, s'a stricat, fără culpa 

- debitorului!) acesta se liberează de datorie, dând ceia ce a mai 

rămas: sfărâmăturile, sclavul mort etc. Oficiul judecătorului ne 

putându- se întinde la o interpretare mai largă, creditorul obiș-. 

nuia să se asigure că va fi despăgubit printr'o convenție specia- 

lă — clausula doli — încorporată stipulaţiunii. Debitorul promi-. 

tea creditorului:- dolum malum huic rei promissionique abesse 
abiuturumgue esse J; în virtutea acestei clauze, judecătorul pu-: 

tea aprecia tot aşa de liber ca la bonae fidei iudicia. 

Funcțiunea stipulațiunii. 
A 

* Stipulaţiunea oferea mijlocul cel mai potrivit de a trans-: 

forma coprinsul unei simple convențiuni într'o obligaţie sanc- 

ționată prin acţiune. Era suficientă întrebarea și răspunsul, îm- 

brăcate în forme solemne, pentru ca judecătorul să condamne. . 

pe debitor fără a cerceta mai departe causa pentru care se obli- 

sase, In afară de această funcţiune, stipulațiunea mai asigură şi 

ali-fel interesele părţilor contractante: . | 

a) prin, stipulatio poenae, se fixa de mai înainte mărimea 

pagubei. eventuale fără ca creditorul să mai fie obligat a o do-- 

vedi; ” E _ 

„b) prin stipulatio sau promissio poenae, se mai asigura exe- 

cutarea! “obligaţiunii: care nu era. valabilă, pentru-că coprindea 

o prestaţiune de făcut unui terțiu sau se promitea faptul unui 

terțiu; | : : - : | 

c) prin stipulaţiune. creditorul își asigura mai bine creanţa, 

-obţinând 'ca un sarant :(sponsor, fidepromissor, fideiussor) .să 

1) Ci "Dis, 45. 1583, $ 5: liberatur si sine facto eius res sacra esse coe- 

perii; dacă am promis servul altuia şi fără nici un. fel de amestec al 'meu: 

servul a fost manumis, mă liberez de obligaţie, cf. Dig. 45, 1, 51: non tene- 

tur: sulficit enim si dolo culpave .careat. Ci. Ferrini, op. cit. No. £î1—5.  



— 327 — 

își ia indatorirea că va plăti el, în caz când nu va executa debi- 
torul; 

d) prin stipulaţiunea, numită adstipulatio, creditorul își pu- 

tea alătura; in vechiul drept roman, un creditor accesoriu; 

e) prin stipulațiune se poate stinge o datorie existentă spre 

a o înlocui cu alta, fie între aceleaşi persoane, fie între altele, 

In acest din urmă caz stipulaţiunea oferea mijlocul juridic de a 

transfera o creanță *) (creditum) sau o datorie (debitum) dc la 

vechii titulari la alţii nuoi. Mijlocul era cu atât mai apreciat, cu 

cât dreptul roman în principiu nu admitea nici cesiunea de cre- - 

anţă, nici luarea asupră-și a unei obligaţiuni streine. a 

În categoria contractului verbal, se obişnuește a se pune și 

două forme de a se încheia o obligaţiune, cari forme au comun. 

cu stipulaţiunea' numai declaraţia solemnă a debitorului, și cari 

intre ele se aseamănă că la ambele lipsește întrebarea solemnă 

a creditorului*). Acestea sunt: dictio dotis şi iusiurandum. îi- 

„berti. 

1. Dictio dotis este declaraţia unilaterală de constituire 'a 

dotei făcută de femeie, de debitorul - ei” sau de ascendentul ei 

patern *). 

2, Lasiurandurm liberti este promisiunea” libertului, întărită 

prin jurământ, că va face patronului anumite servicii, Din acea- 

stă promisiune lua naştere un iudicium de operis, în caz ' când 

libertul. nu îndeplinea serviciile promise *). 

1) Efectul practic al transferării creanţei celei vechi se atingea, cu mici 

modificări, prin novaţiune, Legătura obligatorie fiind strict personală, aşa, 

-că nu pulea intra un nou creditor sau un nou debitor în locul celui iniţial, 

„s'a păstral punctul de vedere că fosta 'obligaţiune s'a stins, pentru a îi în- 

„ locuită cu alta nouă, care nu se deosebia mult de cea veche. Gaius, III, 38, 

vorbind de iransferarea creanţelor, spune că sunt excluse modurile cunos- 

- cute in materie de înstreinare a bunurilor şi continuă: sed opizs est, ut 

- :iubente me lu ab eo stipuleris: qua res eflicit, ut a me liberetur ei incipiat - 

libi teneri, quae dicitur novatio obligationis. 

*) “In Epilomele lui Gaius 2. 9. 3. se întilneşte următoarea îrază: Sunt 
et aliae obligaliones, quae. nulla praecedente inierrogatione contrahi pos- 

sunt. În Instituţii, acelaş autor c foarte probabil că a dat ca exemple de. 
“asemenea obligaţiune: dictio dotis (îragmentul referitor nu sa putut citi 
în întregime (III, 95a) şi apoi continuând paragraful următor 95, printr'o 

numerație (item), scrie despre iusiurandum liberli că se contractează uno 

Joquente. 

*) Asupra modurilor cum se constituia zestrea in dreptul clasic şi 
„deosebirea intre diferitele -moduri, 'cf. Ulpian, Regulae: VI. 1—2, 

*) Dig. 38. 1. 13. $ 2: Indicium de operis tunc locum habet, cum. operas
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“Contractul literal. 

Contractul literal s'a desvoltat în legătură cu obiceiul cetă- 

ţeanului roman de a ţine un registru "de intrări și ieșiri, codex. 

accepti et expensi. În această condică putea face două feluri de 

inscrieri: unele, prin cari înregistra o datorie existentă, spre- 

exemplu creditorul făcea mențiunea că a imprumutat pe cutare 

persoană. Atare însemnare, numită 'nomen arcarium, nu creia o 

cbligaţiune, ci îi constata numai existența *). | 

Prin altfel de înscrieri pe cari le făcea creditorul în registrul 

său cu consimțimântul debitorului, se creia o obligaţiune. Aceste 

inregistrări se numesc nomina fransscripticia şi aveau două func- 

iuni deosebite: ” 

"14, Să schimbe causa unei obligaţiuni existerite, transformând 

vechea obligaţie causală într'una literală abstractă (transscrip- 

fio a re in personam)?); spre exemplu, trec în registru fără altă 

menţiune suma, ce-mi datora debitorul ca preț al lucrului vân- 

dut. | - 

2,. Să schimbe vechiul debitor cu unul nou. ( transcriptio a 

persona in personam)*), în care caz se. efectua o novaţiune prin. 

două înscrieri: în prima creditorul nota că a primit suma de la" 

debitor; în. a doua nota, că a plătit aceiași sumă unui terțiu, În 

realitate el nu primise suma de la debitor și nici nu o plătise ter- 

țiului, El făcea înscrierea că a primit, numită acceptilatio (de la 

acceplum ferre, a trece primirea în registru) și înscrierea că a. 

plătit, numită expensilatio (de la expensum ferre, a trece ieşirea : 

din cassă), pentru a îi în ordine cu contabilitatea şi a putea pro- . 

» 

  

praeterierint, praeterire autem non possuni, antequam incipiant codere et 

incipiunt, postquam fuerint indictae. 

1) Gaius III. 131: Alia causa est corum nominum guae arcaria vocaniur, 

in his enim rei, non lifterarum oblişatio consistit, guippe non aliter valent, 

quarh si numerata sit pecunia; numeralio autem pecuniae rei lacit obligatio- 

nem, qua de causa recte dicemus arcaria nomina nullam facere obligatio- 

nem sed oblisationis factae festimonium praebere. 

2) Gaius IIL. 129: A re in personam iransscriplio' fit, veluti si id, quod . 

fu ex emptionis causa aut conductionis aut societalis mihi debeas, id expen- 

sum libi tulero. 
*) Gaius III, 130: A persona in personam transscriptio fit, veluli si id 

guod mihi Titius debet, libi id expensum tulero, id est si Titius fe pro se 

dclegaveri! mihi.
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ba că în locul vechiului debitor, care s'a liberat de datorie, a in- 
irat altul nou, care răspunde pentru suma ce-i fusese datorată 
de primul debitor. Sub această formă s'a săvârșit o delegatio. 

Oblisaţiunea literală ast-fel născută este unilaterală, stricti 

iuris, are ca obiect exclusiv o sumă de bani, dă naştere acţiunii 

certae creditae pecuniae, şi în principiu este reservată exclusiv 

cetățenilor romani. A fost o controversă între Proculieni: şi Sa- 

„Binieni,. dacă transcriptio a re in personam era accesibilă și pere- 

grinilor. Sabinienii afirmau că şi peregrinii se puteau obliga prin 

această formă. Părerea era unanimă însă, că streinii nu puteau 
“participa la fransscriptio a persona in personam *). 

Obligaţiunea literală având ca obiect în cele mai multe ca- 
zuri un imprumut, poate fi încheiată cu termen, nu însă cu con- 

diţie?), Faţă de stipulaţiune prezintă” inlesnirea că se poate în- 

cheia și între absenţi, 

Un mod de a se contracta o obligaţie literală, întrebuințat 

între peregrini, erau acele înscrisuri, menționate de Gaius”), 

numite chirosrapha emise numai de debitor, . sau syngraphae în- 
tocmite de ambele părți contractante. Este o „chestiune nelămu- 

rită, dacă aceste înscrisuri serveau numai spre a dovedi o obli- 

gațiune existentă, sau o şi creiau :), 

Obligaţiunea literală a dispărut, în sensul ei clasic, cu co- 

dex accepti et expensi. Ceia ce ustinian în Instituţii imai nu- 

mește contract literal, nu este de cât un înscris dat de debitor - 

creditorului că a primit o sumă de bani cu împrumut). Acest în- 

scris poate constitui o dovadă a'obligaţiunii, dar nu o creiază, : 
, 

SECȚIUNEA IV. 
Contracte reale. 

“(Unst, 3, 14.) 

“Contractele reale iau naștere, odată stabilit acordul de vo- 
inţi, prin predarea lucrului fără nici o altă formă. Prin această - 

1) Cf, Gaius III. 133; asupra materiei contractului literal, vezi pentru 
amănunte Karlova, Râm, Rechtsgeschichte IL. pas. 146—57; vezi Kiibler, op. . 

cit, 171—73 şi literatura indicată, 

*) Fragm, Vat, 329: Sub condicione cosnilor recte*non dalur, non maşis 

quam mancipatur aut acceptum vel expensum fertur, (Papinian). 

=) IL. 134, 
1) Vezi lucrarea fundamentală: a lui Miteis, Reichsrecht und Volks- 

rechi 1591, pag. 459_—498. 
i 5) Inst, IN, 21. De itterarum obligalione.
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predare se poate transfera celeilalte părți contractante proprie- 

tatea cum este la contractul de împrumut pe bani sau alte lu- 

cruri fungibile, numit mutuum; se poate transfera posesiunea ci- 

- vilă cum este la amanet, pignus; se poate strămuta numai deten- 

. ţiunea lucrului, cum este la depositum sau commodatum. În toa- 

te cazurile primitorul este obligat la restituire. . 

Dintre aceste patru contracte, mutuum este un contract uni- 

lateral, de drept strict; cele-l'alte sunt bonae fidei negotia, pot 

deveni în cursul obligaţiunii bilaterale inegale, și își trag origina 

_ din același nesotium iuris bazat pe forța morală a cuvântului dat, 

pe fides, de acolo și numele fiducia. Inainte de â se îi recunoscut 

„calitatea de contract civil convenţiunii intre două persoane, ur- 

mată fiind de predarea unui lucru ca amanet, ca deposit sau 

comodat, poate că s'a utilizat în vechiul drept roman, spre a 

se atinge acelaș efect, transferarea proprietăţii cu. învoiala de 

retransferare către -acela care a înstreinase. Această învoială . - 

„numită! pactum. fiduciae '), se alătura la imodurile civile de alie- 

nare: mancipatio Şi in iure cessio. In atare caz primitorul deve- 

nia proprietar, rămânea însă obligat: în virtutea pactului alătu- 

rat să o retransfere aceluia, care o înstreinase, după ce se atin- 

sese scopul, realizat mai. târziu prin commodatum, depositum 

sau pisnus. a o ÎN 

In afară de această presupusă funcțiune a pactului fiduciae 

"ştim că prin același pact se asigura creditorul, sau se făcea. o 

înlesnire *) aceluia care iși” instreinează temporar proprietatea. 

  

1) Vezi comentarul lui Boethius . tilosoiul dela Milan (470—524), la 

Topica lui Cicerone, in .Bruns, Fontes iuris romani antiqui IL. pag. 77: 

„Fiduciam accepit, cuicumqu6 res aligua mancipatur, ut eam mancipanti 

remancipet; veluti si quis tempus dubium timens amico potentiori lundum. 

mancipet, ut ei, cum. tempus guod suspectum est praeterierii, reddat; haec . 

_-mancipatio fiduciaria nominatur idcirco, quod restituendi fides  interponilu 

2) Inlesnirea, care mai târziu s'a realizat prin deposilarea lucrului fără, 

alienarea proprietăţii şi a fost recunoscută ca un contract real, este coniir- 

mată de Gaius ca iuncţiune a .Îiduciei cum amico, care spune că de aceia 

“se încheia, pentru ca „lufius nosirae res apud eum essent”. (Inst. II. 60). 

In ce priveşte funcțiunea comodatului de mai târziu, nu se dovedeşie.că ar 

fi fost îndeplinită când-va prin vechea fiducia cum amice. Girard, pas. 622 

nola 4, invoacă două lexte pentru a face dovada: Dig. 45. 3. 6. şi 12. 7. 3le 

pe care le tratează ca „visiblement interpoles". Primul text poate [Îi bănuit, 

şi dacă este într'adevăr interpolat, proba s'a făcut, Cel din urmă se referă 

la răspunderea aceluia, care a amanetat, depozitat sau imprumutat un sclav 

pe care îl şiia că fură, şi Care a şi comis hoţii. Din faptul că s'a dat ca 

*
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Confirmând ambele aplicaţiuni ale fiduciei, Gaius (II. 60) spune 

- că se încheia cum creditore sau cum amico. Acest simplu pact a 

iost cel dintâi, căruia i s'a recunoscut puterea obligatorie '): da 

naștere la actio fiduciae directa în favoarea aceluia, care după 

ce instreinase avea dreptul să ceară retransferarea proprietăţii. 

Era infamantă; și cum rezulta dintr'un iudicium bonae fidei, ur- 

“ma că și reclamatul, obligat la retransferare, putea cere adver- 

sarului, prin actio fiduciae contraria repararea pagubelor sau .re- 

stituirea cheltuelilor provenite din faptul de a îi avut lucrul în 
stăpânirea lui. 

II SA. 

„ Mutuum. 

Mutuum este un contract de imprumut, prin care creditorul 

transferă debitorului proprietatea unei sume de bani sau altor 
lucruri fungibile, cu obligaţia acestuia de a restitui aceiași can- 

titate și calitate *). Obligaţiunea de restituire -a dobândit un ca- 

racter contractual, din momentul în care predarea, .in urma unei! 

înţelegeri, a ajuns suficientă spre a da naştere unui contract; 

inainte insă de a i se fi recunoscut acest efect juridic, obligațiu- 

nea de restituire a existat totuşi, pentru a face să se întoarcă a- 

colo de unde a pornit-o valoare ce intrase fără causă în patri- 

-moniul altuia. Așa dar, obligaţiunea de restituire a existat îna-' 

exemple aceste trei cazuri, pignus, depositum şi commodatum, nu se poate 

irage concluzia că altă dată şi in locul comodatului a funcţionat fiducia, 

mai ales că textul ca limbă nu prezintă nimic suspect. Asupra celor-lalte” 

iuncţiuni ce va îi indeplinit fiducia în dreptul clasic, cari nu apar în mod 

indubitabil, ci trebuesc restabilite din texte bănuite a îi interpolate, cf. 

Girard op. cit, pag. 522. notele 5—8 cu fragmente indicate .şi Ferrini op. 
cit. No. 533, 

“ 1) La început pretorul confirmând obiceiul, consuetudo, a acordat o 

acţiune in Jactum, care către sfârşitul Republicii a devenit in ius concepta; 
ast le! dreptul consuetudinar a lost recunoscut de ius civile cl. Forrinii op. 

„No. 533 şi 534. . 

) Dig. 44. 71, $ 2: Re conirahitur oblisatio mutui datione; mutui: 
autem dalio consisiiț, in his rebus, quae 'pondere numero mensurave con 
stant, veluti vino dleo îrumento pecunia numerata.' quas.res in hoc damus 
ut fiant accipientis postea alias recepluri ciusdem generis et gualitatis. Ci. 
şi Gaius Inst. NL. 90. Obligaţiunea de restituire nu se stinge prin faptul că 
debitorul a pierdut obiectul imprumutat prin: Îorță majoră. CI, Dig. 44. 7. 
1.84
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inte de recunoașterea contractului real, fiind impusă de simțul 

echităţii spre a se restitui o îmbogăţire fără causă, - 

Din mutuum creditorul are condictio certae pecuniae când. 

a dat bani cu împrumut; are condictio triticaria când a dat cu 

împrumut alte lucruri fungibile, 
Mutuum îiind-un contract real, urmează că în acel moment 

s'a încheiat când, după realizarea acordului de voinţi, s'a predat 

lucrul, Fără aceste două elemente nu există mutuim. Așa dar, 

din simpla convenţie de a' se da un împrumut (pactum de mutuo 

dando) nu rezultă 6bligaţiune câtă vreme nu s'a transferat. pro- 

prietatea lucrurilor fungibile; și din simplul fapt al predării, fă- 

ră prealabilă convenție, nu ia ființă o oblisaţiune contractuală, 
ci numai pretenţia de a se restitui îmbogățirea fără causă, sanc- 

ţionată prin condictio. 

Prin muluum se transferă proprietatea, Pentru ca strămu- 

tarea dreptului de proprietate să aibă loc, trebue ca împrumută-: 

torul, tradens, să fie proprietar.*) (alt-fel nu poate transmite un 

drept pe care nu-l are) şi să aibă și capacitatea de a aliena, Da- 
“că nu este proprietar, contractul nu s'a încheiat. Accipiens, pri- 

mitorul lucrului strein dat cu împrumut, poate îi ori-când che- 

mat în judecată de adevăratul proprietar prin rei vindicatio. 

Chiar. tradens poate cere. restituirea, când contractul nu s'a în- 

cheiat, pentru-că el nu avea capacitatea de a înstreina când era, . 

spre exemplu, impuber. În asemenea caz tradentul are diferite: 

„mijloace juridice după împrejurări: are rei vindicatio dacă mai 
există lucrul fungibil împrumutat; are condictio, dacă, accipiens: 
a consumat împrumutul cu bună credință; are actio ad exhiben- 
dum, când primitorul a fost de rea credință”), 

În principiu, “muluum ia naștere în momentul strămutării 

„proprietăţii de la creditor la debitor. De la această regulă. Ro-. 
manii au făcut unele 'abateri pentru a înlesni transacţiunile de 

credit. Spre exemplu, am autorizat pe debitorul meu să plăteas- 

că unui terțiu suma ce-mi datorește acel debitor. Prin efectua- 
rea plăţii terțiul devine debitorul meu, deși nu a primit banii 

1) Dig. 12. î. 1. $ 4: În mutui datione oporiei dominum esse dantem. 

?) Inst. II, 8. 2: ,..si mutuam pecuniam alicui sine tutoris auctoritale 
dederit, non contrahit oblisationem, quia pecuniam non iacit accipientis. 

'Ideoque vindicare numeros possunt sicubi. extent: sed si nummi, guos mu- . 

fuos dedit, ab eo qui accepit bona fide consumpti sunt, condici possunt, st 

mala fide, ad exhibendum de his agi potest. 
4
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mei:). Alt caz: însărcinez pe bancher să facă o plată lui X. Deşi 

nu eu am primit banii, eu răspund'ex mutuo, afară numai dacă 

a fost intenţia să răspund ca garant pe lângă X care a devenit 

debitorul bancherului. În acest din urmă caz, există un manda: 

- tum pecuniae credendae. Alt caz: Predau unei persoane un o: 

biect ca să-l vândă, iar prețul să-l păstreze ca împrumut, Aici se 

pune întrebarea: de când s'a încheiat mutuum de la predarea 

sau de la vânzarea lucrului. Chestiunea are importanță pentru, 

a se şti cine suportă riscul” pieirii obiectului *). 

S'a mai admis că există împrumut chiar când nu se trans- 

mite proprietatea nici prin intermediul unui terţiu, ci se dobân- 

„ deşte numai o promisiune, creatoare: de obligaţie. Spre exemplu: 

deleg pe debitorul. meu să plătească unui terţiu, Prin promisiu-. 

nea făcută terţiului de către debitorul meu care nu a numărat 

încă banii, eu delegantul sunt considerat a fi plătit, conform re- 

sulei: gui debitorem suum delegat, pecuniam dare intellegitur. 

(Dig. 46. 1. 18.). Aici Romanii au părăsit idea transferării de 

“proprietate, ca condiţie esențială la mutuum, şi au admis că tre- 

cerea unei valori în patrimoniul debitorului, poate constitui de 

la caz la caz, nu în teorie generală, un imprumut”). 

Dobânzi. 

(Dig. 22. 1. 14. 6; Cod. 4, 32), 

În afară de cantitatea împrumutată de lucruri fungibile, mai 

poate forma obiectul contractului de împrumut şi dobânzile, usu- 

rae, foenus. Dobândă este o cantitate de lucruri fungibile, de 

același fel cu capitalul împrumutat, datorată în mod periodic 

"pentru folosirea capitalului de care creditorul s'a lipsit *); Do- 

bânda represintă venitul capitalului, fructus civiles. Oblisaţiu- 

1) Dig, 42. 1. 15: Sinsularia quaedam recepta sunt circa pecuniam cre- 

ditam. Nam si tibi debitorem mcum iussero dare pecuniani, obligaris mihi, 

quamvis meos nummos non acceperis. Ci. şi Dig, 17. 1, 34. pr, , 

2) Cî. Dig, 12, 1, ti.:pr., unde Ulpian spune că acela suportă riscul, în 

interesul căruia s'a incheiat contractul, 

3) Vezi cu privire la cazurile enumerate Girard, op. cit. pas. 512—514, 

1) Ferrini op. cit. No, 459 priveşte justificarea dobânzilor mai mult din 

punctul de vedere al creditorului când dă următoarea definiţie: „una quan- 

tită di fungibili da prestarsi dal debitore a. determinati periodi in coni- 
„penso del ritardato pagamento di una maggiore quantită principalmente 

dovula et in constante rapporto con questa“.
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nea la plata dobânzilor atunci este întemeiată, când dobânzile 
s'au promis prin stipulaţiune (stipulatio usurarum] '). De obiceiu, 
odată cu suma împrumutată se stipulau și dobânzile (stipulatio 
sortis et usurarum). Atunci făceau parte integrantă din contrac- 
tul încheiat, Aceasta avea loc cu atât: mai ușor cu cât contractul * 
de împrumut! se îmbrăca foarte des în forma. unei stipulaţiuni ?), - 
ast-fel că debitorul care a primit banii promitea odată cu capi- 
talul și restituirea dobânzilor la întrebarea pusă de creditor. Do-- 
'bânzile promise prin simplu pact nu puteau fi. cerute în justi- 
ție *); idar odată plățite, nu se putea pretinde restituirea lor ca 
nedatorate, pentru-că existase o obligațiune naturală *) de a le 
plăti. 

„În ce privește. quantumul dobânzilor, acesta a variat în evo- 
luţia milenară a dreptului roman. După regimul celor XII table 
se lua ca dobândă una uncie dintr'un as*), care era împărțit în. 
12 uncii: așa dar, dobânda era fixată la 8,33% pe an din capi- 
talul. imprumutat, Această dobândă numită foenus unciarium, a. 
fost scoborită în timpul Republicii la jumătate (foenus semi-. : 
unciarium).. Mai târziu prin legile, Genucia (din anul 342 îna-- 
inte de Christos) Sempronia (anul 194) s'a interzis, complet lua- 
rea de dobândă: mai întâi între cetățenii romani, apoi între La- 

1) Dig. 1. 5, 24: Respondit, pecuniae quidem creditae usuras nisi in sti- 

pulationem deducias non deberi. Cî. şi Paul, Sent, Il. 14. 1. , 
2) Când stipulaţiunea urma imediat predarea banilor atunci exista un 

singur contract, cel verbal, Aceiaşi soluţie s'a dat şi când după stipulaţiune 

s'au număral bani: Cum pecuniam muiuam quis dedit sine stipulalione et 

rx continenti fecit. slipulationem, unus contraclus est; idem erit dicendum- ef. 

si ante stipulatio facta est, mox precunia numerata sit: Dig, 46. 2. 6. $1. 

Pomponiu'in acelaş loc fragm. 7. formulează motivul; magis implendae sti- 

pulationis gratia numeratio intellegenda est fieri. 

5) S'a acordat. acţiune în cazurile excepţionale: la '/oenus naulicum 
-(Dig. 22, 2. 7.), la imprumulul pe cereale (Cod. 4. 32, 11.), la imprumuturile 

date de bancherii de meserie, argentarii. (Novella 130. Cap. 4) la impru- 

muturile acordate de comune (Dig. :22. 1. 30). 

*) Cod, IV, 32, 3: Quamvis usurae foenebris pecuniae citra vinculum 

stipulationis peti possunt, lamen ex pacii conventione solutae neque ut in- 

debitae 'repeluntur, neque.in sortem accepto ferendae suni. 

5) Prin as se înțelege nu numai -vechea monetă de aramă care cântarea 

327. srame, o libră (as libralis), dar si averea deiunctului privită ca o uni- 

tate, moștenirea lăsată, când cra vorba de instituţia de herede asupra în- 

tregii moşteniri '(heres ex asse), sau când cele 12 uncii nu erau suficiente 

la împărțirea succesiunii între moştenitorii instituiţi (ex asse fit dupon- 

"dium). Ca întreg era privit şi capitalul imprumutat,
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tini, Prohibiţiunea usurii a căzut repede in desuetudine; iar când 

pretorul Sempronius Asellio a voit să reintroducă vechea opre: 

liște, a fost asasinat de creditori în 'anul 89 inainte de Chri- 

stos,.!). Pe vremea lui Cicerone dobânda legală era de 1% pe 
lună, usurae centesimae, adică 12% pe an?). Se.cereau la înce- 

putul fie-cărei luni, calendae, prin actio calendarii. Sub lusti- 

nian dobânda legală era fixată la 6%). -- LL 

Nu s'a pus această limită la foenus nauticum, la împrumu- 
tul maritim, acordat cu condiţia ca creditorul numai atunci să 

poată cere restituirea dacă corabia, care aduce marfa: cumpă- 

rată cu banii împrumutați, se va întoarce neatinsă în port. “La 

suma ast-fel împrumutată, numită pecunia traiecticia, creditorul - 

putea cere ori-ce dobândă pentru-că maria cumpărată cu a- 

ceşti bani călătorea pe riscul lui). lustinian a fixat limita maxi- 

mală la 12%/, la împrumutul maritim.) | ” 
Anatocismus, dobândă la dobândă nu era permisă. De a- 

semenea dobânda inceta să mai curgă dacă atinsese suma capi- 

talului imprumutat (ultra duplum). ! 
In legătură cu împrumutul de bani trebue. menţionată şi re- 

stricțiunea adusă prin senatusconsultum Macedonianum din tim- 

pul lui Vespasian: s'a decis ca împrumuturile băneşti acordate 

fiilor de familie, ori-ce situațiune socială ar avea, să nu poată fi 

cerute prin judecată €). Exista o oblisaţiune ce putea fi adusă 

1) Cf. B. Kiibler, r. Rechisgeschichte, 1925, pag. 157. 

>) Pornind dela împărţirea. asului in 12. uncii, Romanii aveau urmă- 

toarele denumiri pentru diferitele procente: usurae semisses 6% adică o ju- 

mătate din centesimae, ceia ce face !4 din 1%, pe lună sau din 12% pe an; 

besses 8%; irientes 4%; quadrantes 3%; quincunces 5%; seplunces 1%, 

“pe an. Cf. Salkowski 8 121. II. Ultimele două denumiri rezultă din com- 

punerea numeralului cu vorba uncia; cele-lalte dintr'o formaţiune în care 

probabil intră rădăcina cuvântului as. 
) Când creditorul a depăşit limita legală a dobânzii, debitorul avea 

o acţiune spre a cere de mai multe ori suma ilegal plătită (de 4 ori după 

cele XII table), executabilă prin manus iniectio (cf. Gaius IV, 23). Sub 

Iustinian, ceia ce s'a plătit peste dobânda legală se scădea din capital sau 

dacă a întrecut capitalul se restituia + «pur şi simplu, cf. Cod. 4. 32. 26. $ 4. 

1) Dig, 22, 2, 1: Traiecticia ea pecunia est, quae lrans mare vehitur .. 
Scd videndum, an merces ex ca pecunia comparator in ea causa habentur? 

et interest, ulrum etiam ipsae periculo creditoris navigent: tunc enim : 

iraiecticia pecunia fit. 

5) Asupra istorici dobinzelor la Romani, cl. C. Isăposcu grecul. Wuchersiraf- .. . 

recht, Leipzig, 1906, pag. 28—66. - * 
*) Dig. 14, 6. 1. pr.: ... placere, ne cui qui filio familias pecuniam de- 

disset, eliam post mortem parentis eius, cuius in potestate luisset, actio
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până la bara justiției, dar era paralizată prin exceptio S. C. Ma- 
„cedoniani. Dacă însă fiul o plătea, nu putea cere restituirea ca 
indebitum'), Excepţiunea era exclusă când fiul. s'a împrumutat 
iussu patris, cu autorizația tatălui; când după ce a ajuns sui iu- 
ris a renunțat prin convenție la exceptio; când avea un peculium * 
castrense; sau când este evident că tatăl a profitat din împru- 
“mutul fiului, Imprumutul de bani, ascuns sub forma unei vân- 
zări, rămâne tot imprumut supus excepţiunii. Spre exemplu, un 
cămătar odată cu. suma împrumutată transmite fiului de fa- 
milie şi obiecte de minimă valoare sub pretextul că preţul lor 
egal cu suma împrumutată îl datorește fiul de familie din cum- 
părarea acelor obiecte *). În asemenea. caz exista un act simu- 
lat şi anume” vânzarea de formă este actul simulat, împrumutul 

ascuns dar efectiv este actul dissimulat. „. 

„ Querella non numeratae -pecuniae. 

Cu ocazia contractării unui împrumut de bani, debitorul o- 
bișnuia să dea creditorului un înscris că a primit suma (chiro- 

"Sraphum, cautio creditae pecuniae). Când a dat un asemenea! 
titlu probatoriu înainte de a i se îi numărat banii şi creditorul 

"întemeindu-se pe înscris cerea restituirea banilor în realitate 
neplătiți; debitorul îi putea opune excepțiunea, numită guerella . 
sau protestatio non numeratae pecuniae. În secolul III după 

Christos s'a stabilit practica de a se impune creditorului să fa- 

că dovada că a numărat banii. Sub Dioclețian debitorul se pu- 

tea servi de guerella timp de 5 ani”), aşa în cât forța probatorie - 
-a înscrisului dat putea îi pusă ori-când la îndoială în acest in-. 

terval, rămânând creditorului să dovedească exactitatea coprin- 
sului. După 5 ani excepțiunea debitorului era exclusă: deci con- 
ţinutul înscrisului nu mai putea îi contestat), După acest timp 

debitorul sau moştenitorii lui trebuiau să plătească, 

peliliogue daretur. Acelaşi fragment $ 3: In filio familias nihil dignitas 

facit, guominus S$. C. Macedonianum locum habeat: nam etiamsi consul si 

vel cuiusvis dignitatis S. Co. locus est. Se excepiează acele împrumuturi 
"făcute de fiu studiorum causa, in măsura în care şi tatăl obişnuia să ajute 

- pe fiu în acelaşi scop. (Dig. 14. 6.7. $ 13), 
1) Cf, Dig, 12.1. 14, 

*) Ci. Dig, 14, 6.7.3. . 
5) Inainte se exercita numai la timp de un an, , + 

*) CE. Cod, 4. 30.82
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Querella funcționează sub trei forme: fie ca exceptio în pro- 
cesul in care debitorul este chemat a plăti conform. actului scris; 

„fie ca condietio într'un proces deschis de debitor, având deci ro- 
"lul de reclamant, „prin' care cere restituirea inscrisului său; fie 
ca o contestatio, „declaraţie de protestare adresată adversarului 
sau magistratului“ 1), 

Iustinian a redus termenul la 2 ani: așa i dar, după acest inter- 
val obligația coprinsă în scris era indiscutabil valabilă, Având 
în vedere acest efect al înscrisului, care nu a fost contestat timp 
de doi ani, autorii Instituţiilor lui Iustinian au afirmat că mai. 
există o obligaţie literală ?). In reâlitate ei au luat o probă scri- 
să, ajunsă incontestabilă, drept un act creator 'de obliaţiune, 
Iustinian a aplicat guerella și la datorii de alte lucruri fungi- 
bile în afară de bani, | 

Soluţiunea protestării s'a admis şi în cazul când creditorul 
a dat o chitanță (apocha), că ar îi primit suma datorată înainte. 
de a i se fi numărat banii. El: își poate contesta chitanța timp 
de 30 de zile. S'a admis şi când bărbatul, după desfacerea căsă- 
toriei, contestă că ar fi primit dota, a cărei restituire i se cere 
(querella non numer atae dotis)?), 

Depositum, commodatum și pisnus.! x. 

Aceste trei feluri de contracte reale au câte-va caractere co- 
mune: în ce privește origina lor, este posibil ca toate să se fi 
desprins din forma unitară a fiduciei cu transferarea şi retrans- 
ferarea proprietăţii; toate s'au desvoltat așa în cât strămutarea 
proprietăţii a fost exclusă, i considerându-se ca suficientă preda- 
rea posesiunii sau a detențiunii cu obligaţia de restituire; toate 

  

1) Cf. Girard, op. cit. pag, 505. 

:) Inst, 3, 21: Olim scriptura fiebat oblisatio, quae. nominibus fieri 
dicebatur; quae nomina hodie non sunt. in usu. Plane si quis debere se 
scripserit guod numeratum ei non est, de pecunia minime. numerala post. 
multum temporis exceplionem opponere non potest...sic fit-ut et hodia 
dum queri non potest, scriptura. obligatur. | | 

5) CE, Cod, 5, 11;.,de dote cauta et non numerata şi Wovella 100 unde 
Iustinian fixează termenul in care se poale contesta coprinsul actului de 
primire a dotei, care termen scade cu cât căsătoria a durat. mai lung; iar 
dacă a durat 10 ani nu mai poate avea loc querella.
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X 

au fost la început simple. convenţii învestite de pretor cu o ac- 

(țiune in factum, spre a deveni mai târziu contracte sinalagmatice 

imperfecte din care nasc acțiuni directe în favoarea celui care 

a, predat şi acțiuni coritrarii*), în favoarea părţii care a primit 

lucrul depositat, împrumutat sau amanetat, 

1. Depositum. 

(Dig. 16, 3. 43, 26; Cod. .3. 34), 

- Depositum :) este contractul prin care o parte se obligă la 

păstrarea gratuită a unui lucru strein mobil. Contractul se. în- 

cheie în folosul deponentului şi în sarcina depositarului. De aici 

urmează 'că răspunderea depositarului se mărginește la do! și 

culpa lata; nu merge mai departe, pentru-că acela care şi-a dat 

“lucrul spre păstrare Sratuită unei persoane neşlisente, lui are 

să-și impute o asemenea. alegere”), Cum deponentul are interes 

“la existenţa contractului, rășpunde de culpa levis, spre exempla 

pentru paguba .rezultată din viţiile obiectului depus. Fără gra-. 
tuitate nu există deposit, Păstrarea remunerată a unui lucru este 

locatio-conductio operarurm. i | 
Deponentul are actio deposili directa spre a cere restituirea 

lucrului; în caz de condemnaţiune depositarul devine infam. 

Acestei acţiuni depositarul nu poate opune o creanţă a sa în 

compensație, lustinian a' hotărit să nu aibă nici ius retentionis, 

- pentru cheltuelile făcute cu întreţinerea lucrului dat în păstrare 

(ut :.. non contractus, qui ex bona fide oritur, ad pertidiam re- 

_trahatur *), A | | | 

-Depositarul' are actio depositi. contraria pentru a pretinde 

  

1) In ce priveşte mersul evolăţiei dela simplă convenţie la contract 

şi mecanismul procedurat întrebuințat spre a inlesni transformarea, care 

"va fi avut loc după legea Aebutia, cf. Girard, op. cit. pag. 521—529 cu note. 

2%) Dig. 16. 3. 1. pr: Depositum est, quod custodiendum alicui da- 

tum est. - 

3 Dig. a4, 7. 4. 5.5: Is apud quem rem aliguam deposuisr: US, so... 

eliamsi neglegenter rem custoditam amiserit, securus est quia enim non sua 

gratia accipii sed eius, a quo accipil; in eo solo tenetur,.si quid dolo pe- 

rierit: neglegentiae vero nomine ideo non tenetur, quia qui neslegenti amico 

rem custodiendam commiltit, de se gueri debet; maşnam lamen neglesen- 

tiam placuit: in doli crimine e cadere. 
3) CE Cod. „34. It
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cheltuelile făcute sau repararea pasubei suferite prin păstrarea 
lucrului. Întrebuinţând lucrul fără permisie comite furtum usus. 

In afară de depositul obișnuit, se întâlnesc mai rar trei for- 
me de deposit, cari iau naştere în următoarele cazuri speciale: 
„___a) depositum miserabile, făcut sub presiunea unei primejdii 

urgente precum incendium, ruina, nautragium, etc. În caz de ne-. 
restituire pretorul a acordat o acțiune in duplum, urmând tra- 
diţia celor XII table, după cari purtarea depositarului. era pri- 
vită ca un delict, - 

b) sequestrum, făcut de mai miulte persoane spre a se pă;- 
tra lucrul 'asupra căruia există un conflict de interese 1), spre. 
exemplu un proces, un rămășas, până când această nelămurire 
se va clarifica *). Spre deosebire de depositul obişnuit, poate, fi 
depus în sequestru şi un imobil; iar persoana de incredere este 
posesor civil, .cu așa efect, in cât posesiunea lui nu poate folosi, 
spre exemplu la usucapiune nici unuia din deporienţi (Dig. 16. 
3, 17. î.). 

c) depositum irregulare, depunerea de lucruri fungibile asu- 
pra cărora depositarul devine prâprietar cu obligaţia de a resti- 
tui aceiași calitate și cantitate *), Se apropie de mutuum, dar se 
face in interesul deponentului, nu al primitorului; la mutuum se 
strămută proprietatea în interesul primitorului, Contractul în- 
cheiat având caracterul de. „deposit, de negotium bonae' fidei, ur- 

" mează că judecătorul va. condamna pe reclamat la dobânzi chiar 
dacă s'au fixat prin'simplu pact; pe când la mutuum, care este 
negotium stricti iuris, dobânzile nu sunt datorate de cât.dacă 
s'au stabilit prin stipulațiune. Acţio depositi este infamantă; nu 

„i se poate opune o creanţă în compensație. Din contra, la mu- 
iuum, acțiunea nu este nici infamantă, nici nu exclude compen- 
saţia; la mutuum se poate opune exceptio senatus consulti. Ma-: 

„ cedoniani, pe când la depositum irregulare este inaplicabilă *), 

  

1) Dig, 16. 3, 17, 'pr.: tum id fit, cum aliqua res in coniroversiam de- 
ducitur. A , 

2) Vezi caracterizarea precisă şi completă ce dă Paul 'despre sequestru, 

“in Dig. 16. 3.6, , 
2) Ci. Dig. 19. 2, 31; ,..si quis pecuniam numeralum ila deposuisset ut 

neque clausam neque obsignalam traderet sed adnumerarel, nihil aliud cum 
debere, apud quem deposita essed, nisi tantundem pecuniae solveret. 

1) CI. Ferrini op. cit. No. 539.
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„2. Commodatum. 

(Dig. 13. 6; Cod, 4. 23), 

Commodatum*) este împrumutarea. gratuită. a unui lucru ! 
nefungibil pentru o întrebuințare determinată, Persoana care 
împrumută se numește comodant, acela care 'se folosește de îm- 
prumut se chiamă comodatar. Dacă s'a împrumutat în schim- 

bul unei remuneraţiuni, atunci nu este comodat, ci locatio-con- 

ductio operarum. ! 
Se împrumută în principiu?) lucruri cari nu sunt fungibile: 

in cal pentru o plimbare, o carte spre citire, un sclav pentru o 

anumită muncă, etc. 

- Comodatarul are dreptul la usul stabilit prin contract, Da-. 

că îl depășește, comite un furtum usus şi atunci răspunde chiar 

de cazul fortuit*);pe când, dacă rămâne în limitele contractu- 

lui, răspunde numai de culpa levis, ce i se poate imputa când 

nu a .aplicat acea custoria 1) la care este obligat, e 

Comodantul ne având un interes la existenţa contractului 
răspunde numai de dol sau culpa lata?); are actio commodaii. 

directa pentru a cere restituirea lucrului și a-şi valorifica pre- 
tențiile ce pot.rezulta din neîngrijirea comodatarului, 

Comodatarul are actio commodati contraria spre a pretinde 

restituirea cheltuelilor făcute pentru păstrarea lucrului, spre 

1) La început acţiunea comodat făcea parte dintr'o noţiune mai largă 

„utendum dalum” care cuprindea darea în folosinţă şi de imobile, pe când 

comodatul se referea numai la mobile, Labeo a făcut această diferență. Aai 

târziu, la inceputul perioadei clasice, sa admis comodat pentru ambele. fe- 

luri de lucruri. Cf, Dig, 13. 6. 1.51. 

2) Prin excepție se pot imprumuta şi lucruri fungibile, dar nu spre a îi. 

consumate,. conform destinaţiei lor, ci spre a servi la o ocazie şi a Îi resti- 

tuite în speța dată, nu în genere. Spre exemplu, se împrumută un sac: cu 

bani spre a decora vitrina unui bancher, nişte fructe rare spre+a impodobi 

masa la un' banchet (ad pompam vel ostentationem) cf. Dig. 13. 6. 3. 8 6, 
3) Sed interdum et mortis damnum ad cum qui commodatum rogavit : ” 

pertinet: nam si tibi eguum commodavero, ut ad villam adduceres, tu ad 
bellum duxeris, commodati teneberis: Dig. 13, 6. 5. $ 7. Quin immo qui alias 

re commodala.ulilur, non solum comodati, verum futi guoque tenetur. Dis. 

cadem 5. $ 8. ” 
*) Dig. 13. 6. 5. $ 5: Custodiam plane commodatae. ei  etiam diligentem 

debet praeslare; cf. Dig. eodem 18. pr. 

'5) Această răspundere crește când şi comodantul are. interes să se: fi 

„făcut imprumutul; cf. Dig, 13, 6. 18 pr,
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a i se repara paguba suferită prin dolul ') sau culpa lata a co- 

modantului. 

Comodatul ia sfârşit la termenul pus, sau după întrebuin- 

țarea convenită a lucrului împrumutat. Comodantul nu poate 

cere restituirea în mod intempestiv, pentru-că deşi contractul 

este gratuit, îl impedică a face aceasta atât consideraţia de bună . 

credință cât și obligaţia existentă ?), ” 
In dreptul clasic se mai cunoştea o formă de a pune la dis- 

posiţia cui-va folosinţa unui lucru în mod gratuit. Acesta era 
precarium: concesiune revocabilă ad libitum. Intre precario dans 
și precarist nu se încheia un raport de obligaţiune. De aceia, 

nici unul faţă de cel-l'alt nu avea vre-o acțiune. Dar, pentru ca 

precario dans să-şi poată cere lucrul înapoi, i s'a acordat un 

interdictum de precario*) contra precaristului, care spre deo- 

sebire de comodatar era privit ca posesor civil. Mai târziu acea- 

stă situaţie juridică a fost oare-cum asimilată unei oblisațiuni, 

întru cât s'a acordat contra precaristului o acțiune civilă (con- 

dictio sine causa). Acesta însă nu a avut.o acțiune contrarie fa. 

ţă de precario dans, 

Precarium se aplica. 1 mai ales între patron și client, lăsân- 

du-se acestuia în folosință revocabilă partea din aser publicus, 

la care avea” drept:patronul, Se mai cunosc și alte întrebuințări.: 
Spre exemplu, creditorul, care primise un saj, obișnuia să lase 

debitorului amanetul înainte de stingerea datoriei, atâta vreme 

cât credea el de cuviință. Aceiaşi concesiune revocabilă o putea 

face şi creditorul ex fiducia fostului proprietar. Prin asemenea 

modalitate el împiedica pe debitor să-şi recâștige proprietatea 

prin usureceplio *). | 

1) Dig. 13. 6. 18. $ 3: Item qui. sciens vasa viliosa commodavit si ibi 
inlusum pinum vel oleum corruplum cffusumve. est, condemmandus co no- 

mine est, 
>) Dig. 13.6. u, Ş 3: Sicut autem voluntatis et olficii magis quam. ric- 

- cessilatis est commodare, ila modum commodali finemque praescribere eius 

est qui beneficium tribuit, cum autem id fecit, id est postquam commodavil; . 

lunc finem praescribere et relro agere atque intempeslive usum commodatee 

'rei auffere non officium tantum! impedit, sed et suscepta obligatie inter 

dandum accipiendumque. 
3) Dig, 43. 26, 2, pr. Ait praelor: „quod precario ab illo habes aut dolo 

molo fecisti, ut desineres habere, qua de re agilur, id illi restituas“. | 

1). Gaius, Il. 60, vorbind de fiducia cum creditore scrie: si vero cum 

creditore soluta quidem pecunia omni modo: compelit (usureceptio], nondum
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3, Pisnus, saj, amanet. . Ai 

(Dig. 13, 7; Cod. 4, 24; 8. 13). 
, 

ez » 

Pisnus*) este “contractul, prin care debitorul strămuta: 
creditorului posesia unui lucru ca garanţie, cu indatorirea aces- 
tuia de a-l restitui la stingerea obligaţiunii | ast-fel garantate, 
Creditorul, care a primit pignus, este privit ca posesor civil, apă- 

„at prin interdicte; faţă de el se poate comiie furfum possessio- 
nis dacă i se sustrage sajul. i?ar această posesiune nu în:piedică 

"pe constituentul gajului să-și continue usucapiunea, deși lucrul 
se află la creditor?). „Soluţiunea nu este strict juridică, dar îm- 
pacă ambele interese, 

„1 “Din contractul real naște actio pigneraticia “directa în fa- 
Voarea constituentului de saj, spre a cere restituirea lucrului 
după plata datoriei; naște actio pisneiaticia contraria în îavoa- 
rea creditorului sajist contra. constituentului de gaj, spre a i se 
restitui suma cheltuită cu conservarea lucrului? ) sau a i se re- 
para paguba suferită din dolul*) sau lata culpa a adversarului. 

La -contractul pisneraticiu se poate adăuga și pactum anti- 
creticum, în virtutea căruia creditorul are dreptul să-și însu- 
șească fructele ca equivalent al dobânzilor la creanța garantată, 

- Truclus invicem usurarum, (Dig. 20, 1. 11.81). 
Cum ambele părți contractante au interes la existenţa con- 

tractului, fie-care răspunde de culpa levis, de care se face răs- 
punzător când nu a.avut îngrijirea cerută unui om normal, 

  

vero soluta ita demurm competit, si negue conduxerii eam! rem. a credilore 
debitor ncque precario rogaverit, ut cam rem possidere licerel. 

, 1) Cuvântul are o rădăcină grecească, vine de la „pignimi” (a întări), | 
Etimologia dată în Dig. 50, 16. 238. $ 2: pignus appellalum a pusno quia 

, res, quae pisnori dantur, manu traduntur, e tot aşa de fantezistă ca şi aceia 
dată despre muluum de Gaius in Inst, II. 90: mutrium appellatum est,. quia | 
quod ita tibi a me dalum est, ex meo -tuum fit; sau cum e şi definiția dată 
testamentului în Inst. lui lustinian IL. 10, pr.: Teslamenlum ex eo appella- 

dur, quod testalio mentis est; altă explicaţie, etimologic Greșită, vezi în 
Dig. 39..2, 3, 

**) Dig, 41. 3, 15: Qui pisnori dedit, ad usucapionem tantum possidet; 
quod ad reliquas' onines causas pertinet, qui accepit possidel. 

3) Dig. 13,7. 8 pr, 
') Dig, 47. 2. 31 şi 62. $1.
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SECȚIUNEA V. 

Contractele consensuale. 

(Inst. 3. 22). 

Contractele consensuale sunt: emptio- -venditio, locatio-con- 

ductio, societas şi mandatum. lau naștere prin simplul consim- 

țimânt, solo consensu, fără. adăugirea vre-unei alte forme. La 

această categorie vechiul formalism a dispărut cu desăvârșire !). 

Toate sunt sinalagmatice și de bună credință. Primele trei sunt 

sinalagmatice perfecte: fie-care parte are dela inceput rolul de 

* debitor şi de creditor. Prestaţiunea unei părți contractante re- 
presintă echivalentul prestaţiunii celui-l'alt contractant și de- 

pinde una de alta în aşa măsură, în cât o parte nu poate cere 
celei-l'alte părţi prestaţiunea datorită, înainte 'de a îi executat 

obligaţiunea ce-i incumbă..Dacă totuși cere, i se poate opune ex- 

ceptio non adimpleti contractus. Numai la mandat, dreptul man- 

datarului la restituirea cheltuelilor făcute ia naştere ulterior. 

Toate aceste contracte fiind de bună credinţă, coprind exceptio 

doli prin însă-și natura lor, iar judecătorul are în mod invariabil 

„ instrucțiunea să aprecieze: guidguid dare facere oportel ex bona 

fide. Pe vremea lui Quintus Mucius Scaevola, cam 100 de ani 

înainte de Christos, erau cunoscute ?). 

$ 1. 

Emptio-venditio, vânzare-cumpărare.. 

(Inst. 3. 23; Dig, 18, 1; 19, 1; Cod. 4, 38; 4. 48. 49). 

__- Emiptio-venditio este contractul, care stă cel mai mult în 

slujba comerţului prin faptul că, vânzătorul se obligă să procure 
cumpărătorului posesiunea netulburată a unui lucru, iar cumpă- 
rătorul se obligă să plătească preţul. Așa dar; consimţimântul 
trebue să se fi realizat asupra celor două elemente esențiale: 

maria (nerx) şi prețul (pretium). Din momentul acordului de 

1) Gaius III. 136: Idea autem istis modis consensu dicimus obligationes 

conlrahi, quia neque verborum neque scripturae ulla proprietas desideralur, 

sed sulficit 'cos, qui negotium gerunt, consensisse. Cf, Inst. III. 22; Dig. 
44, 7. 2, 

:) CE. referatul lui Cicerone în de Oriciis III. 17. D,
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„ voinți asupra acestor două elemente, contractul e perfect, obli- 
” sația a luat ființă dând naştere la actio venditi în favoărea vân- 
zătorului pentru a' cere prețul, la actio empti în favoarea curni- 
părătorului pentru a cere în primul. rând să i se predeie lucrul 
vândut, | : . 

„_ Gâte-va observaţiuni istorice. Inainte de a 'se fi recunoscut 
în ius civile simplei convențiuni de vânzare puterea obligatorie, 
înstreinarea lucrurilor contra unui equivalent măsurat în bani 

* sa făcut ori prin mancipaţiune, ori prin predarea obiectului în 
momentul când cumpărătorul număra suma, Primul mod e ro- 
„man, -al doilea aparţine dreptului: natural și 'se apropie de 
schimb, de care se deosebeşte numai prin întrebuințarea monetei, 

- . .. . . IA —— În ce privește origina contractului: emptio-venditio, deşi chestiu- 
nea a rămas controversată, este de preferit' opinia acelora cari 
văd acest contract încheiându-se la început prin două stipula- 
țiuni reciproce: vânzătorul își stipula prețul, cumpărătorul își 
stipula maria; De aici numele: dublu emptio-venditio. Aceste sti- 

” pulațiuni aveau'o legătură economică între ele, ţintind la schim- 
"bul valorilor; dar din punctul de vedere juridic erau indepen- 
„dente una de alta), Existenţa uneia nu constituia o causă pen- 

"tru cea-laltă, așa încât una fără alta să nu fi putut 'subsista, A- 
„ceastă consecință: rezultă din natura stipulaţiunii, care este un 
contract abstract. Aşa dar, dacă stipulațiunea coprinzând pre- 
darea mării s'a desființat prin pieirea ulterioară a obiectului, | 
stipulațiunea conținând promisiunea prețului nu este atinsă în 
existența ei. Promitentul preţului continuă a rămâne obligat să-l 
plătească, Ast-fel se explică. pentru vânzarea, încheiată prin 
două stipulațiuni, regula specific romană: periculum esti emp- 
foris, “adică cumpărătorul este obligat să plătească preţul măr- 

„fii, care a pierit la vânzător înainte de predare, fără vina ace- 
„ Stuia, după ce contractul a' devenit perfect, De aceia, juriscon- 
„Sulții romani spun că este necesar a se stabili când contractul 
„a devenit perfect, spre a se ști din care moment riscul trece asu- 
„pra cumpărătorului”), | 

. 4 . 

„„. Contractul ni -este periect, când s'a încheiat cu, condiţie; 

  

- 1) CE, Dernburs 'op.:cit. II, $ 277 şi $ 355, | 
*) Dig. 13,6, 8. pr.: Necessario -sciendum est, guando perfecta sit 

„ eniplio: tune enim sciemus, cuius periculum sit: nam “perfecta emplione pe- 
riculum ad emptorem respicieț.
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prin urmare cumpărătorul nu poartă riscul obiectului pendente 
condicione. Soluţiunea este juridică: dacă mariă a pierit în în-. 
tregime înainte de împlinirea condiţiei, contractul nu 'mai poate 
deveni perfect la împlinirea condiţiei, pentru-că îi lipseşte obiec- 

„tul. De aici urmează că, dacă obiectul s'a distrus în mod parţial, 
contractul poate deveni perfect la implinirea condiţiei întru cât 
obiectul mai există incă şi deci cumpărătorul! suportă paguba, 
care a avut loc pendente condicione !), | 

„ Contractul nu este perfect, când s'au vândut lucruri fungi- 
bile cu un preț stabilit după o unitate de măsură, exemplu: cu 
atât'baniţa de grâu. In asemenea caz, atunci devine perfect când 
s'a măsurat maria. Până atunci cumpărătorul nu suportă riscul. 
Dacă insă s'a, vândut o cantitate de lucruri fungibile pentru o 
anumită sumă (această grămadă de srâu pentru cutare sumă) 

„ în acest caz contractul este perfect din momentul realizării acor- 
dului de voinţi”) pentru-că maria este individualizată. De aceia 
se spune, că acea emptio-venditio este perfecta „si id quod ve» - 
nierit appareat, quid, quale, guantum sit“. Dig. 18. 6. 8 pr. cf. şi 
Codex. 4. 48, 2. : 

Elementele contractului. 

Elementele esenţiale, asupra cărora părțile trebue să fi con- 
simțit pentru ca obligațiunea să ia naștere, sunt: marfa şi prețul. 

1: Marfa constitue obiectul vânzării. Acest obiect poate fi! 
un lucru corporal sau incorporal. Luciul corporal poate fi ac- 

" tual (existent în momentul vânzării) sau viitor. Lucrul actual 
„poate îi proprietatea vânzătorului, sâu a unui strein, Lucrul vii- . 
tor poate dobândi existența așteptată sau poate rămâne o sim- 
plă speranță, Ca res incorporalis obiectul se 'poate prezinta sub 

  

*) Dig. 18, 6. 8. pr.; la.fine: .:. guod pretii solutum est, repeltetur et. 
fructus medii temporis venditoris sunt (sicuti stipulationes et legaia condi- 
cionalia peremuntur), si pendente condicione res extineta Tueril:* sane. si 
extet res, licet deterior effecta, potest dici esset damnum 'emptoris. , 

2) Ambele hipoteze sunt indicate in următorul fragment. (Dig. 18. 1. 
35, 5): In his quae pondere numero mensurave constant, veluti frumento 
vino oleo argento, modo ca servantur quae in ceteris, ut simul atque de 
prelio convenerit, videatur perfecta vendilio; modo ut, etiamsi de pretio 
convenerit, non. iamen aliter videatur. perlecta vendilio, quam si. admensa 
adpensa adnumeratave sint, nam si-omne: vinum. vel oleim vel. frumentum 
vel argontum guantumcumque esset uno pretio venierit, idem iuris est quod 
in ceteris rebus; ci. şi Dig. 18, 1. 62. 8 2. ”
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forma unui drept personal (o creanţă), a unui drept real (exer- 
cițiul dreptului de usufruct, emfiteoza), a unui drept cu caracter 
universal (dreptul de moştenire). Toate aceste valori ') pot con- 
stitui obiectul unui contract de vânzare *). Cea mai obişnuită -. ! 
vânzare este însă aceia a unui lucru: corporal existent în mo- 
mentul încheierii contractului.. Despre înstreinarea unei creanţe 
se va trata la cesiunea de creanţă; iar despre alienarea dreptu- 
lui de moştenire, la materia succesiunilor, | 

. Rămâne de făcut o distincţiune la vânzarea unui lucru vii- 

a) Se poate contracta o emptio 'rei speratae, având ca obiect 
spre exemplu. recolta viitoare de grâu; în acest caz contractul 
s'a încheiat cu condiţia subînțeleasă că recolta va lua ființă, dar 
calitatea și cantitatea recoltei nu poate modifica dreptul vânză- - 
torului la preţul convenit ?). 

b) Se poate contracta o emptio spei, având ca obiect, spre 
exemplu ceia ce va prinde pescarul dintr'o aruncătură de plasă; 
în acest caz contractul este valabil chiar când! nu s'a'prins nici 
un pește, pentru-că s'a cumpărat speranța, spes, alea'),. 

2, Preţul, care trebue exprimat în bani, constitue al doilea 
element esenţial al vânzării, fără de care emptio-venditio nu s'ar - 
putea deosebi de schimb /permutatio rerum) *). SI 

Preţul trebue să fie: a) certum, determinat sau cel puţin; de- . 
„terminabil de către o persoană indicată, care nu.este interesată 
la existenţa contractului; b) verum adevărat: adică serios iar nu 

  

1) | Se poate vinde proprietarului Chiar posesia lucrului său -pe care 
alt-fel nu o poate dobindi, exemplu, Dig. 18, 1. 34. 4; Rei suae empiio lunc 
„alei, cum ab inilio agatur ut possessionem emat, guam forte venditor: ha: 
Dbuif, ci in iudicio possessionis polior esset. . 

:) De aceia, în Dig. 18, 1. 3.1, se spune cu o formulă atât de generală 
ce poate forma obiectul unei vânzări: Omnium rerum guas quis habere vel 
possidere vel persequi potest, venditio recte fit:. quas vero nalurae vel gen- 
tium ius vel mores civitatis commercio exuerunit, earum nulla venditio est. 

.*) Ci, Dig. 18. 1. 8 pr... , | 
-*) CI. Dig. 18. 1. 8 $.1. şi Dig. 18. 4. 11, S'a vândut ceia ce ar putea 

aduce întâmplarea. Asemenea contracte, la' cari prestaţiunea unei părți 
depinde de întâmplare, 'se numesc în dreptul modern aleatorii, *” 

| 5) Gaius III. 141 spune: Pretium in numerata pecunia consistere debet . 
și menţioncază controversa ce a. existat asupra acestei chestiuni intre Sa- 
binieni, cari nu considerau pecunia numerata ca o condiţie esenţială şi între 
“Pruculieni,. cari spuneau că fără equivalentul. bănesc 'sirămutarea valorilor 
este un schimb. Cf, şi. Dig, 18. 1, 1.1, MR
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simulat, în care caz nu,s'a contractat o vânzare, ci s'a pututiin- 
„cheia un alt raport juridic, dacă condiţiile acelui raport juridic se 
întrunesc, spre exemplu o donaţiune, un împrumut; c) iustum, să 

„fie în aşa raport cu valoarea lucrului imobil, în cât să-i atingă 
„cel puțin jumătatea, Dacă nu s'a stabilit ca preţ nici jumătate 
din valoare (laesio enormis), atunci vânzătorul imobilului are 
dreptul să ceară desființarea, contractului. Cumpărătorul poate 
insă să plătească ceia ce lipsește (quod deest iusto pretio!) şi 
"să păstreze imobilul cumpărat. Această din urmă condiţie nu îi- 
gura în dreptul clasic, după care domnea libertatea de a contrac- 
ta.(Dig. 19,:2. 22, $ 3). Poate datează din timpul lui Dioclețian 

"care a încercat să introducă prețuri maximale, sau chiar de la. 
lustinian. Chestiunea este controversată ?), De asemenea este 
discutat, dacă vânzătorul putea cere rezilierea contractului pen- 
tru laesio enormis și la mobile ?). | 

În general, la incheierea contractului de vânzare poate inter- 
„veni şi arvuna, (arra): o sumă :de bani sau un alt obiect (Dig. 

19. î. 11. 6.) pe care o parte îl dă celei lalte, fi pentru a se proba 

existenţa contractului (arra confirmatoria) şi atunci suma se sca- 

de din prețul vânzării; fie pentru a determina părțile să încheie 
„contractul proiectat. In acest din urmă caz, arvuna are un ca- 

racter penal cu urmarea că, acela care a dat arvuna, şi nu con- 
simte a incheia contractul, o pierde; acela care a primit 0, şi nu: 

încheie contractul, o. va restitui în dublu *). 

Oblisaţiile vânzătorului. 

Vânzătorul roman era obligat să predeie maria şi să răspun- 

dă de viţiile juridice şi materiale. ale lucrului vândut. 

Obligaţia de a preda. presupune obligațiunea de a păstra 
| lucrul până la predare. Până atunci el răspunde de omnis culpa. 
„Dacă însă lucrul piere in acest interval fără culpa lui, periculum 

- 

„:) Vezi constituţia lui Dioclețian din 284 (Cod. 4, 44.2), 

) Ci, Ferrini op. cit. No. 546, nota 2.. 

*) Girard op. cit, -pag.' 542, nota 8. 

1) Gaius III. 139: guod arrae nomine datur, argumentum. est emplionis 

et vendilionis contractae; cl. şi Dig. 18, 1. 35, pr, Această primă funcţiune 
aparţine dreptului clasic; a doua s'a desvoltat in Egipt şi în Orient. Ci. 

Girard pag, 544, notele 4 şi 5; cf. Inst: Il. 23.. pr.; Cod.'4. 21. 17, vezi inter- 
pretarea acestor texie. studiate de' Ilie Popescu in teza-i de doctorat: Le 

fonclion penitentielle des arrhes dans la vente de Justinien. Pariș, 1925.
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est emptoris: ceia ce înseamnă că cumpărătorul va trebui totuşi 

“să plătească preţul!). Această regulă” specific romană se aplică 

'din momentul când contractul a devenit perfect; se aplică 'nu- 

mai atunci când vânzătorul nu poate fi făcut răspunzător de piei- 

vea lucrului vândut ce se afla încă la el. Când vânzătorul, cu pri- 

vire la peirea lucrului, este lipsit de ori-ce culpă, atunci el se libe- 

rează de oblisațiunea lui predând ceia ce a mai.rămas de pe urma 

lucrului distrus: fie sfărîmăturile obiectului, fie creanța ex delicto 

rezultată din faptul că un terţiu a distrus lucrul. Cum cumpără- 

torul poartă riscul din momentul încheierii contractului, este 

drept ca, în caz de desfășurare normală a obligațiunii, să ceară 

“odată cu predarea lucrului și toate fructele, accesiunile, etc. re- 

zultate în timpul dintre încheierea şi executarea contractului, 

“conform principiului: eius commodum esse: debet cuius „pericu- 

lum est. Ulpian (Dig. 19. 1. 13, $.18) trage ultimele consecinţe! 

din acest principiu, când obligă pe vânzător să predeie sclavul 

vândut și cu donaţiunea ce i se va îi făcut de un terţiu înainte 

de predare, şi cu moștenirile sau legatele ce se vor fi lăsat prin 

persoana sclavului şi-cu valoarea serviciilor făcute de sclav vân- 

zător ului până în momentul tradițiunii. Toate aceste foloase sunt 

privite ca accesiuni ale obiectului vânzării, ale sclavului, 

In 'ce constă oblişaţiunea de predare? Nu constă în trans- 

'ierarea proprietății. Vânzătorul roman nu era obligat să facă pe 

“cumpărător proprietar, A preda lucrul înseamnă a-l strămuta în 

posesia cumpărătorului cu așa efect, câ acesta să nu poate îi 

deposedat prin proces de un terțiu. Vânzătorul era "obligat nu- 

mai la vacuam possessionem tradere*). Odată strămutată pose- 

:) Înst, INI. 23, 3: Cum autem emplio et venditio contracta sit  (quod - 

"ellici dixinius, simulatque de prelio convenerit, cum sine scriptura 'res agi- 

„tuir),. periculum. rei venditae statim ad emptorem pertinel, tametsi. adhuc 

.ea res emptori tradita non sit, ilaque si homo moriuus 'sit vel aliqua parte 

corporis lacsus fuerit, aut aedes totae aut aliqua ex parte incendio con- 

- sumplae iuerint, aut fundus vi fluminis totus vel aliqua ex parte abiatus sii, 

sive ctiam inundatione. aquae aut arbotibus turbine deiectis longe minor aut 

deterior esse cdeperit: emptoris damnum est, cui necesse est, licet rem.non 

ferit nactus, pretium solvere;, guidquid enim sine dolo et culpa venditoris 

accidit, in eo' venditor securus est. Sed et si post emptionem fundo aliquid . 

"per alluvionem accessit, ad emptoris' commodum pertinet: nain et- commo- 

dum eius" esse. debet, cuius periculum est. Ci. Dig.. 18. 6. 7. pr.; vezi şi re- 

sula formulată de Paul în Dig. 50, 17. 10, , 

2) Dig, 18. 1, 30, $ 1: Venditorem hactenus teneri “ut rem emptori habere 

liceat, non etiam ut eius faciat. Dig, 19, 1. 11. $ 3: Idem!' Neratius ait vendi- 

“ 4
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siunea, vânzătorul răspundea numai în cazul, când cumpărăto- 
rul din cauza unui drept strein mai bine întemeiat, nu o putea 
păstra suferind evicțiune. Așa dar, vânzarea: unui lucru. strein 
era valabilă). e . 

Această! obligaţiune a vânzătorului, mai redusă de cât în 
dreptul modern, sta în legătură cu situația juridică a peregrini- 
lor și cu distincţiunea între lucruri romane şi ne-romane. Dacă 
s'ar fi impus vânzătorului obligațiunea de transferare a. proprie- 
tății, sar fi exclus de la vânzare toţi peregrinii şi toate lucrurile 
ve-romane, Peregrinii nu ar fi putut strămuta proprietatea qui- 
zitară, pe care nu puteau să o aibă; iar lucrurile ne-romane, 
spre exemplu fondul provincial, ar fi fost scoase din comerţ, 
pentru-că nu sunt susceptibile de proprietate quiritară. O atare 
regulă ar fi impiedicat enorm viața comercială în statul roman. 

"De aceia s'a considerat suficiență obligaţia vânzătorului de a 
strămuta numai acea posesie, din care cumpărătorul să nu poa- 
tă fi scos prin proces, A : 

După predarea lucrului, vânzătorul putea îi chemat la răs- 
zundere pentru vițiul juridic ce se stabilește în caz de: evicțiune 

„Si pentru vițiile materiale ale lucrului vândut, 

“Viţiu juridic, 

(Dig. 21. 2; Cod. 8. 44).. 

Viţiul juridic iese la iveală prin faptul evicțiunii,: care pre- 
supune existența unui drept mai bine întemeiat de cât avea vân- 
zătorul asupra obiectului vândut, spre exemplu. un. terțiu era 
proprietar quiritar, | e | 

În acest caz evicţiunea constă în pierderea: lucrului în pro- 
cesul dintre cumpărător şi terțiu, la care proces vânzătorul, che- 
mat spre a ajuta pe cumpărător, ori nu. a venit (auctoritatera 
deiugere) şi din. această cauză cumpărătorul a pierdut proce- 
sul, ori nu a apărat pe cumpărător: cu aşa efect în cât acesta 
să poată păstra lucrul*), Aşa dar, nu există evicţiune când. o- 

  

iorem in re tradenda debere praestare emplori ut in lite de possessione 
potior sil. : a . | 

1) Dig. 8, 1, 28: Rem alienam distrahere quem posse nulla dubitalio 
«st, nam emptio est et venditio: sed res emplori auferri potest. 

?) Când vânzătorul a fost de rea credinţă, a. ştiut că vinde lucrul altuia, 
iar cumpărătorul de bună credință, acesta poate chema la răspundere pe . 

1 x
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“biectul vândut s'a perdut prin caz fortuit înaintea procesului; 

nu există evicțiune, când procesul s'a condus“ şi perdut fără ca 

cumpărătorul să fie-incunoştiinţat (denuntiare):) pe vânzător, ca- 

re ar fi putut ajuta să câștige procesul. Nu răspunde de evic- 

țiune vânzătorul, nici când cumpărătorul prin vina lui-nu a usuca- 

“pat lucrul vândut; sau când prin clausă expresă vânzătorul a 

"prevăzut că nu își ia răspunderea pentru evicțiune, Așa dar, a- 

“tunci se poate plânge: cumpărătorul .de evicţiune, când a încer- 

cat o pagubă imputabilă numai vânzătorului. 

Când cumpărătorul suferă evicţiune, are ori actio empti isvo? 

rită 'din contract, prin care cere daune-interese a căror sumă'va 

coprinde nu numai preţul și costul procesului dar și câștigul ză- 

dărnicit (lucrum cessans) %; cri aclio ex stipulatu, - rezultând 
dintr'o stipulațiune, prin care vânzătorul se obliga să plătească 

în caz de evicțiune de două ori prețul lucrului, stipulatio duplae 
sau dupli, sub-înțeles 'pecuniae sau pretii. Această clausă de pre- 

vedere a fost introdusă după modelul acţiunii aucforitatis dela 
: mancipaţiune, care acorda cumpărătorului păgubit dreptul la su- 

ma, îndoită a prețului plătit, Cu timpul chiar dacă nu s'a pre- 

văzut asemenea clausă, s'a subințeles. Așa dar, din accidentale 

negotii a devenit naturale negotii în acele regiuni?) unde se obiş- 

nuiau vânzări cu asemenea condiţie și dacă obiectul era de 

preţ *) *). Când obiectul nu era de preţ sau nu era obiceiul locu- 

„vânzător, chiar inainte de a fi suferit evicțiunea; Dig. 19. 1. 30,:1: Si sciens 

alienam rem isnoranti mihi vendideris, eliam priusguam evineatur, utiliter 

- „ me ex empto acturum putavit (lulian) in id quod mea intersit meam esse 

factam. Acelaşi drept la actio empti s'a acordat cumpărătorului, când vân- 

„zătotul la asigurat expres că îi vinde lucrul său, 

) Empltor fundi nisi auclori aut heredi eius demuntiaverit, evictio prae-, 

dio, neque, ex siipulatu neque ex.duplo neque ex emplo aclionem contră 

vendilorem vel fideiussores eius habet: Cod. 8, 44, (45) 8, Si cum possit: 

“-empior auctori denuntiare, non denuntiasset idemque ' victus Îuissel, quo- . 

„niam parum insiructus esset, hoc. ipso videtur dolo fecisse ei ex stipulatu 
_agere 'non potest: Dig. 21. 2. 3, $1. 

*) Dig, 19, 1. 43: cî. ...omne quad interest emptoris servum non evinci. 

"aj Dig. 21. 2. 6: Si fundus venierit, ex consuetudine cius regiânis in 

qua. negolium gestun est pro evictione caveri „oportet. ! 

4) Dig, 21, 2, 31; Quod autem. diximus duplam promilti oportere, sic 

erit accipiendum, ul non ex omni re id accipiamus, sed de his rebus, quae 

, pretioșiores essent,. si margarita forte aut ornamenta preliosa vel vestes 

serica .vel guid aliud non contemptibile veneat. 
5) Un exemplu de stipulatio duplae in caz de evicţiune, se poate lua 

din tripticul, din anul 142 după Christos, săsit in fundul minelor de auz
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lui ca vânzătorul să plătească de două ori preţul în caz de evic- 

ţiune, atunci cumpărătorul nu avea drept la dubla valoare de cât 

dacă s'a stabilit prin convenţie expresă, - 

Actio ex stipulatu poate fi intentată numai în cazul când 

evicțiunea a avut loc. Acest singur fapt, pentru care vânzăto- 

rul şi-a luat răspunderea prin stipulatio, constitue condiţia în 

care acțiunea se poate intenta; pe când actio empli; îsvorând 

dintr'un contract de bună credință, poate fi exercitată în ori-ce 

împrejurare, în care cumpărătorul păstrează lucrul în virtutea 

altui act juridic de cât a contractului încheiat. Spre exemplu:. 
când cumpărătorul dobândeşte lucrul strein, ce i sa vândut, 

prin faptul că ulterior proprietarul i l'a dăruit, el va avea totuşi 

'actio empti spre a cere restituirea prețului!). Nu ar avea în 

asemenea caz actio ex, stipulatu, pentru-că, indiferent din ce 

cauză juridică, se află in stăpânirea de fapt a obiectului vândut, 

Cumpărătorul poate paraliza evicţiunea în cazul când vân- 

zătorul, care nu fusese proprietar în momentul încheierii con- 

: tractului devine mai târziu şi în această calitate revendică lucrul 

vândut; în acest caz cumpărătorul îi poate opune exceptio rei. 
venditae et traditae *). : SE 

Viţii materiale. 

(Dig. 21. 1.; Cod, 4, 58.) 

Din momentul în care sa recunoscut in vechiul ius civile 

că emptio 'venditio este un contract de bună credinţă, urma cu 

Ă necesitate ca vânzătorul să răspundă pentru acele viții materiale 

  

de la Roşia din Ardeal, publicat în întregime de ]. C. Cătuneanu în Isvoare 

„de drept roman, Cluj, 1923, din care triptic reproducem următorul fragment 

"caracteristic: ;,Si guis cum puerum, quo de agilur, parlemve suam quis ex 
co eviccerit, guominus emplorem supra scriptum cumve, ad quem ca res per- ' 
tinebit, uti frui habere possidereque' recte liceat, -tunc quantlum id erit; quod 

ifa ex eo eviclum fucril, lanlam pecuniam duplam probam''recte 'dari tide 

rosavit Dasius Breucus, dari fide promisit Bellicus". 

1) Cf, Dig, 19, 1. 13, $ 15: Si fundum miki alienum: vendideris ei ic ex 

cpusa lucrative meus factus sit, nihilo miius ex emplo mihi adversus te actio 

competit. Ci. şi Dig. "19, 1. 29, 
2) El poale însă să nu'se folosească de: această excepţie, pentru ca: după 

evicţiune: să întenteze actio ex stipulalu dublae, dacă “işi găseşte mai bine 

interesul. Dig. 21, 2. 17: Eligere emplor potesi, ulrum rem velit retinere 
“intentione per exceptionem elisă, ân polius re ablata: ex: causa stipulationis 

duplum  consequi. : , , 

1



ale lucrului vândut pe care cu rea credință le- a “tăcut, sau pen- 

tru lipsa acelor calităţi de a căror existență a asigurat pe cum- 
părător (dicta ac promissa)'). In aceste cazuri vânzătorul, che- 

mat în judecată prin actio empti, era obligat să repare paguba 

nu numai direct causată ci și aceia indirectă provenită din ace- 

iaşi cauză. Așa dar, vânzătorul va restitui nu numai preţul grin- 

zii putrede, ci va plăti și valoarea clădirii ce s'a dărimat din 
cauza materialuui viţios, când el a cunoscut viţiul?). 

Dar, în afară de garanţia special luată, vânzătorul, după 've-: 

chiul drept roman, nu. răspunde de viţiile cari nu îi-erau cu- 
noscute, chiar când acestea erau de aşa natură în cât împiedicau - 

folosința lucrului conform destinaţiei sale, așa numite vifii esen- 

țiale. Spre-a implini această lacună a intervenit ius honorarium! 

impunând vânzătorului răspunderea chiar pentru acele viţii, ce! 

i-au fost necunoscute și pe cari cumpărătorul nu a putut să le 

"cunoască la incheierea contractului ?), Iniţiativa au avut'o edilii 

curuli, magistrați însărcinaţi cu poliţia pieţelor şi jurisdicția în 

contractele acolo încheiate, Ei ai obligat pe vânzătorii de sclavi. 

sau de animale să facă cunoscut în mod public viţiile acestor 

1) Când calităţile i-au fost promise în mod formal, adică special prin 

stipulaţiune, atunci este sigur că cumpărătorul avea și actio ex stipulatu. 

In ce privește distincțiunea între dictum şi promissum. Cf. Dig, 21. 1. 

19,52 
>) Această! răspundere pentru intreaga pagubă, rezultată din nexul 

causal, s'a admis numai în!cazul când se poate dovedi că vânzătorul a îost 

de rea credinţă, Dacă a fost de bună credinţă, atunci nu va repara decât 

paguba directă și imediată, Dig, 19, 1, 13. pr: Iulianus libro quinto decimo- - 

inter eum, qui sciens quid aut isnorans vendidit, dilferentiam. facit in con- 

- demnalione ex empto; ait enim, qui pecus morbosum aut lisnum vitiosum 

vendidii, si quidem isnorans fecit, id tantum ex empto actione praestalu- 

rum, guano minoris essem emplurus, si id ila esse scissem; şi zero sciens 

relicuit et 'emptorem decepit, omniaidetrimenta, quae ex ea emplione emptor 

traxerii, praestaturum ei: sive isilur aedes vitio lisni corrueruni, aedium 

cestimationem, sive pecora contagione 'morbosi pecoris perierunt, quod în- .. 

derhuit idonea venisse :erit praestandurn. 
3) Ci, Dig, 21, 1. t, $ 2.unde se spune că vânzătorul răspunde pentru 

viţii, lui necunoscute, Aceasta este inovaţia edictului. Dar nu răspundea vân- 

zătoril că a vândut spre exemplu un,sclav chior, pe care și cumpărătorul” 

-putea: să-l vadă că-i lipseşte un ochiu, Ulpian formulează regula: ad cos 
"enim morbos vitiaque pertinere ediclum aedilium probandura est, quae guis 

ignoravit, vel ignorare poluit, (Die. 21, 1, 14, $ 10). A i 
a:
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N 

- fiinţe scoasc în vânzare '). Dacă nu se conformau ordonanţei şi 
„ cumpărătorul a suferit o pagubă din cauza existenții viţiului ne- 
declarat, i s'a acordat prin același edict două acțiuni, pe cari 

„le putea exercita in mod, electiv: său actio:redhibitoria?), prin . 

„care cumpărătorul cerea în timp de 6 luni desființarea contrac- 
“tului; sau aciio quanti minoris, pentru a cere în curs de un'an: 
reducerea preţului în proporţia în care viţiul existent micşorea- 
ză valoarea lucrului cumpărat. Acţiunea redhibitorie este o ac- 

„ţiune arbitrară, pentru-că judecătorul înainte de 'a păși la con- 
demnațiunea pecuniară invită, printr'un arbitratus, pe vânzător 
să restitue preţul. Dacă nu se supune, va fi condamnat la du-. 
blu'). Vânzătorul, în cazul acțiunii redhibitorii, suportă riscul. 
obiectului aflat la cumpărător!); aşa în cât, dacă acesta piere 
fără vina cumpărătorului, vânzătorul va rămâne totuşi obligat 
să restitue preţul impreună cu dobânzile (Dig, 21.1. 27). Cum 
vânzătorul în caz de restituire redhibitorie poartă riscul, are în 
schimb drept și la fructe sau accesiunile obiectului ce i se va 
restitui, (Dig. 21. 1, 31.514). E 

Răspunderea introdusă de edilii curuli s'a întins cu timpul la 
vânzările de tat felul, la mobile și imobile *). 

Oblisația cumpărătoruliai. . 

Cumpărătorul este dator să plătească prețul cu așa efect, 
în cât să facă pe vânzător proprietarul banilor. In momentul 

1 

1) Edictul edililor privitor la sclavi suna ast-fel (Dig, 21. 1.1.$i); 

Aiunt aediles: Qui mancipia vendunt certiores faciant emplores, quid 
morbi 'vitiive cuique sit, quis fugitivus errove sit noxae solutus non sul, 
eademque omnia,.cum ea mancipia venibunt, palam recle. pronuntianto, quod 
si mancipium adversus ca venisset, sive aaversus quod aicium promissumve 

juerit cum venirel, fuissel, quod eius praestari oportere dicetur: emplori 

omnibusque ad quos ea res perlinet iudicium dabimus ut id 'mancipium red- 
hibeatur, Pentru edictul privitor la vite cf, Dig. 21. 1, 38 pr, 

2) In -Dig, 21. 1. 21. pr. se“delineşte asttel redhibitio: Redhibere est 

„„. Facere, ut rursus habeat vendilor quod habuerit, et quia reddendo id lietal 
idcirco redhibito est appellala: quasi reddilio: 

î) CL Dig. 21. 1. 45, 
1) Aceasta rezultă prin argumentum a contrario din Dig. 21. î. 31. $ ti, 

47. $ 1. şi 38. $3. | 
7 Această aplicare ar îi avut-loc chiar din timpul lui Labeo, cură 

textul Dig. 21. 1; 1. pr., pe care Girard, op. cit. pag. 567. il bănueşte a- 

fi interpolat, : | 

.+ 

.u
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„plăţii trece proprietatea: lucrului cumpărat asupra lui. Trece îna- 

inte de efectuarea plăţii, numai dacă vânzătorul l'a creditat, asi- 
surându-se prin garanți sau mulțumindu-se cu simplul cuvânt * 

ul cumpărătorului'). Dacă întârzieted cu numărarea prețului, va 

fi obligat să. plătească și dobânda legală, socotită din momentul 

în care i s'a predat lucrul, pentru-că de atunci se bucură de îruc- 

tele lui), Poate amâna plata în caz când s'a ivit o contestarea 
proprietăţii, pe care vânzătorul s'a obligat a i-o transfera (gua- 

estio dominii mota?). In-afară de convenţie contrară, cumpără- 

"torul poate întârzia plata până în momentul predării obiectului, 

pentru-că vânzarea este un contract sinalasmatic perfect; și 

deci, dacă vânzătorul i-ar cere prin judecată prețul înainte de a 

fi predat marfa, cumpărătorul îi poate opune exceptio non adim- 

pleti contractus. ! 

$ 2. 

Locatio-conductio. 

(Inst. 3. 24; Dig, 19, 2, 14. 2; Cod. 4. 65). 
-, | 

Locatio-conductio este un contract, prin care o parte se obli- 

ă să permită folosința unui lucru, să facă servicii sau să. ducă 

lucrare la bun sfârșit, iar cea-l'altă parte contractantă se obli- 
gă să plătească un equivalent în bani (merces). Din definiţia da- 

tă rezultă că acest contract se poate prezinta sub trei forme: | 

locatio-conductio rei, când o parte pune la dispoziţia celei- 

lalte folosința unui lucru fie numai spre a-l întrebuința (chirie), 

fie spre a-i culege şi fructele (arendă); Să | 
locatio- conductio operarum,.când o parte contractantă îşi 

oferă serviciile; , | i 
locatio- conductio operis, când o parte se obligă să „săvâr- 

șescă o lucrare” 1]. *). E 

65 
3 

O 

N 

  

1) Dig. 18, î. 19: Quod vendidi non aliter fit accipientis, quam si aut 

pretium nob-s solulum sit aut satis eo nomine faclum vel etiam fidem ha- 

buerimus emptori sine ulla .satisfactione. Dig. 19. 1. îl. $ 2: ... empior num- 

mos venditoris facere cogitur. - , E j 

2) Dig, 19. 1. 13, Ş 20;.,.nam eum re emplor ruatur, aequissimum est. 

eum usuras prelii pendere. : 

3) Ci. Frag. Vat. 12, 
1) Vezi cgdul -civil român Art. 1413. | | 

'5) Locatio conductio, încheiată între particulari, a fost influenţată de 

contractul făcut între statul roman, reprezentat prin censori, şi particularii 

L
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La toate aceste forme persoana care pune ceva: la dispozi- 
ție: lucrul, braţele de muncă, ocazia de a se săvârşi o lucrare 
se numește locator și are actio locati, pentru a-şi valorifica drep- 
tul contractual; iar partea cea-laltă se numeşte conductor şi are 
actio conducti.. i : 

Locatio-conductio rei. . 

Localio-conductio rei este chiria sau arenda. Chiria se deo- 
„sebește de comodat: prin lipsa de gratuitate: chiriașul plăteşte 
merces, pensio. Arenda se .deosibeşte de usufruct prin caracterul 
dreptului pe care îl întemeiază și consecințele ce decurg din 
această deosebire, Din contractul de arendă ia naştere o obliga- 
ție, stabilind raporturi exclusiv personale între părțile: contrac-. 
tante, Arendaşul nu dobândește un drept real asupra lucrului, 
aşa încât tulburat în exercițiul dreptului său, nu are o acţiune 
contra terțiului turburător, ciare numaio acțiune personală 
contra aceluia care i-a arendat, actio conducti, spre a-i cere ori 
să facă « inceta tulburarea ori daune-interese pentru-că nu-și 
poate exercita dreptul stabilit prin contract. Chiriașul sau aren- 
daşul are așa de puțin o îndrituire asupra lucrului, încât noul 
proprietar il poate scoate imediat din detențiunea casei închiria- 
te sau locului arendat, rămânând fie-căruia ca prin actio con- 
ducti să ceară despăgubiri părţii cu care a contractat!). Usu- 
fructul, drept real, conferind beneficiarului o putere directă și 
initia tă asupra obiectului, dă naştere. la actio confessoria, pe 
care usufructuarul.o poate îndrepta contra oricărui terțiu _tul- 
burător, 

cari luau cu arendă locuri din domeniile publice, sau luau în intreprindere 
incassarea veniturilor unei provincii, sau diferite lucrări de utilitate Pu-. 
blică, sau venitul vămilor, pescăriilor, minelor, salinelor, ete. Cu asemenea 
întreprinderi se indeletniceau mai ales societăţile de publicani, reprezen- 
tate printr'un. manceps, care contracta cu statul asisurându-i creanţa prin 
hipotecarea întregii lui averi şi a asociaţilor săi numiţi praedes. Obliga- 
țiunea, strict executabilă prin vânzare la licitaţie, era farantată în mod 
real şi personal, ceia ce rezultă din expresia: praedibus praediisque cavere, 
Asupra chestiunii dacă praedia coprindeau numai imobilele sau şi mobilele, 
„precum şi asupra modului cum se.făcea vânzarea, cf; Longinescu, Elemente 
de drept roman. Vol. 1. 1908, pag. 275—2176; si, şi Salkowski op. cit, $ 137, 
V, şi $ 144. 1V. _ | 

1) Dig. 19; 2. 25, $ 1: Qui fundum fruendum vel kabitationem alicui 
locavit, si aliqua ex causa fundum vel aedes vendat, curare debet, ut apad 
emptorem quoque, eadem pactione et colono frai 'et inguilino habitare liceal: 
alioquin prohibilus is aget cum eo ex conducto, : 

23*
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„ Locator-ul are obligaţia să predea lucrul în bună stare, așa. 

“incât chiriașul sau arendașul să se poată folosi în conformitate 

cu. coprinsul contractului; este obligat să procure în mod neîn- 

irerupt folosința a lucrului, praestare utfi frui licere; răspunde 

de daune-interese pentru lipsa calităţilor indicate sau: pentru-că 

a ascuns viţii esenţiale. El suportă riscul lucrului; prin urmare 

- chiria sâu arenda nu i se cuvine de cât pro rata temporis'), pro- 

“porţional cu durata folosinții, dacă nu a fost întreruptă prin vina 

chiriaşului sau arendașului. Este obligat să restitue valoarea 

'cheltuelilor numite necessariae. Cele-l'alte inbunătățiri le poate 

ridica chiriaşul sau arendaşul, dacă va promite prin stipulațiu- 

ne, că prin exercitarea acestui ius follendi nu aduce vre-o strică- 

| ciuns fondului). 
« Chiriașul finquilinus) sau arendaşul (colonus)' este obligat 

să plătească chiria său arenda şi să aibă îngrijirea unui bun gos- 

* podar. Ceia ce Mintâmplă: în afară de această custodia”), pri- 

Ă vește pe proprietar. “ 

Chiriașul sau arendaşul putea subinchiria sau subarenda fă- 

“ră învoiala prealabilă a proprietarului, conform constituţiei din” 

anul 224, care confirma un drept ce exista de mai înainte: „Nemo 

"- prohibetur rem quam conluxit fruendam alii locare si nihil aliud 

convenit“ (Cod.:4. 65. 6). In acest-caz lucrurile aduse de sub- 

* chiriaş sau subarendaș, numite invecta et illata, erau afectate, la 

"plata chiriei sau ârenzii către proprietăr, în cât dacă acesttt?74p ă- 

_ ea sublocatarul, el se libera de obligaţiunea lui faţă de conduc- 

“tor. (CE. Dig. 13, 1. 11. 5.) 

Contractul se. desființează prin sosirea termenului prevă- 

“zut, prin neplata chiriei sau arenzii timp.de doi ani, sau prin 

abuz de folosință, Nu se stinge nici prin moartea uneia din părți 

(Inst. III. 24, 6) nici prin. vânzarea lucrului, dar noul proprie- 

tar în acest din urmă caz nu este ţinut să respecte contractul exi- 

stent, 

s 

1) Ci. Dig. 19,.2. 20. 1. şi 33. 

- 2) Dig, 19, 2. 19, $4:Si -inquilinus ostium vel quaedam.. alia acdilicio 

adiecerit, quae 'actio locum habeat?. et verius: quod Labeo scripsit compe- 

tere ex conducto actionem; ut et follere liceat, sic tamen, ut damni infecti 

caveat ne in aliquo dum autert deteriorem . causam aedium facial sed ut 

"pristinăm aciem aedibus reddal. MI 

” 2) CE. Inst, II, 24..5:.,.ab eo custodia talis desideratur, gualem dili. 

gentissimus pateriamilias: suis rebus adhibet: quam si praestiterit et aliquo 

casu rem amiserit, de restituenda ea non fenebitur. N _
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La arendă, dacă arendașul cultivă pământul după expirarea 
termenului cu știința celei-l' alte părţi, contractul se mai prelun- 
seşte dela sine pe un ai (reconductio, relocatio tacita); dar a- - 
ranţiile date pentru plata arendei se sting odată cu expirarea . 
„termenului contractual, La chirie într'un caz similar, chiriașul 
datorește chiria numai pentru timpul cât a mai continuat să locu- 

- iască?), 
- .-Contractul de chirie ia sfârșit. şi în două cazuri speciale, 
din cari reiese. situația. precară a chiriaşilor la Roma: când pro- 
pretarul avea nevoie de casa închiriată, sau.voia să facă. repa-: 
raţiuni, necesare). 1... 

Câteva particularităţi la, arendă. 

“Arenda, merces, poate consta şi în fructe: (colonia: partia- 
zia), a căror cantitate sau se tioțărește invariabil dela început 

"pars quanta; sau se fixează atât la sută din producţie, pars quota. 
“In acest din urmă caz s' a spus că există mai mult un contract: de 
asociaţie), i DR a ae 

_* -Arenda poate fi redusă (remissio mercedis) în anii agricoli 
slabi pentru a fi împlinită din recolta anilor buni următori*). 

Când se' arendează un fond-cu inventarul necesar exploa- 
tării (fundus instructus) şi se evaluează inventarul, această esti- 
maţiune se: presupune că s'a făcut venditionis causa: lucrurile 
s 'ar fi vândut t arendașului așa cum se aflau în momentul înche-: 

“ierii contractului, De atunci înainte el poartă riscul, fiind consi- 
derat ca cumpărător”) şi: deci în'caz de perdere datorește pre- 

“ul fixat prin evaluarea făcută.. Dacă s'a specificat că evaluarea 
s'a făcut numai faxationis causa, că estimațiunea nu înseamnă 

vânzare, arendașul nu suportă riscul, Prețuirea valorii înseamnă . 
fixarea de mai înainte a pagubei, pe care ar avea s'o plătească 
arendașul numai dacă i se poate imputa lipsa de. grija “cerută 
unui bun gospodar. „n | 

  

1) CE. Dig.: 19. 2. 13. $ 11. Sfârşitul textului e obscur. Poate că este 

înterpolat, de oarece nu scamănă cu restul scrisului clar al lui Ulpian. 

2) Cod, 4, 65, 3; Dig. 19, 2, 35, pr. | 
5) Cf. Dig.. 19, 2. 25. .Ş.6: ... partiarius colonus „quasi societatis iure 

- damnum el lucrum cum domino fundi.partitur. 
+): Cf, Dig, 19, 2. 15..$ 2-5, 
5) Dig. 19. 2. 3.: Cum fundus. locetur et aestimatum instrumnetum 'colo- 

nus accipiat, Proculus: ait id aşi, ut instrumenlum habeat colonus -sicut ” 

Jieret, cum quid aestimatum : in „dotem daretur. .
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2, Locatio-conductio operaium. | - 

Locatio-conductio' operarum este contractul de' servicii, Sa 
"desvoltat' după modelul convenției, prin care magistrații romani 

își tocmeau'oameni 'liberi pentru serviciile mărunte âle oficiului 

lor, spre exemplu personalul inferior de la tribunal. La contrac- 

tul încheiat între particulari, persoana care își punea serviciile- 

la -dispoziţia altuia era fără îndoială liberă, pentru-că sclavul 

nu putea contracta independent, De serviciile: sclavului strein. 

“se putea folosi cine-va sau în virtutea contractului de comodat, 

când dominus l'a împrumutat în mod gratuit, sau prin faptul 

închirierii, sau prin usufruct în care caz valoarea serviciilor este- 
considerată ca fructus. 

"Obiectul contractului sunt serviciile de natură inferioară, 

operae illiberales. Din îndeplinirea acestora lucrătorul are actio 
locati pentru plata salariului. Dacă serviciile 'executate erau de: 

o câlitate deosebită, atunci remuneraţia, numită honorarium (nu 

'merces), nu se pitea cere pe calea procedurii ordinare, ci prin- 
tr'o procedură specială, unde nu funcționa un judecător ci ho- 
tăra magistratul singur, numită cosnitio extra ordinem d). 

Partea obligată la servicii trebue să le execute în conformi-- 

tate cu priceperea cu care s'a lăudat. Lipsa acestei calități con- 

stitue o culpă conform regulii: imperitia culpae adnumeranda 

esi?). lar dacă serviciile sunt îndeplinite de ajutoarele sale, 

atunci contractul răspunde de aşa numita culpa in eligendo et in 
custodiendo: pentru negligența cu care şi-a ales ajutoarele și 

+ 

1) Asupra diferitelor cazuri cf, Dig, 50. 13 şi 14. Sunt considerate ca 

'operae liberales, serviciile protesorilor. avocaților. indinerilor hotarnici 

(agrimensores), ale medicilor, ale intermediarilor, (numiţi proxenetae! Dig. 

"50, 14), ale moaşelor şi doicilor, Iar ale artiştilor nu! Dig. 50, 14. 1. $ 7: 

Sed ceterarum arlium opilicibus sive arlilicibus ..., nequaquam extra ordi- 

nem ius dicere praeses (provinciae) debebit. Agrimensores nu răspundeau. 

de cât in caz de dol sau lata calpa printr'o acţiune adversus eum, qui fal- 

sum modum dixerit (Dig. 11. 6), atunci când cu ştiinţă a măsurat inexact 

locul, sau a stabilit cu rea credinţă hotarele litigioase, Pentru negligență. 
nu răspundea; acela, pentru care a lucrat, avea să-şi impute sieși neprice- 

puta alegere cf. Dig. 11.6, 1. $ 1, Ulpian,..: Haec actio' dolum malum 

du:ntaxat exigit: visum est enim satis abundeque coerceri mensorem si dolus 

malus salus convenialur eius homlnis, qui civiliter obligatus non est, proinde 

si imperite versatus est, sibi imputare debet qui cum adhibuit. 

2) CE. Dig, 19, 2, 9. $ 5, * 

| 
i 
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pentru-că nu. le-a păzit cu suficientă atenție la exectitarea pre- 
stațiunii datorate. Spre exemplu, în caz când aceștia, au comis 
un furt sau o stricăciune în grădina unde lucrau, Pentru a cere 
repararea pagubii, partea îndrituită la servicii putea intenta ac- 
io conducti. 

Normele privitoare la imperitia şi culpa i in eligendo et cus- 
todiendo se aplică și la locatio. conduciio operis *). 

3, Locatio- conductio operis. 

Aici nu se cer anumite servicii pe cari partea obligată le 
"îndeplinește. după instrucţiile celei-l'alte. părţi contractante, ci 
săvârşirea unei lucrări. Pentru acest rezultat final răspunde par- 

"tea contractantă, fără ca până atunci să ii fost -obligat a lucra 
după indicaţiile celei-l'alte: părți. | 

Obiectul unui asemenea contract poate” îi felurit, spre exem- 
plu, transportul de mărfuri, construirea unei case, a unui pod, a 
“unei şosele, comardarea unei opere de artă, confecționarea unui - 
“lucru nou, etc, Când se contractează facerea unui lucru nou, nu- 
mai atunci există locatio-conductio operis dacă s'a dat meseria- 
șului materialul necesar; când meseriașul întrebuințează mate- 
rialul său propriu, învoiala constitue o emptio- -venditio ?) 

Locator este acela care dă de lucru, el'pune la disposiție 
(locare) ocazia de lucru, și are actio locati spre a pretinde exe- - 
cutarea lucrării; conductor (redemptor) este acela care, prin- 
zând ocazia de a munci, se însărcinează să ducă la bun sfârşit 
lucrarea luată. El are actio conducti spre a cere > remuneraţia sta- 
bilită, - 

Ambele părţi, fiind interesate la existența contractului răs- 
pund de .culpa levis. Până la primirea lucrării, numită probatio 
operis, antreprenorul (conductor) suportă riscul, Dacă spre 
exemplu, + m'am obligat să sap un şanţ şi înainte de a-l fi. pre- 

a 

  

1) Cf, Windscheid, Lehrburch des Pendektenrechis. Vol. I[. $ 401. Nota 
3 şi 3a. 

2) Dig, 18, 1. 20: Sabinus respondit, şi quam. rem nobis ieri velimus; 
veluti statuam vel vas aliguod seu vestem, ut nihil aliud quam pecuniam 
daremus, emplionem videri, nec posse ullam locationem esse ubi corpus - 
ipsum non datur ab eo, cui id fieret: aliter alque si arcam darem, ubi in- 
sulam aedilicares, quoniam 'tunc a me substantia proliciscitur, 

.
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_:dat s'a surpat, nu am dreptul la merces 1), Dacă însă adprobatio 

_nu a avut loc din cauza întârzierii celei-l'alte părţi contractante, 

„atunci partea. întârziată, aflându-se în mora creditoris, suportă 

riscul, Dacă lucrarea, înainte de a îi primită a pierit prin forţă 

„majoră, acest risc îl suportă acela care 'a comandat lucrarea *), 

, 

pentru-că,.— după motivarea lui .Florentin, — antreprenorul, 

nu este obligat la o grijă mai mare de cât ar fi putut să aibă . 

adversarul *), şi acesta ori cât de precaut ar fi fost, nu ar fi pu- 

tut împiedica să se întâmple cazul fortuit. Așa dar, în acest caz 

periculum est locatoris.. - Ă IN 

De locatio-conductio operis ţin şi normele privitoare la con- 

tractul de a se transporta măriuri pe mare. În această materie 

s'au: admis reguli din dreptul grecesc, cari vor. îi fost aplicate la 

„Rodos, de vreme ce Romanii vorbesc la transportul maritim de 

--lex Rhodia de iactu. Când 'din cauza unei primejdii a trebuit să 

se arunce peste bord o parte din mărfuri spre a se salva restul, 

'-atunci- proprietarii mărfurilor rămase sânt obligați să contribue 

'a depsăgubi pe proprietarii mărfurilor sacrificate"), Dreptul și 

- obligaţia la despăgubire nu puneau pe proprietarii de mărfuri 

- față îni fâță, ci împăcarea intereselor se făcea prin comandan- 

. condittoris periculum est. Totuşi: dacă stricarea lucrării a avut loc, nu din. 

cauza executării insuficiente, ci din cauza materialului viţios, atunci. con. 

tul vasuliii, magister navis. Contra lui proprietarii păsubași a- 

“veau actio locati' spre a-i cere valoarea mărfii aruncate; iar el 

avea actio conducti contra proprietarilor-cu marfa salvată spre 

  

PI 

1) Dig, .19, 2, 36: Opus quod aversione locatum est donec adprobetur, 

ductor va avea dreptul la plată. Vezi Dig. 19. 2. 62, unde Paul la un. 

exemplu similar celui din text face următoarea distincţiune: si soli vitio 

” id accidit, locatoris erit periculum, si. operis vitio accidit, tuum, erit. delri- 

-"“mentum! (al meşteşusarului), - . 

2) Marcius domum faciendum a Flacco conduxerat: deinde operis parle 

cilecta terrae motu concussum erat aedificium.: Massurius Sabinus, si vi 

naturali, veluti .terrae motu hoc acciderit, Flacci esse periculum ck. Dig. 

19, 2. 59, 

3) Dig, 19, 2. 3: ...si tamen vi: maiore opus prius interciderit quam 

- ndprobaretur, locatoris. periculo est, nisi aliud -aclum sit: non enim amplius 

" praestari locatori oporteat quam guod sua cura alique opera consecutus 
. N 

* osset, : . 

2) Dig. 14; 2. 1: Lege Rhodia cavetur, ut, si levandae navis gratia iactus 

mercium factus. est,: omnium. contributione sarciatur guod pro omnibus da- 

jum est. )
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a-i obliga, ca prin contribuții proporţionale, să repare paguba 
suferită de cei-l'alți*), ' - a 

$ 3 

Societas, 

(Inst; 3, 25; Dig, 17. 2: Coa. 4. 31). 

„ Societas este contractul de asociaţie prin care mai multe 
persoane, socii, urmăresc atingerea unui scop comun prin mijloa-. 
ce' comune, Societas nu are o ființă juridică deosebită de per- 
soana asociaților, ci constitue o' legătură de drepturi şi de obli- 
Saţiuni intre asociaţi, sancţionate prin actio pro socio. Raportu- 
rile dintre socii au un caracter personal, şi deci se sting prin 
moartea unuia din ei. Moştenitorul asociatului poate succede. în 
drepturile şi obligațiunile rezultate din calitatea de asociat cea - 

- avut defunctul; dar el nu are calitatea de asociat?), Altă struc- 
tură juridică are. societas publicanorum, unde moartea nu dis- 
truge societatea *), pentru-că această corporație are o persona- 
litate de drept, distinctă de-aceia a membrilor ei: este persoană 
morală şi deci iese „din categoria contractului de asociaţie. Alta 
este situația juridică la communio. Aceasta ia naștere. altfel de 
cât prin voința părţilor, — lipsește deci elementul contractual, . 
—. şi conferă îndrituiţilor o putere juridică asupra lucrului co- 
mun cu așa efect, că moștenitorul copărtașului intră el însuşi în 
„legătură de drept pe care moartea nu o desființează. Şi la com- 
munio şi la societas există un obiect comun; acest fapt apropie 
ambele forme de raporturi juridice totuși deosebite. Dar, dacă 

-părțile în comun interesate au ajuns în această situație juridică 
fără voia lor, fără affectio societatis, spre exemplu prin simplul 
fapt că testatorul fe-a lăsat la amândoi ca legat aceiaşi vilă, în - 
acest caz tir există între 1Qfko communio pe care modernii au. 
numit'o incidens, pentru-că a luat naștere în mod incidental*), 
nu prin voinţa copărtaşilor, 

  

1) Dig. 14. 2, 2. pr.: Si laboranite nave. iaclus faclus est, amissarum 
mercium domini, si merces vchendas locaverunt, ex locato cum magisiro 
navis agere debent: is deinde cum reliquis, quorum merces salvae suni, ex 
conducio, ut detrimentum pro' portione communicetur, agere potes. 

*) Dig. 17. 2. 63. $ &: In heredem quoque socii pro socio actio compelit 
quamvis heres socius non sit. -- 

3) Dig. 17, 2. 59. pr, 
1): Vezi cum pune chestiunea Ulpian în Dig. 47, 2, 31. 

>
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Câte-va observaţiuni istorice. Contractul de asociaţie a îm- 
prumutat unele norme de „la societas omnium bonornum a moş- 

tenitorilor rămași în indiviziune spre a continua unitatea economi- 
că a patrimoniului moştenit. Această asociație, numită şi consor- 
tium, este tipul cel mai vechiu; de aici a rămas norma, aplicată 

la toate formele mai nouă, că ori-cărui asociat, la desființarea 

societății, trebue să i se lase în caz de judecată, atât cât poate 

trăi (beneficium competentiae), aşa cum se cuvine între fraţi). 

De aici va fi rămas probabil şi norma, că între asociaţi trebue 
să domnească bona fides; că violarea bunei credinţe, stabilită 

în judecâtă prin actio pro socio, aduce infamia vinovatului, 
In afară de societas omnium bonoruym s'au mai desvoltat ur- 

mătoarele forme de asociaţiuni: | 

1. Societas unius rei, încheiată în “vederea unei singure afa- 

ceri, spre exemplu, am contribuit. cu un cal potrivit la cei trei 

ai asociatului pentru ca, după-ce „quadriga“ ast-fel s'a format, 

să se vândă şi să mi se dea a patra parte din prețul obținut?). 

"- 2, Societas quaestus, când 's'a convenit a se aduce în comun 
toâte câștigurile realizate cu titlu Oneros, adică dobândite. în 
schimbul unui echivalent, Așa dar, asociatul nu este obligat a 
aduce valoarea tezaurului găsit,. donațiunea primită, legatul lă- 

sat, etc. pentru-că acestea sunt achizițiuni cu fitlu gratuit. (Dig. 

17, 2, 9.12. 

3, Societas alicuius negotialionis, când spre exemplu, comer- 

ciânţi se ăsociază, pentru o anumită ramură de afaceri: comerțul 

cu-sclavi făcut de negustorii numiţi venaliciarii, societățile de: 
bancheri, ete, 

Elementele contractului de asociaţie sunt: a) affectio socie- 
tatis, voința de a încheia o asociaţie, fără deicare poate exista 

4 

1) Dig, 17, 2. 63. pr.: Verum est guod Sabino bidetur, eliamsi non un:- 

versorum bonorum socii sunt, sed unius rei, allamen in id quod facere pos-- 

sunt (beneficium .competentiae) condamnari oportere: hoc' enim summam 

rationem. habete, cum socielas ius quodammodo Iraternitatis" in se habeat.. 
CE, şi Dig. 42, 1, 22, $ 1. Nu i se acordă beneficium competentiae, dacă aso-' 

ciatul neagă că ar fi asociat, sau dacă i se poate imputa un dol, deşi prin 

clausă .specială a promis că se va abţine de la orice laptă irauduloasă, 

„Ambele fapte se stabilesc prin cercetarea pretorului, causa cognita. 
2) CE Dig. 17, 2. 58, pr, interesant în ce priveşte chestiunea, cine su- 

portă riscul obiectului adus ca contribuţie socială, Hotăritoare este intenţia. 

părţilor, aşa cum o interpretează Celsus, citat de Ulpian în fragmentul 
indicat, e 

! 
1 

i 
| 
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-communio, dar nu societas; b) scopul licit, fără de care contrac- 
tul este nul, pentru-că se îndreaptă contra bunelor moravuri; c) 
interesul comun, care aduce cu sine participarea fie-căruia la 
pagubă și câștig așa cum s'a convenit, communicatio lucri et 
damni; iar dacă nu s'a prevăzut nimic, la părți egale. (Gaius III, 
150). Convenţia prin care s'ar stabili ca o parte să suporte. nu-: 
mai paguba, iar cea-l'altă să aibă numai câștigul (societas leoni- 
na)') nu poate da naștere unui contract, 
..„. Obligaţiile asociaţilor. Acestea constă: N „i 

-.a):In aducerea contribuţiei fixate, care poate fi o sumă de 
bani; poate fi transferarea proprietăţii unui obiect (guoad sor- 
tem) asupra celor-l'alţi, în care caz ia naştere o coproprietate al 
cărui risc îl poartă toți asociații; “poate fi punerea: la comună 
dispoziţie a usului unui lucru (quoad usum) în care caz proprie- 
iatea nu se strămută şi deci nici suportarea riscului; poate fi o 
prestațiune de servicii, aducerea unei priceperi de specialist?), 
eic. . - | 
"-b) Constă în purtarea fie-căruia în afacerile societății: cum 

obișnuește la administrarea propriilor lui interese. In caz con- 
trar, asociatul comite culpa levis.in concreto. În principiu, fie- 
care asociat are dreptul de administrație, afară numai dacă prin 
contract s'a stabilit altfel. 

c) Constă, in datoria fie-căruia 'de a suporta paguba, propor- 
ional cu contribuţia, sau în mod egal dacă nu s'a stabilit alt-fel, 

Respectarea acestor obligaţiuni poate îi impusă fie-căruia 
asociat prin actio pro socio. Une-ori, când spre exemplu din ge- 

„stiunea socială a rezultat o coproprietate, se cere ieşirea din in- 
diviziune prin actio communi dividundo. a 

+ Desființarea contractului de asociație. Modestin (Dig. 17, 
2, 4, 1.) dă următoarea formulă, coprinzând motivele de disol- 

1) Dig. 17. 2. 29. $ 2: Aristo relert Cassium respondisse, societatem 
falcm coiri non posse ut alter lucrum tantum, aller damnum. roztieet, e! 
hanc societatem „leoninam“ appelari (de la fabula, după care leul plecat 
la vânătoare cu măgarul şi-a reservat pentru el întregul vânat), - 

*). Spre exemplu, cazul agronomului specialist, politor,: care . se aso- 
ciează cu proprietarul moşiei spre a introduce o metodă mai perfecționată 
de: cuiliură, Cf. Dig. 17, 2, 52, $ 2. Asupra acestui caz atrage atenţia Fer- 
zini op. cit. No, 571, socotindu-l ca „prototipo del contributo del lavoro 
da una parte e del capitale. dall'altra“.
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.vare -a; societăţii: Dissociamur renuntiatione, morte, capitis de- 

minutione et egestate *). | . 

- Renunciatio.: Societas find un contract consensual se poa- 

te desființa prin actul contrar (contrario.dissensu),: săvârşit de 

" 1oţi sau chiar de unul. din asociaţi. Dar, renunţarea nu trebue fă- 

cută nici-intempestiv, în care caz asociatul răspunde de daunele 

cauzate prin ieşirea sa inoportună din asociaţie ?); nici în mod 

fraudulos, spre exemplu pentru a-şi.reserva, exclusiv beneficiul 

care de alt-fel s'ar cuveni societăţii. In atare: împrejurare, pa- 

Suba: o suferă asociatul ieșit din societate, iar câștigul rămâne 
exclusiv celor-l'alți foști asociaţi”). 

Mors. Moartea unuia din asociaţi desface legătura. socială, : 

„ Nu-se continuă cu moștenitorii, pentru-că contractul 's'a încheiat 

avându-se în vedere o anumită persoană *),: intuitu personae. 

- Capitis deminutio constitue-un motiv de desființare când 

este maxima sau media; nu însă şi minima. Spre exemplu, în caz 

de emancipare fiul emancipat rămâne socius.*), în caz: de adro- 

sație persoana. adrogată rămâne socius; adrogantul, deşi în prin- 
"“cipiu întră în situația juridică a adrogatului, nu devine el so- 

cius, pentru-că asemenea modificare ar impune . asociaţilor un 

asociat pe care ei poate nu-l vreau). - 

. Egestate, prin căderea unuia din asociaţi în faliment. (Cf. 

Dig, 17. 2. 65, 1. şi Gaius III. 154). 

1) Ulpian a dat altă formulă în Dig. 17.:2. 63. $ 10: Societas solvitur: 

ex personis, ex rebus, ex voluntate, ex actione. Prin intentarea acţiunii se - 

desființează, chiar dacă s'ar îi stipulat că mu se poate cere desfiinţarea, 

pentru-că Romanii au pornit de la principiul că nimeni nu se poate obliga 

la infinit: nulla societatis in aeternum coilio est. (Dig. 17. 2. 10). 

*) cf. Dig. 17, 2. 65. $ 5 unde Labeo condamnă la daune-interese cerute 

prin actio pro socio, pe acel asociat care denunţă contractul în timpul când 

a, scăzut - preţul sclavilor cumpăraţi, pentru- că vânzarea lor nu se poate 

“face momentan. 

3) Când este, dol la mijloc, Cassius a dat următoarea formulă: remarca- 
bilă: qui renuritiaverit societati, a' se quidem liberare. socios suos, se autem 

ab illis non liberare. Cf. Dig. 17. 2. 65, $ 2. | i 

*) cf. Inst, III, 25, $ 5: Solvitur adhuc' societas  etiam morte socii, quia 

"qui societatem contrahiit, „certam personam sibi 'elegit. Cf. şi Dig. 17. 2. 
65, ş-9, . o na 

5) Dig, 17, 2, 58, ş 2, 
*) Cf. Dig. 17.2. 65. $ 11: Societas quemadriodum ad herorles sncti non 

transit, ila nec ad adrogatorem, ne alioquin invitus quis socius eflicialur, 

cui non vult; ipse autem adrogalus socius permanet: nam el si 'filiusfamilias 

emancipatus Puerit, permanebit socius.
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Mandatum. | 

(Inst. 3. 26; Dig. 17,1; Cod. 4 35). 

Mandatul este contractul prin care o persoană, numită man- 

datar, se însărcinează in mod sratuit să gereze afacerile altuia, 
numit mandant. Elementele esenţiale ale acestui contract sunt: 

gratuitatea și interesul mandantului. La început s'a spus: man: 

datum 'nisi sratuitum nullum est!), Dacă se prevedea o remu- 

nerație pentru serviciile mandatarului, atunci era locatio-conduc- 

tio. Totuși când se răsplăteau servicii de natură superioară fo- 

perae liberales), atunci remuneraţia, numită salarium sau. hono- 

rarium, se putea cere prin procedura extra ordinem. Mai târziu, : 
către sfârșitul perioadei clasice, se întâlnesc decizii imperiale 

din care rezultă că s'au făcut abateri dela principiul sratuității 

mandatului (Cod. 4. 35. 1). 

Mandatul trebue să fie executat în interesul mandantului, 

Dacă cine-va lucrează pentru el după îndemnul unei persoane, 

acest îndemn nu are insemnătate juridică, nu obligă, ci constitue 

un simplu sfat:). Dacă însă consiliul s'a dat cu intenţia, de a 

aduce o pagubă, atunci păsubitul care a urmat sfatul fraudulos 
are actio de dolo *).+ 

Se întâlnesc forme de însărcinare pe care mandatarul exe- 
cutând-o satisface interesele unui terţiu, dar în același timp și 

ale mandantului. În asemenea cazuri, s'a admis existența man- 

datului") în măsura în care se servesc .interesele mandatului. 

Spre exemplu, s'a recunoscut valabilitatea mandatului zis pecu- 

1) Cf. Dig. 17. 1. 1. $ 4: Mandatum nisi graluilum nullum est, nam ori- 

„ginem ex oflicio atgite amicitia trahit; contrarium ergo est olficio merces: 

interveniente enim pecunia, res ad locationem et conductionem polius 

respicit. - : , 

2) Ci. Dig, 17. 1, 2. 6: ...nemo ex consilio obligatur, etiamsi non ezpo- 

diat ei cui dabatur, quia liberum est cuique apud se explorare, an expediat 

sibi consilium. 

2) CE. Dig. 50, 17. 47: Consilii non fraudulenti nulla obligatio est: cele- 

rum i dolus ct calliditas intercessit, de dolo actio cormpetit. 

*) ct. Dig, 17. 1. 8. $ 6; Mandati actio tunc competit, cum coepit inte- 

resse eius qui mandavit: celerum si nihil interest, cessat mandati aclio, ct 

catenus competii quatenus interest. Asupra diferitelor combinaţiuni de in- 
terese cf. Gaius II. 155 şi 156 Inst. 3, 26,
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niae credendae, prin care mandantul însărcinează pe mandatar 
să deie bani cu împrumut unui terțiu. In acest caz terțiul devine 
debitorul mandatarului, iar mandantul răspunde mandatarului 
care a plătit, prin actio mandati contraria ca un sarant alături 
de debitor, Aici există mandat, pentru-că mandantul are un înte- 
res ca terțiului să se plătească o sumă de bani. 

Gestiunea ' mandatarului poate consta în cele mai variate 
servicii gratuite: de. la curățirea unor haine!) până la admini- 
strarea generală a unei întregi averi, cu care la Romani era în-: 
sărcinat, de obicei, un libert numit procurator omnium 'bono- 

- rum VE “ 

Pi „ Oblisaţiile mandatarului. 

- Mandatul este un contract cu o singură obligaiune inițială, 
aceia a mandatarului de a executa însărcinarea şi a da socotea- 
lă de gestiunea sa, Spre exemplu, dacă mandatarul a fost însăr- 
cinat să cumpere un sclav, el este obligat să-l cumpere şi să-l 
deie mandantului, iar în caz de evicțiune să cedeze mandantului 
acţiunea prin care cere despăgubire pentru evicţiune *). Execu- . 
tarea trebue săvârșită după indicaţiile și în limitele fixate de 

„_ mandant,' Depășirea instrucţiunilor date nu privesc și nu obligă 
“pe mandant. Dacă spre exemplu, am fost” însărcinat să cumpăr 

o casă cu 100 mii ași, și am plătit 125, restul de 25 nu va fi obli- 
sat mandantul să mi-l restitue. Dar şi eu îi pot pretinde să pri- 
mească casa pentru 100 mii ași), . 

Deşi mandatarul nu are un interes la existența contractului, - 
" totuşi s'a admis ca o abatere dela principiile generale, că răs- 
punde pentru omnis culpa; i se cere deci îngrijirea unui bun gos- 

  

') Gaius III. 162: /n summa sciendum est, quotiens faciendum aliquid 
gratis dederim. „+. mandati esse: actionem, veluti si fulloni polienda c curan- 

dave vestimenta dederim aut  sarcinatori sarcienda. 
2): Dig. 3. 3. î. pr. Procurator est, gui aliena negolia mandalu domini 

administrat. În această proposiţie persoana representată de procurator se 
numeşte dominus, ca o. indicație, că: administratorul i-a fost cândva serv 
şi în urmă a fost liberat rămânând în slujba de administrator, 

1) C£ Dig. 17. 1. 8, $ 10; cf. Dig, 41. 2. 19. 8 2: Etsi possessio per pro- 
curalorem ignoranti gnaerilur, suscapio vero scienti competit, lamen evic- 

„ Zionis actio domino contra venditorem .invito procuratore non dalur, sed per 
" actionera mandati, ea cedere cogitur. (Papinian). 

1) Chestiunea - a fost controversată. Gaius înclină pentru. inexistența 
mandatului. în asemenea caz (III. 161.) Soluţiunea din text este inxestenţa 

admisă de Iustinian în Inst. IIL. 26. Ş 8; cf. Dig. 17. 1, 33. 41. 

1
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podar, El va restitui tot ceia ce va fi dobândit în legătură cu 
executarea mandatului. Executarea acestei obligaţiuni poate fi 

pretinsă prin actio mandati directa, care este infamantă. In 

. schimb şi mandatarul are actio mandati contraria, prin care cere 
mandantului să-i restitue sumele cheltuite cu executarea însăr- 

cinării, | 

Chestiunea representării. 

Ambele acţiuni sancţionează pretențiile reciproce ale man- 
dantului și mandatarului între ei. În transacţiile mandatarului cu 

_terţii nu apare însă nici de cum persoana mandantului. Man- 

dantul nici nu dobândește acţiunile, rezultate din executarea 
mandatului, în contra terţiilor cu cari mandatarul a contractat; 

nici nu devine debitorul terţiilor faţă de cari mandatarul s'a obli- 
sat, Şi creanţe şi obligaţiuni, deşi născute în interesul mandan- 

- tului, rămân juridiceşte fixate în persoana aceluia care a figurat 

la încheierea lor, adică în persoana mandatarului. Aceste norme 

sunt consecința logică a principiului admis la Romani, că efec- 

tele unui contract nu se pot resfrânge asupra altor persoane de 

cât asupra acelora cari au participat la încheierea lui. . 

Prin urmare, subiectul îndatoririi sau a îndrituirii rezultată 

din executarea mandatului, este și rămâne mandatarul. La sfâr- 
şitul perioadei clasice, sub influenţa lui Papinian %), numai atâ- 

ta abatere s'a făcut de la principiul mai sus expus, că alături de 
mandatarul, care continuă a fi obigat.faţă de terțiu, s'a acordat 
terțiului creditor o acţiune ufilă şi contra mandantului. Așa dar, 

calitatea de debitor a mandatarului faţă de terțiu, se resirânge 

utiliter şi asupra mandantului. . 

Dar nu s'a admis o atare extensiune și când mandatarul are 
calitatea de creditor, În asemenea caz el păstrează: singur cre- 
anța față de terțiu; nu o dobândește uftiliter?) şi mandantul 

1) cf. cazul mandatului, conţinând o vânzare, Dig. 19, 1. 13. $ 25; sau 

conţinând însărcinarea de a primi bani cu imprumut, Dig. 14, 3 19. pr. şi 

Dig, 17. 1. 10.$5. Se 
2) La textul, coprinzând idea lui Papinian, că acţiunea ertiului se in- 

dreaptă ca utilis şi contra mandatului (Dig. 19. 1. 13. $ 25),:Ulpian adaugă, 
pare-să dintr'o consideraţiune de simetrie iuridică: ergo el per contrarium 
dicendum est utilem ex emplo actionem domino competere; cu alte cuvinte 
că mandatul are acţiune utilă în calitate de creditâr din contractul în- 

cheiat între mandatar şi terţiu, Această deducţiune este însă in contrazicere 
cu principiul: per liberam personam... obligationem nullam adquirere pos:
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în contra: terțiului, Soluţiunea este justă pentru-că tot el manda- 
tarul rămâne şi obligat față de terțiu; în cât a-l despuia de drep- 
tul lui de creanţă în contra terțiului pentru ca această creanţă 

s'o .pretindă mandantul, ar însemna a aduce mandatarului o pa- 

subă, | 
In adevăr, el ar.rămâne e obligat şi după ce dreptul corespun- 

zător isvorit din același negotium iuris ar fi trecut la mandant. 

Atare trecere era drept să se admită, numai în cazul când man- 
dantul va fi liberat pe mandatar de acțiunea terțiului sau îi.va 

fi pus la dispoziție mijloacele necesare spre a şi executa obliga- 

țiunea !) contractuală. Spre exemplu, mandatarul cumpărând un 

lucru şi-a luat el personal obligaţiunea de a plăti prețul. Da- 

că 'creanţa ex empto, pretenţia la predarea lucrului, ar fi dobân- 

dito mar:dantul, mandatarul ar îi rămas obligat a face plata 

deși ar fi fost lipsit de dreptul corespunzător de a cere tot el. 
predarea lucrului. În asemenea caz mandantul avea. actio man- 

"dati directa spre a cere să i se cedeze creanța ex emplo, 'rămâ- 

nând ca judecătorul să-i dea dreptul numai dacă mandatul va 

fi asigurat pe mandatar, că terţiul vânzător nu-l va chema în ju- 

decată pentru numărarea prețului. 

Deși mandantul nu poate deveni direct creditor : faţă de 

terțiul cu care a contractat mandatarul, deși nu poate deveni de-' 

bitor. exclusiv ci numai alături de mandatar; totuși a putut do- 
bândi proprietatea prin mandatar din momentul în care s'a ad- 

mis că se putea dobândi posesiunea printr'o persoană liberă. În 

dreptul roman. până către mijlocul perioadei clasice domnea 
principiul: per! extraneam personam nobis adquiri non posse 
(Gaius II, 95). Chiar 'pe vremea lui Gaius. chestiunea, dacă se 

„poate dobândi proprietatea printr'o persoană liberă, era încă 

sumus (Dig. 45. 1. 126. 's 2) precum şi cu textele precise: cf. Dig. 41. 2.. 49, 

$ 2, din/'care rezultă -că mandantul nu: are acţiunea peniru evisţi une direct, 

ci numai dacă mandatarul i-a cedat-o contra terţiului vânzător, fie de bună 

voie, fie prin judecată; cî. Dig, 14. 3. 1, unde însuşi Ulpian scrie: actione 

deticietur va fi lipsit de acţiune mandantul, deşi terţiul contractant vă 

putea îndrepta.contra lui ca debitor acţiunea utilă isvorită din mandat. Cf. 

Girard pag. 165, nota 3 şi pag. 616, nota 1 precum şi intreaga expunere 

asupra „datoriilor contractate si creantelor dobândite vrin intermediul unui 

ferțiu“ pag. 672—678, Vezi şi afirmaţiunea lui Papinian (Dig. 3. 3. 68): 

Quod procurator ex re domini mandato non refragante stipulalur, invito 

procuratore dominus (mandantul) petere non potest. 

3) Cf. Girard, op. cit. pas. 677,
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desbătută. La sfârșitul secolului al II-lea chestiunea -s'a resol-. 

vil?), în serisul că mandantul devenea - direct proprietar . prin 

dobândirea posesiunii de către mandatar, spre exemplu în caz 
de uzucapiune, care începe a curge din: momentul în care repre- 

sentatul- a luat cunoștință despre dobândirea posesiunii. pen- 

tru el, - 

Desființarea mandatului. 

Mandatul, fiind un contract de încredere reciprocă, se des- 

"Hinţează din momentul când această încredere -a dispărut, prin | 

voinţa” părților sau prin moarte. Mandatul poate fi revocat de 

mandant, poate fi denunțat?) de mandatar. - În caz de moarte 

deşi mandatul s'a terminat, totuși moștenitorii mandatarului sunt 
obligaţi incă a sera afacerile urgente pentru a nu se ivi o pagu- 

bă; de asemenea moştenitorii mandantului sunt obligaţi a resti- 
tui mandatarului sumele cheltuite cu executarea mandatului; 

când acesta ne 'având cunoștință de cazul morții, a continuat 

executarea” mandatului. 

SECŢIUNEA VI. 

Contracte reale nenumite. 

(Dig. 19. 3—5; Cod. 4. 64), 

"„Fapul.că s'au admis contracte nenumite indică tendința de 

a se recunoaște principiul, că obligaţiunea poate lua năștere din 
acordul de voinţi, fără a se mai ţine seamă de forma în care- 

s'a îmbrăcat acel acord. Această tendință duce de la sistemul. : 
închis al diferitelor categorii de contracte la tipul general de con- 

tract, așa cum s'a desvoltat în dreptul modern. 
In afară de sistemul contractelor recunoscute de dreptul ci- . 

vil încheate verbis, lilteris, re, consensu, au mai apărut o serie 

de contracte sinalagimatice, cari luau naștere prin efectuarea u- 

nei prestațiuni. Prin natura lor erau deci reale, şi pentru-că nu 
y 

1) Cf. Cod: 7. 32, 1: Per liberam personam isnoranti quoque adquiri 

possessionem ef,. postquam scientia intervenerit, usucapionis condicionem 

inchoari posse tam ratione utililatis quam iuris pridem: receplum est. Con- 

stituţia: aatează din anul 196. 

2) DCenunţarea (renuntiare) obligă la. daune-interese, cerute prin . actio 

mandati directa, dacă sa făcut in mod fraudulos, cf Dig..17, 1. 22. 11. 

- - . 94
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intrau în nici una din cele 4 categorii consacrate, li s'a zis con- - 

tracte nenumite. La inceput din causa: formalismului dominant, 
nu s'a putut admite ca executarea unei prestațiuni să poată în- 

temeia eo ipso dreptul la o contra-prestaţiune. Tot ce se putea 
admite era restituirea prestațiunii făcute în afară de cadrul unui 
„eontract, deoare-ce pentru acela care o primise constituia îm- 
“bogăţire fără causă, In acest scop se acorda o condictio causa 

data causa non secuta. : 

„ Recunoașterea transacțiunilor încheiate ca contracte sina-! 

lagmatice nenumite a avut loc în următorul mod: mai întâi sa 

admis valabilitatea acelor contracte cari erau recunoscute de 

dreptul civil, dar asupra cărora exista nedumerire cărei cate- 

gorii aparţin; spre exemplu, când nu se știa dacă există locatio- 

conductio operarnm sau operis cu privire la marfa încărcată pe o 

navă spre a fi transportată, Labeo!) a spus că proprietarul măr- 

fii își poate reclama dreptul prin agere praescriptis verbis. Acest 

iel de â intenta acţiuni s'a aplicat nu numai la transacțiile, al 
căror caracter nu se putea preciza prin noțiunile existente din 
dre tul civil, ci s'a aplicat și la așa numitele nova negotia, des-. Ș 

pre cari se ştia.precis că nu aparţin nici uneia din categoriile de . 
contracte până atunci recunoscute, 

- Acţiunea propusă de Labeo şi admisă de jurisconsulții din - 

perioada clasică *), era bonae fidei şi era numită in facfum, pen- 

tru-că prin praescriptis verbis se indica în fruntea. formulei fap- 

tul din care lua naştere pretenţia reclamantului. Prin acorda- 
rea acestei acțiuni s'a recunoscut principiul, că o prestaţiune fă- 

  

1) Dig. 19, 5. 1. $. 1: Domino mercium in magistrum navis, si sit incer. 

jum, utrum avem conduxerit an merces vehendas locaverii, civilem actio- 

nem in factum esse dandam, Labeo scribit. Aici se putea ivi nelămurirea, 

dacă stăpânul mărfii a inchiriat nava sau dacă a contractat numai să-i se 

transporte maria; dacă este conduclio navis, sau locatio operis, 

2)- Inainte de a îi fost introdusă, este probabil că pretorul acorda dela 
caz la caz o actiune in factum persoanei, pe care ințelegea să o ocrotească 

"ca creditor, Acţiunea odată recunoscută, poartă calificativele actio civilis 

(in factum)] incerti. Se chiamă civilis, pentru-că obligația reclamatului este * 

privită ca fiind întemeiată pe vechiul drept civil (de aici expresia oportere 

din formulă); se numeşte incerti, pentru-că judecătorului se lasă libertatea 
de a aprecia quantum-ul condemnaţiunii (quidguid dare Facere oporiet ex 

- bona, fide); se numeşte in facturn, pentru-că in formulă se indică . faptul 

generator de obligaţie,
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cută în urma unei simple înţelegeri dă naştere la un contract şi 

că în virtutea acestui contract se poate cere contra-prestaţiunea, 

Din evoluţia schițată rezultă, că atunci când în urma con- 
venţiei o 'parte a executat prestaţiunea promisă, iar cea-l' altă 

nu execută, partea care a executat, are sau condictio pentru a 

cere restituirea a ceia ce a prestat, sau actio praescriptis ver- 

bis *) pentru a cere executarea contractului încheiat re. Condic- 

țiunea aparține dreptului vechiu, şi isvoreşte din acel principiu 
al echităţii, că nimănui nu este perimis a se îmbogăţi în paguba 

altuia, deci trebue să restitue îmbogățirea fără cauză. Acţiunea 

praescriptis verbis represintă progresul,  sancționând o obliga- * 
țiune ce rezultă dintr'un nou tip de contract. Inovația constă în 
faptul, că acela care a făcut o prestațiune, nu mai este nevoit 

să ceară restituirea, dacă partea adversă nu face contra-presta- 

țiunea; ci are dreptu! să pretindă în șudecată ca partea adversă 

să execute contra-prestaţiunea promisă. În schimb, existând un 

contract, creditorul nu mai poate cere să-i se restitue ceia cea 

prestat, dacă cealaltă parte contractantă ține să împlinească con- 
tra-prestaţiunea la care s'a obligat ?). 

Diferitele prestațiuni cari se pot schimba ca equivalent în- 

tre ele s'au așezat în următoarele 4 categorii *): do ut des, exem- 
plu: schimbul; do ut facias, dau ca să-mi faci un serviciu; Facio 

ut des şi facio ul Facias, fac un serviciu ca să-mi dai sau să- mi 
7 

Dintre transacţiunile cari intrau în aceste categorii numai 

„aşa numitul contractus aestimatorius, îşi avea formula fixată în 

edictul pretorului. Aestimatium consta în predarea unui lucru 
în scopul de a îi vândut, pentru ca accipiens să aducă lui tradens 

") Această denumire | ii vine de la Iustinian. Ci, Dig. 12. 4. 5. pr. şi 3. 

Ş 2 şi 3. . 

:) In Pandecte se intâlnesc două cazuri, în cari acela care a făcut 

prestațiunea o poate cere inapoi, chiar dacă primitorului nu se poate im- 

puta o intârzicre in executarea contra- -prestaţiunii ce îi. incumbă. Am în- 

streinat un sclav, pentru ca acela care îl dobândeşte să-l libereze, am dat 

bani pentru ca cutare persoană să facă o călătorie. “In ambele cazuri am 

putinţa juridică de a mă răsgândi, cu efectul că am 'dreptul'de a cere 

restituirea sclavului sau a banilor daţi, prin aşa numita condictio propter 

poenitentiam. Ci. Dig. 12.4, 5. $ 1. şi 2. 

3) După cercetările făcute de Gradenwitz în materie de interpolaţiuni, 

pare a îi demonstrat că aceste categorii datează de la Iustinian. Vezi lucra- 

rea invăţatului german Interpolationen in den Pandekten, .1887.
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ori prețul de mai înainte fixat ori să-i restitue lucrul. Construc- 

ţia“ juridică a acestui caz a făcut dificultăţi: e vânzare, locaţiu-, 

ne-- sau 'mandat? S'a creat un tip' special de acţiune zisă aes- 

timatoria. intentată praescriptis verbis')). Cum prin predare pro- 

„prietatea nu'a trecut asupra primitorului, rămânea ca riscul să-l. 

poarte proprietarul în caz când vânzarea 'se făcea în interesul 

lui!),. se: susţine însă și părerea că paguba. o suferă accipiens.. 

(Dig. 19, 3, 1. $ 1: Aaestimatio autem periculum facit eius qui 

„suscepit); 

Un alt: contract: nenumit este schimbul, caracterizat prin ex- 

"presia permutalio rerum, care nu avea o formulă. proprie . în 

edict; altfel este greu de explicat cum ar mai îi durat controver- 

sa între Sabinieni și Proculieni, dacă această transacţie este vân- 

zare sau nu, când pretorul ar fi fixat formula prin care se în- 

tenta acţiunea'). Părerea Proculienilor că schimbul nu este vân- 

zare, a fost admisă de lustinian. Normele principale cari câr- 

muesc: schimbul sunt următoarele; acest contract ia naştere re; 

la schimb fie-care parte este obligată să transfere celei-lalte 

„proprietatea (do ut des); “nefiind valoarea: măsurată în bani nu. 

poate exista laesio enormis; partea care a dat, are, în afară de 

actio prescriptis verbis pentru executarea contra-prestaţiunii, şi 

" condictio pentru a desființa contractul cerând restituirea lucru- 

lui dat pentru schimb. “Toate aceste resuli lipsesc la vânzare î). 

1 ct. Dig, 19. 3, 1 pr.: Acfio de aestimato proponitur tollendae dubi- 

tationis gratia: fuit enim magis dubitatum-cum res: aestimata vendenda datur: 

utrum ex: vendilo sit actio propter aestimationem, an ex locato, quasi rem 

vendendam locasse videor, an ex conducto, quasi operas conduxissem, an 

mandali, melius itlague visum et hanc actionem proponi; quotiens enim de 

- nomine contractus alicuius ambigerelur, conveniret lamen aliguam actionem 

dari, dandam aestimatoriam praescriptis verbis aclionem 

2) Sunt interesante distincţiunile făcute în această chestiune de Late 

şi Pomponiu, citați de Ulpian in Dig. 19. 5. 17. $ 1: Si margarita tibi 'aesti- 

"- mata.dedero, ut:aut eadem mihi-adferras aut prelium corum, deinde haec 

perierint ante vendilioriem. cuius periculus sit? et ait Labeo, quod et Pom- 

ponius scripsit, si quidem ego te vendilor rogavi, meum esse periculum; si 

tu me, iuum: si ncuter nosir.m, sed dumlaxat ronsensimus, teneri te hac. 

tenus, ut dolum et culpam mihi praestes, actio autem ex hac' causa utique 

„crif praescriplis verbis. : 

3) Ci. Lenel, Edictum porpotuum. Ed. IL. 197, $ 112. 

3) CE. Dig. 10. 4. ipr. | 5
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CAPITOLUL II 

„„Pacte... 

(Dig. 2. 14; Cod, 2.2); o 

În dreptul-roman domnea principiul, că numai convenţiunile 

recunoscute ca contracte dau naștere la acțiuni; pe când conven- 

“țiunile,. cari nu intrau în sistemul închis al contractelor nu pot 

„da naştere la acţiuni « coniorim regulii: ex paclo non nascitur ac- 

tio, ci cel mult. la excepţiuni, adică la mijloace de apărare în 

proces, admise de pretor: în favoarea reclamatului. Asemenea 

mijloace au putut să apară, după-ce prin lex Aebutia s'a 'dat 

pretorului. libertatea să organizeze procesul prin formula, ținând 

seamă şi de cerinţele equităţii. Așa dar, înainte de procedura 

formulară, pactele, simple convenții lipsite. ds forme solemne, 

nu au putut întemeia un drept ce se putea pretinde inaintea ju- 

stiţiei!), Dacă părţile ţineau să dea un caracter obligatoriu con- 

venţiei lipsită de formă, trebuiau s'o îmbrace în forma unui-con- 

iract recunoscut de vechiul ius civile. După lex Aebulia pretorul 

a. spus: pacta conventa servabo (Dig. 2. 14. 7. Ş 7), deschizând 

calea unei nouă evoluţii în materie de obligaţiuni: fie prin fap- 

“tul că el din coprinsul pactului a recunoscut reclamatului putin- 

ţa de a se apăra prin exceptio; fie prin. faptul că a învestit chiar 

unele pacte cu acţiuni. 

In desvoltarea lor ulterioară, pactele au ajuns a fi de trei 

feluri; pacta adiecta, praetoria şi lesitima. Pacta adiecta inu au 

un caracter independent, ci se încheie în legătură cu un con- 

tract; pacta. praetoria sunt creațiuni pretoriene investite cu ac- 

țiuni proprii, de aceia se şi numesc pacta vestita; pacta legitima 

au fost convenţiuni, cărora "dreptul imperial din epoca, bizantină 

le-a recunoscut puterea de a da naştere la acţiuni, 

SECȚIUNEA | 

Pacta. adiecta. 
Ss 

. “Pacta. adiecta sunt convențiuni alipite la obligaiune spre 

a-i modifica conţinutul: După modul cum se adăugesc sunt: ori 
in continenti, făcute imediat și constituind parte integrantă a 
    

1) Atari convenţiuni. se numeau ruda pacta, Dacă insă simpla, convenţie. 

cra insoţită şi de predarea lucrului, atunci din acest fapt. al tradiţiei putea 

lua naştere o condiclio, pentru a se cere restituirea inbogăţirii fără cauză. 

Cî. Cod. V. 14.1.
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contractului principal; ori ex infervallo, încheiate mai târziu și 
atunci nu fac parte din contract, 

După conţinutul lor, unele pot spori. coprinsul “ obligaţiunii, 
ad augendam oblisationem, îngreuind situația debitorului, spre 
exemplu, promisiunea că vânzătorul va plăti dubla valoare a lu- 
crului în caz de viţii esențiale; altele ușurează situația: normală 
a debitorului, se încheie deci ad minuendam oblisationem, spre . 
exemplu; paclum de non petendo intra certum tempus, de a nu 
cere debitorului suma împrumutată întrun anumit timp, ':sau 
convenția ca vânzătorul să nu răspundă: de evicțiune”), - 

In ce privește importanța lor juridică,:se aplică. următoa- 
rele reguli: Este logic ca pactele incheiate in continenti, fie că 
ușurează fie că îngreuiază situația debitorului, să se execute 
prin însăși acțiunea contractului, pentru-că fac parte integranță 
din contractul la care s'au alipit; Dacă contractul a fost bonae 
fidei, regula se aplică fără nici o îndoială conform principiului: 
bonae fidei iudiciis pacta conventa insunt, când au fost: făcute 
in ingressu contractus ?), Dacă contractul era stricti iuris, che- 

stiunea a fost controversată?) când prin pact se îngreuia situa- 
ţia debitorului, Spre exemplu, dobânzile nu puteau fi cerute de 
cât dacă au fost stabilite prin stipulatio; dar plătite conform: sim- 
plului pact, nu li se putea cere restituirea ca ceva nedatorat.. 

. Pactele încheiate ex intervallo dau naștere unei excepțiuni . 
când „ușurează situația debitorului; trebue însă observat că la 
contractul de drept strict reclamatul poate opune exceptio pacti, 
numai dacă a avut precauţiunea să facă a fi inserată în formulă, 
La. bonae'fidei iudicia, judecătorul lua în seamă conţinutul pac- 
tului ex intervallo, fără a i se mai atrage atenţia prin formulă, 

Când însă pactul încheiat ex intervallo îngreuiază situaţia 
debitorului, rămâne fără efect juridic. | 

- SECȚIUNEA |. 

Pacta praetoria. 

Pacta praeloria, convenţiuni investite de pretor cu acțiuni, 
Sunt: iusiurandum voluntarium, constitutum debiti şi diferitele 
recepta. . * 

  

:) Cf. Girard, op. cit. pag, '598, 
*) CE. Dig. 2. 14, 7,55. i 
*) CE. Dig, 12, 1, 40; Dig, 12. 1, 7 şi Codex 2. 3, 40, 
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Ş 1. 

lusiurandum voluntarium. 

(Dig. 12. 2; Cod. 4. 1), 

lusiurandum voluntarium se deosibeşte de altă formă. de 
jurământ prestat în cursul procesului :), prin faptul că constitue 

un mod de obli:sațiune, la care părţile pot recurge din propria 

lor voinţă. spre a lămuri o chestiune contestată. Spre exemplu, 

“intervine convenția între debitor şi creditor: dacă debitorul va 
jura că nu datorează, creditorul daclară că nu-l va chema în: ju- 

decată, Dacă totuşi creditorul, după jurământul prestat, va .che- 

ma în judecată pe debitor, acesta îi va putea opune excepfio 

iurisiurandi. Până aici transacţia nu iese din cadrul pactelor, 

cari dau naștere numai la excepţiuni. 
In cazul i invers, când debitorul declară că va plăti dacă cre- 

ditorul va jură că a numărat banii, şi creditorul jură în acest - 
sens, iar debitorul nu plăteşte, creditorul va avea -actio iurisiu- —- 
randi. Judecătorul, în atare proces nu va mai. cerceta fondul 

„procesului, ci va stabili numai dacă jurământul a avut loc, și va 

cundamna pe debitor în baza jurământului făcut: *), Prin acest 

jurământ se pot lămuri drepturi contestate de. ori-ce natură: 

proprietate *), usufruct, chiar posesiune. 

1) Dig. 12. 2. coprinil titlul, De iureiurando sive 'voluntario sive ne- 

cessario sive iudiciali. Cele trei adjective indică cele trei funcțiuni deose- 

bite ale jurământului; prima este expusă în text. Cele două ţin de proce- 

dură. Iusiurandam necessarium se jură în faţa pretorului fiind impus de o 

parte părţii adverse şi aduce rezolvirea procesului chiar in iure după 'cum 
se va vedea ih materia procedurii. Iusiurandum iudiciale se cere unei părţi 

de către: judecător 'spre a-şi complecta aprecierea; de aceia modernii lau 

numit şi supletoriu, ; | 

2) Ci. Inst. IV, 6, Ş îl: Jtem si quis postulante addversario iuraverit de- 

beri sibi pecuniam gta peleret, neque ei solvalur, iuslissime accomodat ei 

talem acfionem, per quam non illud quaeritur an ci pecunia debeatur sed 
an iuraverit. - 

:) CL Dig 12.2. 9. $ 7: Si petitor iuravit possessore deferente rem: 

suam esse, actori dabitur actio, sed hoc dumlaxat adversus cum qui ius- 

iurandum detulit eosque qui in cius locum! successerunt: celerum adversus 
alium si velit praerogativa iurisiurandi uti, nihil, ei proderit (iragm. 10): 

quia non deberet alii nocere, quod inter alios actum essel. Ci, şi Lenel, op. 

cit. pas. 140; cf. Dig. 12, 2. fragm. 11. privitor Îa posesiune, usufruct, here- | 

ditas. Li
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MI | ş 2: 

| Constitutum debiti. 

(Dig 13, 5; Cod. 4. 16). 

' Coristitutum debiti este un pact prin care o persoană pro- 

mite plata unei, datorii proprii, constitutum debiti proprii; sau au 

unei datorii streine, constitutum debiti alieni'), Acest pact, în- 

vestit cu actio de pecunia constituta, s'a desvoltat din conven- 
țiunea prin care creditorul a acordat debitorului un nou termen 

de plată peniru datoria ajunsă la scadenţă. Cu ocazia amânării” 

obţinute, debitorul se mai obligă încă! o dată prin pact, garan- 

- tând prin această a doua obligaţie datoria iniţială, La organiza- 

rea.procesului se mai stipula sub autoritatea pretorului că.debi- 

torul care, cuntestând coprinsul constitutului,. va perde procesul, 

să mai plătească o jumăta ie din suma garantată: prin constitut, 

sponsio dimidiae partis; iar creditorul prin restipulatio dimidiae 

partis se. obliga la aceiași cantitate dacă s'ar stabili că a deschis 

procesul fără temeiu (Gaius IV. 171), Promisiunea ex pacto da 

naștere unei oblisaţiuni independente; așa în cât putea să existe, 
chiar dacă obligaţiunea - inițială avea mai puţină energie juridică 
sau o mai scurtă durată, ' Spre exemplu se-putea garanta prin 
constitutum o obligațiune naturală; se putea prelungi prin consti- 

tutum o oblisutiune care după încheierea pactului s'a prescris”), 

In atare cazuri, deşi obligaţiunea inițială s'a stins, sau nu putea 
„fi cerută prin judecată fiind naturalis, totuși constituentul conti- 

nuă a răspunde prin actio de pecunia constituta. 

Acest caracter independent al obligaţiunii ex constituto. nu 

împiedică pe debitor să opună creditorului toate excepțiunile ce 
derivau din oblisațiunea iniţială şi existau în momentul când s'a 
încheiat constitutum. Cum figurau concomitent două obligaţiuni, 

1) Ci. Dig. 13,5. 5; $ 2. și 3, 
2) Cf. Dig. 13, 5. 18. $ 1: Vuod adicitur: „eamque pecuniam cum con- 

stituebatur debitam Îuisse”, interpretationem pleniorem exisit, nam primum 

illud officit, ut, si quid tunc debitum fuit cum constitueretur, nunc non sit, 

nihilominus teneat constiluiuri, quia retrorsum se actio referet, proinde tem- 

„porali actione obligalum constiluendo Celsus-et Iulianus scribunt, teneri .de- * 

bere, licet post constitulum dies temporalis actionis  exierit. “Era suficient 
„să fi existat o obligaţiune, când s'a incheiat constilutum, pentru ca consti- 

tuentul să rămână obligat şi după stingerea oSlisaţiunii garantate.
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" creditorul putea cere, după alegere, executarea printr'unul sau. 

“altul din cele două mijloace procedurale, ce-i stau la disposiţie. 

Așa dar, vânzătorul, care își asigurase plata preţului prin consti- 
“ tutum debiti proprii din partea cumpărătorului, putea chema pe 

"acesta în judecată fie prin 'actio venditi îie prin actio de pecunia 

: constituta. Numai plata efectivă, nu şi litis- contestatio, adică 
actul de a se î. legat procesul între părţi, libera pe debitorul ex 

constitulo *). i e 
In dreptul clasic nu se putea garanta prin constitutum de cât 

o creanţă 'bănească sau referitoare la alte lucruri fungibile. Du- 

"pă uslinian sa pulut garanta ori-şi-ce fel de creanţă ”).. 

$. 3. | 

" Recepta. 

(Dig. 4. 8—9; Cod, 2.5.5), 

In această 1ubrică iniră o serie padvorite din necesităţi 

felurite; de credit, de arbitraj, de prestarea unor servicii cu.-o 

- răspundere ce creșie, peste măsura normală, . în sarcina celui 

“obligat. 
I. Receptum arsentarii este promisiunea bancherului că va 

' plăti dătoria altuia. Constitue o formă de a garanta o creanţă, şi 

are ca obiect'nu numai lucruri fungibile, ci de ori-ce natură. Pro- 

misiunea făcută era obligatorie, chiar când datoria, pentru care 

s'a făcut, nu exista. Acţiunea isvorită din receptum se numea sub 

“ lustinian actio receptia. El a contopit constitutum cu receptum, 

- admițând ca prorirsiunea sa poată avea ca obiect ori-ce fel de 

lucruri (Cod. 4.18, 2.) | | o _ 

II. Receptum arbitri, este o convenţie prin care o persoană 

își ia sarcina față de alţii să funcționeze ca arbitru (judecător) 

spre a resolvi chestiunea lor contestată!). Atare convenţie este: 

  

"1) Cf. Dig. 13. 5. 18. $ 3: Vetus dubitatio fuit, an qui hac actione egil 

soriis obligationem consumat, et tulius est dicere solutione potius ex hac 

“actione facta liberalionem contingere, non lilis contestatione, guoniam so: 

lutio ad ulramque obligationem proficit. “ Da 

2) Ci. Cod, 4,18 2.$1. | 
3) Dig. 4. 8. 13, $ 2: Recepisse autem arbittrium videlur... qui iudicte 

parles suscepit finemque .se sua “sententia controversiis imposilurum polli- 

cetur: în acest caz este cineva arbitru, nu şi atunci când intervine cu un 

-" simplu sfat, 

-
.
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deosebită de aceia, numită compromissum, prin care părţile se 
obligă între ele si recurgă in un arbitru şi să se supună sentinței 
lui, Executarea compromisului. și-o asigurau părțile. contractante 
prin stipulațiuni reciproce, promițând plata unei sume (poenae 
compromissae) în caz de nesupunere. Dih receptum arbitri nu 
lua naștere a acţiune contra arbitrului, dar pretorul îl putea sili 

“să se pronunțe supunându-l la amendă (multa) *). | 
IL. Recepta nautarum, cauponum, stabulariorum sunt con= 

"venţiuni încheiate între -proprietarii de corăbii hangii sau grăj- 
dari şi între particulari, prin: faptul că le-au încredințat lucruri 
spre u fi transporiate sau păstrate?), Aceste persoane răspund nu 
numai de îngrijirea lor proprie ci şi a personalului, de care se 
servesc”); răspund chiar fără nici o vină?) pentru furtul sau stri- 
căciunea obiectelor, dacă nu a intervenit forță majoră. Pretotul a | 
acordat păgubaşuiui o. acţiune. in factum in duplum). 

SECȚIUNEA Ul. |. 
Pacta legitima. 

Târziu, în perioada bizantină, s'au recunoscut două trans- 
acțiuni ca pacte legitime, dând naștere la acţiuni pentru execu- 
iarea lor: ]ustinian a recunoscut donațiunea făcută între vii fără 
nici o formalitate, când darul nu trecea peste 500 de” solidi?); 
Theodosia II recunoscuse obligatorie convențiunea prin care . se 
“constitue o doiă, prin constituţia”) din anul 428, l. 

  

1) Dig. 4. 8. 32. $ 12; Si arbiter sese celare temptaverit, praetor eum 
investigare debet, ct si diu non paruerit, mulla adversus cum dicenda est. 

2) Dig. 4. 9. 5. pr.: Wauta et caupo et stabularius mercedem accipiunt 
-non pro custodia, sed nauta ut traiciat vectores, caupo ut viatores manere 
in canpona patiatur, stabularius ut permittat iumenta apud cum stabulari; 
et tamen custodiae nomine fenantur. - Ia 2 

3 Dig, 4.9. 7.pr Debet exercilor omnium naularum suorum, sive liberi 

sint sive servi, lactum praestare: nec immerito factum corum praestat, * 
cun ipse cos suo periculo adhibuerit. 

4). Dig. 4. 9, 3, Ş [:... hoc ediclo omnimodo qui recepit tenetur, eli-. 
amsi sine culpa 'eius res perii vel damnum datum est, nisi si qui damno 

fatali contingit, adică forță majoră, de care nu.răspunde nici o parte con- 
tractantă, , A | 

5) CE. Dig. 4. 2. 7. ŞI. Haec actio in factum in duplum est. | 
6) Cf. Cod, 8, 53, 35, 5 şi 36.3, a 
1) Cod,.5, Il. 6; Ad exactioneme dotis, quam semel praesturi placuit”, 

qualiacumgque sulțicere: verba. censemus, sive scripta fuerint sive 'non, eti-. 
amsi stipulatio in polliciiatione. rerum dotalium minime Puerit subsecuta. 

 



— 379 — 

Donaţiunea ihter vivos. 
(Inst, 2,'2,: Dig. 24. 1, 39 5: Cod. 8, 5355.) 0. 

Donaţiunea inter vivos aduce un beneficiu donatorului încă - 
din timpul vieţii donatorului, Se mai cunoaşte şi donatio mortis 
causa, valabilă numai pentru cazul de moarte al. donatorului, 
dacă va fi supravieţuit de donatar, Aceasta se va trata la materia 
succesiunilor. | 

„ Donaţiunea este o convenţie prin care o parte numită donator 
își micșorează patrimoniul într'un spirit de libertate pentru a 
îmbogăţi pe cea-l'altă parte numită donatar. Fiind o convenție, 
se cere un acord de voinţi: nu este suficient actul donatorului, ci 
este necesară şi aceptarea lui din partea donatarului!), Micşora- 

„rea patrimoniului atunci există, când donatorul a făcut realmente 
un sacrificiu material; aşa dar, nu este donaţiune când am dat 
precario, când am lăsat o perspectivă de câştig pentru ca altul 
să o utilizeze”); exemplu: nu am primit o moştenire pentru ca 
altă persoană, avută în vedere, să o poată accepta, Prin acest 

"act, acela care s'a abținut nu a ajuns mai sărac, ci a renunțat a 
deveni mai hogat. Nu poate fi privită ca imbogăţire, pentru cre- 
ditor”), și deci nu este donţiune .fapta aceluia care se constitue 

1) Cf, Dig. 39. 5..19.Ş 1. Ulpian: Won potest liberalitas nolenti adquiri 
Cicerone Top. 8:'31: .. . neque donationem sine accepiione intelligi posse. 
Chestiunea dacă un act unilateral de liberalitate nu constitue o donaţiune, 
este controversată cu toată afirmaţiunea lui Ulpian aici citată, Cf, literatura 
in Windscheid, II $. 365 nota 5; Dernburg, Il. Ş. 363 nota 13, şi Girard 
pag. 936 nota 4. În sprijinul ideii că donaţiunea poate fi un act unilateral, 
nu se poate aduce ca exemplu donaţiuuea făcută debitorului, când credi- 
torul său este plătit de un terţiu (donator); pentru-că, dacă dreptul cre- 
ditorului se stinge prin faptul că a fost plătit chiar fără voinţa debitoru- 
lui, aceasta nu înseamnă că se poate impune debitorului asemenea liberali- 
tate, care in unele imprejurări poate să însemne pentru el o jignire, 
Acesta oricând poate respinge donaţiunea şi atunci deşi creditorul este 

"satisfăcut, totuşi debitorul datorește suma aceluia care a plătit pentru el. 
Cf. Dernburg |. $. 363 No. 3 asupra acestei chestiuni discutate, cf, Dig. 
24. 1.5, $.6. şi 7. frag. 7, $. 7. i ” ” 

„2) neque enim pauperior fit, qui non adquirat sed qui de patrimonio sue 
 deprompsit, CE. Dig. 24. 1, 5. $. 13, E “ 

'3) Dig, 38, 5.1, $ 19:.,. neque enim donavit aliquid miki, si pro ali. 
quo intervenit, qui non uit solvendo: eoque iure ulimur. Nu sint conside- 
rate ca donaţiune nici darurile mărunte făcute după obiceiuri la anumite 
ocazii, nici în cazul când darul înseamnă o răsplată pentru că s'a salvat 
viața donatorului,
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garant. Nu există donaţiune dacă nu sa făcut dintr'un spirit de - 

libertate, cu animus “donandi!).' “De aceia, cine dintr'un scrupul 

de conştiinţă, plăteşte o datorie. ce nu-i mâi putea fi - pretinsă 

„Prin, judecată, o „obligaţie + naturală, nu face o donaţiune. 

| “Ia dreptul, roman donațiunea nu a avul un mod propriu de a 
"se “realiza, ci S'au întrebuințat fie modurile: de transferare a pro- 

„„prietăţii, ie acelea de a înființa sau desființa obligaţiuni. De 
"aceia s'a spus că o donaţiune 'se face dando, oblisando, liberan- 

„do. Dando, prin transmiterea dreptului de proprietate sau con-. 

„stituirea utiui ait drept real, spre. exemplu, usufruct; obligando, 

„Printr'o promisiune. în virtutea, căreia donatorii. “devine ' debitor, 

“deci obligă! a, executa; liberando, printr'un act care. liberază Sra- 

" tuit de. daturie pe debitor, așa încât aici fostul creditor apare ca 

"donator. . - | | 

| Răspunderea donatorului. Cuza acesta nu. are nici-un interes 

„la existența donaţiunii, el nu răspunde de cât de dolus'şi lata, 
"culpa. Aşa dar, dacă prin neşligență am dăruit lucrul altuia și 

. donat&ul a făcut: cheltueli cu înfrumseţarea lui, iar în urmă a 

„sulerit.o evicțiune, nu răspund de paguba rezulţată prin evic- 
țiune'].. Donatorul, chemat în judecată a executa donaţiunea,, are 

_beneficium competentiae în aşa măsură, că executarea donaţiunii 
atunci are loc, după ce s'au scăzut datoriile streine, și s'a lăsat 

„și lui atât cât îi este necesar spre a trăi”), | 

Cum -donaţiunea a fost privită cu oare-care bănuială, ca un 

act de înstreinare a unei valori fără equivalent, Romanii din tim- 
: pul Republicii au căutat să îngreuieze asemenea acte, când nu se 
" “făceau, între anumite rude şi treceau -peste. a anumită măsură, 

Atare restricțiune s'a introdus prin lex Cincia, din anul 204 îna- 
inte de Christos, despre ale cărei disposiţiuni s'au păstrat unele 

informaţii în Fragmenta Vaticana. Donaţiunile făcute peste o : 

  

-1) CE. Dig. 39.5. L. pr.:Donationes complures sunt: 'dat aliquis ca mente, 

nt statim velit accipienlis lieri nec ullo casu ad se reverti et propter nullam 

“ aliam causam facil, quam ut liberalitatem et munilicentiamn exerceat: haec 

proprie donatio appellatur. 

2). Dig, 39, 5. 18. Ş. 3: Labeo ait, si quis mihi rem alienam donavarit 
"ingue cam sumptus. masnos- fecero et şic miki evincatur, nulam mihi actio- 

nem contra donalorem compeltere: plane de dolo: posse me adversus eum 

habere aclionem, si .dolo fecit, : 

3) Cf, Dig. 42. |. 19, $.'I: ]s quogue, qui ex donalionis conventur, in 

„Quantum facere potest condemnatur et quidem is :solus deducto aere ali. 

eno. . . . immo' nec totum quod habet extorquendum ei Palo: sed et ipsius 

ratio habenda est, ne egeat,
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anumită măsură (ultra modum) şi intre alte. persoane de cât ru- 
“dele de sârige sau dc alianță prevezute în lege, numite. personae” 

excepiaă, puteau-ii revocate!), Acela care a donat putea cere 

restituirea prin condictio sine causa (adică :contra legem). -Dona- 

- torul obligat la executare putea opune exceplio legis Cinciae; sau 
replicatio legis Cinciae când spre exemplu: am făcut o donaţiune 
“iertând de datorie prin pactum de non petendo, mă răsgândesc, 
'reclam executarea oblisaţiei, debitorul îmi opune -exceptio pacti, 

eu invoc disposiţiile legii, replicatio legis Cinciae.. .. .: - - 
Legea oferă exemplul unei lex imperfecta, pentru-că legiui- 

terul nu a fixat sancțiuni contra acelora cari dăruesc ultra mo- 

dum persoanelor non exceptae. | 
Regimul legii Cincia a durat în toată perioada clasică; în 

urmă a căzut în desuetudine. Mai târziu, în epoca bizantină idea 
de a se îngreuia realizarea donaţiunilor s'a înfăptuit prin măsu- 

ra; ca ori-ce donaţiune să fie “transcrisă în registrele publice. 

Această transcriere, numită insinuatio, servea. ca mijloc de probă. 
Iustinian a impus transcrierea numai la donaţiunile de' peste 500 

solidi de aur (cam: 6009 lei vechea valută). Nerespectarea aces- 
iei condiţii la donaţiunile mai mari făcea ca donaţiunea să fie 
nulă în măsura, în care întrecea ţifra legală. (Cod. 8, 53, 34.5. 

î. şi 2.). 
Revocarea donaţiunii. O donaţiune poate fi revocată: - 
a) pentru ingratitudine faţă de donator; a 

b) pentru faptul că donatorului i i s'a născut în urmă un copil; 

c) pentru .neexecutarea 'sarcinelor î impuse donatarului; 

Donaţiunea se poate face şi cu anumite sărcini pentru dona- 

tar spre exemplu să facă o prestaţiune unui terțiu, să-i dea ali- 

menite, să restitue unui terțiu darul primit după un anumit timp. 

la eceastă donaţiune cu sarcini, numită donatio sub modo, dona- 

tarul dobândește dreptul imediat. Contra lui, donatorul poate :in- 

tenta actio praescriptis verbis*) pentru a cere executarea sarcirii 

pusă în favoarea unui terțiu; mai poate intenta condictio causa 

data causa non secula”) pentru a cere restituirea darului când 

donatarul nu execută sarcina; sau u poate avea o vindicatio. utilis 

3) C[.: Fragmente Vat. No. 293—309 în. Textes. de Girard Ed, VI pag. 

561__62. Rămâne ce chestiune de cercetat, ce mijloace va fi avut donatorul 

„spre a revoca .donaţiunea, în timpul acţiunilor legii, sau spre a reluza exe- 

cutarea donatiunii în timpul când pretorii nu creaseră incă excepţiuni, 

1) Ci. Cod. 8.53,9. 

2) Ci. Cod. 4.6.3. şi 8. 
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spre a cere restituirea donaţiunii făcută cu sarcina ca donatarul 
să dea alimente donatorului (Cod. 8, 54, 1.). Terţiul în favoarea - 
căruia s'a pus clausula, nu putea, după concepția clasică, să in- 

"ienteze acțiune contra donatarului, pentru-că atare clausulă 
constituia un pacium in favorem tertii. Totuşi Dioclețian, prin 
benigna iuris interpretatione *), a acordat şi terțiului o acțiune 
utilă contra donatarului. ă 

La donaţiunea făcută cu condiție suspensivă, donatarul nu 
dobândeşte darul de cât la implinirea condiţiei”). 

Donaţiunile între soți. 

0 regulă specială s'a format în dreptul roman, prin obi- 
ceiuri”), privitoare la donaţiunile între soţi. Aceste donaţiuni nu 
erau valabile pentru consideraţia că, sau erau de prisos dacă 
soții trăiau bine, sau puteau fi imorale când trăiau rău, In acest 
din urmă caz unul din soți ar fi căutat prin donaţiuni să obţină 
concordia conjugală, şi ast-fel căsătoria ar îi luat caracterul 

unei legături venale!). In afară de această consideraţie de ordin 
moral, Romanii, nu admiteau ca-un soț să sărăcească îmbogățind 
pe cel- lalt prin donaţiuni”). 

1) Cf. fragm. Vat, No. 286, “continând constituţia lui Dioclețian din 

anul 290, - Ma . 
2) Cf, Dig. 39. 5. î. pri. 

3) Ci. Dig, 24, |. |; Moribus apud nos , receptum' est, ne inter virum et 

„uxorem donahones vulcreni. Acest obiceiu se va : îi format după îe- 

" gea Cincia din anul. 204, având în vedere că printre personae exceptae Îi- 

Surau şi soţii. 

4) Dig. 24 I. 2: Sextus Caecilius et illam causam adiciebat, quia saepe 

luturum esset, ut discuterentur malrimonia, si non.donaret si qui posset, 

alque ea ratione eventurum, ut venalicia essent inatrimonia. Dig. eodem 

34, 8.7; + ne amore alterius alter despoliaretur. . . 

5) Principiul acesta este-formulat de Ulpian.in Dig. 24, 1. 5. Ş 8 de- 

liniri solet eam demum donalionem impediri solere, quae et donantem pau- 
"periorem et accipientem haciet locupletiorem.. Dacă însă donaţiunea era 

„făcută în aşa imprejurări juridice, în cit donatorul nu îşi micşora averea, 

atunci darul era valabil, Spre exemplu, unul din soţi dărula celui-l'alt un 

lucru strein, pe care nu-l putea usucapa penirucă îi lipsea buna credinţă. 

", Soţul donator, fiind Bona fide usucapa lucrul strein având titlul pro donate, 
Dig. 41. 6, 3, conţine acest caz: Si-vir uxori vel uxor viro donaverit, si res 

aliena donata iuerit, verum est, quod Trebatius putabat, si pauperior si qui 
donasset non fieret, usucapionem procedere. Cf, Ferrini, op, cit. No. 318. 
NI, nota 2, .



— 383 — 

Printr'o largă interpretare! nu intrau în rândul donaţiunilor 
nevalabile darurile mărunte obişnuite între «bărbat şi femei'). S'a 
admis totuşi valabilitatea ulterioară a donaţiunilor între soți, în 
caz când soțul donator a murit fără să o fi revocat prin oratio 
Antonini din anul 206 după Christos. Cazul oferă un exemplu 
de așa numită convalescenţă: actul juridic la' început nul de- - 
vine ulterior vălabil, ca abatere de la regula: guod ab initio vi- 
tiosum est tractu temporis convalescere neguit. S'a admis şi do- 
națiunea făcută mortis causa, pentru cazul de moarte cu condiția! 
ca soțul donatar să ă supravieţiuească celui-l'alt soț, Aici dona- 
ţiunea devine valabilă cu împlinirea condiției. De asemenea s'a - 
recunoscut donațiunea făcută divorții causa, exilii causa, sepul- 
turae causa!) în aceste cazuri donaţiunea este valabilă i în situaţia 
când beneficiarul nu va mai avea calitatea de soţ, sau nu mai 
există, 

Donaţiunea între soți fiind nulă, urmează că actul săvârșit 
pentru a o realiza este privit ca inexistent; de aceia, proprietatea 

nu s'a strămutat şi deci donatorul are rei vindicatio, sau în caz 

"de dispariție a lucrului are condictio; de aceia, oblisaţiunea nu 
s'a încheiat, ierlarea de datorie nu aduce liberaţiunea soțului 
debitor, 

ş. 2. 

Dos, dota, zestrea, 

(Dig, 23, 8, 5.: Cod. 11. 24), 

Zestrea este averea pe care femeia o aduce bărbatului spre 
a contribui la sarcinele căsătoriei”). Din această funcţiune econo- 

1) Vezi comentarul lui Ulpian din Di;g. 24 [. Dacă insă treceau mă- 

sura obişnuită, atunci constituiau 'o donaţiune nevalabilă, Cf, fr, 31, S. 8, 

Dig. 24. 1: Si vir uxori munus immodicusa celendis Marliis (mărţişoarele 

noastre) aut natali die dedisset, donatio est. Aici Pomponiu înțelege prin 
afirmaţia făcută, că donaţiunea este valabilă şi deci nu poate îi atinsă prin 
disposiţiile legii Cincia. De asemenea nu este donaţiune prohibită, când fe- 
meia contribue la sporirea averii bărbatului pentru ca el să poată obţine 

un fang social mai înalt, "donatio honoris causa, — ci. Dig. 24. 1, 42: ct. 
şi Dig. 24118. 

2) Dig. 24. |. 11|. Ş. IL..si divortii causa facta sit donalio, valere: 
_Îcagm, 43. inter uvirum ct uxorem. oxilii causa donatio Hieri potest; cl. 

Îrsm. 5. $.8. : | 

3) Ad orera matrimonii ferenda spun comentatorii. întemeindu-se pe 

. Dig. 23. 3. 16: nist matrimonii oneribus serviat, dos nulla est, Ct. şi Dig. 
49, 17, 16. pr. .
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mică a dotei urmează că, dota se constitue în vederea căsătoriei 
„cu. condiţia tacită şi, nuptiae seguantur şi deci, dacă nu avea loc 
căsătoria proectată se putea cere restituirea dotei constituite 
“prin condictio causa data causa non secta; mai-urmează că, la 

;.desființarea. căsătoriei dota trebue restituită, Dotă este numai a- 

- cea avere căruia i s'a.imprimat în mod expres caracterul 'dotal; 

- restul averii femeii, care nu s'a.-constituit dotă, se numeşte para- 

- pherna'), Asupra acestui. patrimoniu bărbatul are. numai acel 

:drept de administraţie, pe care i-l acordă femeia în calitate de 

- mandantă. Fără atare însărcinare bărbatul nu .are nici un âme- 
stec'), . . _ 

- Ulpian concentrează modurile de constituire a dotei în urmă- 

" toarea regulă: dos au: datur, aut dicitur, aut primilttitur”). Datio 

dotis are loc prin transferarea proprietăţii sau constituirea unui - 
drept real, spre exemplu usufruct; dictio dotis se săvârşeşte prin 

--simpla declaraţiune unilaterală a femeii sau a debitorului ei; pro- 

"missio dotis se face prin contract. verbal, consistând din între- 
- bare şi răspuns, În perioada bizantină, Theodosiu II a admis că 

- este suficient și obligatoriu simplul pact de constituire a dotei'). 

In ,ce' privește proveniența dotei s'au făcut următoarele 
distincțiuni, cari au importanță când se pune chestiunea vesti- 
tuirii: - - 

| a) dos pr ofecticia, « a patre profecta, constituită de tată sas 

ascendentul patern; - 

*b) dos adventicia, constituită de ori-ce altă persoană :). 

Dos recepticia, fără a indica proveniența, este aceia care s'a 

_ constituit cu clausa de a fi restituită la desfacerea căsătoriei”). 

In ce privește obiceiul de a se înzestra, dreptul roman cu- * 

__noaște:obligaţia tatălui sau a ascendentului patern de a-și dota: 

1) Dig. 23. 3. 9. $. 3: ci. şi Dig. 35, 2, 95, pr. unde este vorba de admi- 

nistrarea' de către bărbat a bunurilor  „uzoris ree.exira dotem constilutae“. 

2)... nullo modo, :;-. . muliere! prohibente virum in paraphernis se 

“ volumus immiscere (Cod. V, 14, 8.) constituţie din anul 450, 

3) Cf. Res. 6. I; cf. şi Gaius III. 95 a; Dig. 23, 3. 80. "In ce priveşte 

modalităţile practice ielurite de a constitui dota cf, Dig. 23. 3. 5. $. 5.7. 

Ş. 2, 36. 41. pr: promittendo doiem omnes oblisantur, cuiuscumque sexus 

” condicionisque sint. - ” 

1) CE. Cod, 5. 11. 6. din anul 428. 

5) Cf, Uipian Reg. 6.:3: ea quae a quovis alio data esf. 

8) Cf. Ulpian Reg. 6.5;...si is qui debit (dotem), ut sibi redderetur, 

" stipulatus fuerit. Cf, şi Dig. 39. 6. 13, Ş. 2. 
=



N 

— 385 — 

iata sau nepoata, Această obligaţie rezultă din interpretarea 
leşii Julia de maritandis ordinibus din timpul lui August, prin 
care se prevedea măsuri contra părinţilor cari împiedicau căsă- 
toria copiilor; şi cum neirizestrarea fetii ingreuia măritișul, s'a 
dedus ohligațiunea de a dota, Impărații Severus și Caracalla au - 
confirinat această obligaţiune printr'o constituție!). Mama nu era 
ohligată a-și dcta fata le cât în cazul unei mari necesități, (Cod. 
3,12. 14). lustinian a obligat pe mama heretică să-şi iînzestreze 
fica. (Cod. 1, 5. 19, 3). o 

Constituirea dotei nu este privită ca o donaţiune făcută băr- 
batului: (Dig. 44. 7. 19). Constatarea' are importanţă în caz de 
fraus creditorum imputată constituentului de dotă, ajuns insol- 
vabil, - 

Regimul dotal, coprinzând regulile privitoare la zestre în 
timpul căsătoriei și la restituirea ei prin desfacerea căsătoriei, 
s'a desvollat într'o lungă evoluţie la Romani. La început bărba-. 
tul dobândea dota în deplina lui proprietate fără nici o obligaţie 
de restituire; mai târziu cu toate că devenea proprietarul zestrii, 
el putea fi obligat în cele mai multe cazuri să o restitue; și: în 
fine sub regimul lui Iustinian, bărbatul deși privit ca proprietar . 
era în tuate cazurile obligat a restitui dota la desființarea căsă- 
toriei. Această evoluţie se poate urmări în trei perioade: aceia 

“primitivă când divorțurile erau foarte rare; aceia când divorțu- 
rile au devenit foarte frequente; şi regimul lui Iustinian. 

Prima perioadă. 

In această perioadă, care ar îmbrăţișa primele cinci secole 
«de la întemeierea Romei”), căsătoria se lega cu manus, mai rar 
prin simplul “consimțimânt fără alte forme. Ori-cum s'ar fi în- 

1) Cf. Dig, 23.2. 19; Capite trigesimo quinlo legis Iuliae quos habent 
in poteslate iniuria prohibuerint ducere uxorâs vel -nubre, vel qui dotem.- 

dare non volunt, ex constilulione divorum Scveri et Antonini, per procone 

- sules . praesidesque provinciarum coguntur in malrimonium collocare et 

dotare, prohibere autem videtur et qui condicionen non quaerit. , - 
2) Aceasta ar rezulta diâ alirmațiunea lui :Aulus Gellius 4. 3. Î. care 

spune că în primele cinci secole nu au existat nici la Roma nici în Laţiu, 

vre-o acţiune sau clausă specială privitoare la dotă (nullas rei uxoriae ne- 
que actiones neque caulicnes). Motivul era, câ nu se simţea nevoia de a 

se Îua precauțiuni cu privire la restituirea dotei, câtă vreme divorţurile 

erau foarte rare, 

23 

s



cheiat, se aplica regula: dotis causa perpetua est1), adică dota 
„era coastituită ca să rămână definitiv şi irevocabil la . bărbat. 

. ori-ce s'ar-fi întâmplat, | . 
-La căsătoria cu manus, când se mărita o femeie sui iuris 

toată averea ei trecea în: Patrimoniul bărbatului; dacă se mărita 
liind afieni iuris, dota ce-i se constituia avea aceiaşi soartă juri- 

„.dică, Bărbatul devenea proprietarul dotei, iar soția, rămasă ast- .: 
„fel fără avere proprie, intra în rândul -propriilor ei copii, alături - 
de cari venea ca heres sua la moștenirea soțului, Aşa în cât, dacă 
perdea. zestrea iși găsea o compensație în dreptul de moștenire. 
Cum divorțurile erau aproape necunoscute, foarte rar se putea. 
prezinta cazul unei văduve despărțite ce-și „perduse zestrea, prin 
risoarea dreptului, la primul bărbat, 

Dacă se desfăcea căsătoria prin moartea femeii, bărbatul 
păstra dota, Era şi drept, pentru-că el continua să poarte sar- 

- cina de a crește copiii; dar și pentru o altă considerație; numai 
| ast-tel cpiii ar fi găsit în patrimoniul defunctului lor tată și a- 

- verea adusă de mamă ca zestre, Dacă s'ar fi restituit mamei ze- 
- strea, copiii nu ar fi putut să o dobândească la moartea mamei 
pentru-că după dreptul civil vechiu nefiind asnați cu ea, nu 

" aveau dreptul de a moșteni pe mamă. In schimb, bărbatul obiş- 
" nuia să lase prin testament soției ca legat usufructul asupra do- 
- tei (lesatum dotis) şi cu modul acesta se asigura văduva pentru 
restul vieții; iar copii veneau la moștenirea paternă, în care intra 
și dreptul de nudă proprietate asupra averii, ce formase dota. 

- A doua perioadă. 

Regimul schițat a putut dura câtă vreme divorțul era o rari- 
„tate, Când însă desvărţirile au devenit tot mai dese, era de in- 

teres public să se înlesnească. femeilor putinţa de a se remărita 
prin păstrarea dotei. Jurisconsultul Paul scrie: Rei publicae in- 

„terest mulieres dotes salvas habere, propter guas. nubere pos- 
* sunt”), Practica de toate.zilele a găsit mijlocul, de a se conserva 

intactă dota, recurgând la stipulaţiunea, numită cautio rei uxo- 
riae, prin care la constituirea zestrei, viitorul bărbat promitea că 

o va restitui în caz de desfacere a căsătorizi, Din această pro- 

1) Dig. 23, 3, L.: Dotis causa prepetua est, et cum voto eius gui dat ia - 

contrahitur, ut semper apud marilum 'sil. - 

2) CE, Dig. 23. 3. 2.
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misiune el era obligat prin actio ex sti 
mită recepticia. Odată cu Stipulațiunea de restituire se putea și prețui valoarea dotei: fie taxationis gratia, stabilindu-se suma ce ar avea de plătit bărbatul dacă e] prin dol sau culpă ar fi „răspunzător de distrugerea sau stricăciunea lucrurilor dotale, fără a răspunde însă de .pieirea 'lor prin caz fortuit;: fie vendi- 'fionis gratia, în care caz e] era privit ca un cumpărător obligat „să plătească valoarea la desfacerea căsătoriei, . In acest caz su- portă ori-ce fel de risc. — Dacă nu S'a convenit alt-fel, evaluarea ținea loc. de 'vânzare '), e 

Alături de actio ex stipulatu, dreptul positiv a mai: pus la_ disposiţia femeii sau moștenitorilor ei și alt mijlsc, spre a cere restituirea dotei și anume: 'aciio rei uxoriae?). 

pulatu să restitue dota nu- 

; 
„Situaţiunea juridică a dotei în timpul căsătoriei. 

Bărbatul era privit ca proprietar”). În această calitate el pu- "tea dispune ori-cum: vinde, preface, ceda etc. având și mijloacele de procedură cari sancționau acest drept: rei vindicatio,  actio negatoria, actio furti), actio legis Aguiliae. S'a - adus totuși o restricțiune prin lex Iulia de tundo dotali sub August, şi anume: - soțul nu putea înstreina fondul italic de cât cu. 'consimţimântul! „femeii; și nu-l putea hipoteca nici cu acest consimțimânt pen- tru-că; consimțimântul la constituirea unei hipoteci ar fi însem- 
nat o infercessio, o gâranţie luată de femeie pentru bărbat, care "era prohibită. In afară de această restricțiune bărbatul din drep- 
tul clasic poate dispune nu numai de mobile dotale, dar chiar de irzobile provinciale, precum şi de pământul italic evaluat vendi- 
lionis gratia; pentru-că în acest caprel a devenit proprietar, da- 

  

1) Aestimatio venditio est (ci. Dig. 23, 3. 10 $ 6) Regula se aplica „chiar atunci când lucrurile se aflau în: uzul zilnic al femeii: aestimatae res usu eliam mulieris periculo mariti deleriores efficiuntur, (Dig. 24 3. 51); pentru aestimatio taxalionis gratia, cl, Dig. 24, 3. 50, Cod. 5. 12. 21. 2) Asupra originei acestei acţiuni, asupra carazterului, ci la inceput pe-. nal. Cf. Girard op. cit, pag. 955—56, | , - 
2) Era însă obligat .la restituire în caz de desfacere a căsăloriei, De 

aceia unii, trecând peste dreptul 'actual al bărbatului, şi Sindindu-se - la 
obligaţia, eventuală de a restitui, Sau îndoit de dreptul de proprietate 
marital, Dig. 23, 3. 75: Quamvis in bonis marifi dos sit, mulieris tamen est,: 

1) Dig, 47, 2. 49, 1: Rei dotalis nomine, quae periculo mulieris est, non 
mulier furti actionem habe sed maritus. ” |
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torind nu restituirea fondului, ci a preţului. Instreinarea jondu- 
lui italic avea ca sancţiune nulitatea. De aici urmează că, . băr- 
batul în timpul căsătoriei putea să refuze executarea obligaţiunii 
luate de a trasfera proprietatea; iar femeia, după desfacerea. 
căsătoriei, putea revendica imobilul înstreinat de bărbat î în „dis- 
prețul legii. . * e - . 

7 . Obligaţiunea de restituire, 

Dreptul de proprietate al bărbatului. durează atâta timp cât 
- durează şi căsătoria. Odată desfăcută căsnicia, obligaţiunea de a: 

restitui se înfățișează deosebit, după cum e de restituit-o dotă 
recepticia, sau nu, . - 

I.-Restituirea dotei recepticia se cere prin actio ex stipulat, 
care este o acţiune de drept, strict, întemeiată exclusiv și inalte- 
rabil pe stipulațiunea încheiată la constituirea dotei. De aici ur- , 
mează, că -ceia ce sa “promis prin contract, trebue restituit în 
întregime, fără întârziere, și fără nici o consideraţie pentru bene- 
ficiile ce a putut să aibă femeia din partea bărbatului în timpul 

- căsătoriei, nici pentru situațiunea precară în care se poate afla 
soţul în. momentul întentării acţiunii, Bărbatul sau moştenitorii: E 
lui sunt obligaţi la restituire către 'stipulant sau moștenitorii 
acestuia sau chiar lață de terțiu, când obligațiunea de a restitui . 

"s'a contractat în favoarea unui terțiu. Poate chiar din timpul 
„dreptului clasic s'a admis această abatere dela principiul: alteri 
stipulari non potest. | 

“IL. Dacă dota nu. este recepticia, se restitue prin actio rei 
uxoriae, acţiune de bună credinţă, ținându-se seamă de urmă- 
toarele î împrejurări: 

Dacă s'a desființat căsătoria prin "moartea femeii, bărbatul 
„păstrează dos adventicia;' dos profecticia 'se întoarce la acela 
„care a constituit'o dacă mai trăește, cu reținerea unei cincimi 
pentru fie-care copil; dacă nu mai trăește și această dotă î rămâne 

"la bărbat), - -- 

Dacă s'a desființat căsătoria prin moartea bărbatului sau di- 
vorț, atunci or-ce fel de dotă trebue restituită și anume: se va 
restitui femeii. dacă nu stă sub patria potestas; dacă se află sub , N Si | 

1) Ulp, Reg. 6. 4: Mortua in matrimonio muliere dos a patre profecta. 
ad patrem revertitur, quintis, in singulos liberos in infinilum relictis penes 
virum, Quod si pater non sil, apud maritum remanet. 5: Adventicia autem 

dos: semper .penes marilum remanet.



ei şi tatălui ei!), _Actio. ei uxoriae trece la moștenitorii femeii, numai dacă în timpul vieţii pusese pe bărbat în întârziere ?), 
Obiectul restituirii este dota, sau valoarea fixată în bani dacă estimaţiunea s'a făcut venditionis Sratia. Dacă se restitue în natură, se va restitui dota așa cum a Putut să se mărească în cursul, căsătoriei prin accesiuni de toț felul, ori cum a putut să se prefacă prin -inlocuiri de valori rezultate din administraţia bărbatului, Acesta nu răspunde cu privire la gestiunea |ui de cât. penltu culpa levis in concrefo, pentru lipsa obişnuia să o aibă în propriile-i afaceri î), Fr în proprietatea bărbatului; 

Taia temporist). Anul, în a 
de vreme din momentul c 

uctele dotei rămân 
iar în anul divorțului se împart pro : 
ceastă chestiune, se socotește cel mai 
ând s'a încheiat, căsătoria chiar dacă - fondul producător de îructe s'a predat ante nuptias; sau se soco- tește din momentul când s'a constituit ca dotai fondul, care mo- rnent coincide cu predarea lui %. - 

2) Ulpian Reg. 6. 6. Divortio Jacto si quidem sui iuris sil mulier ipsa habet rei uxoriae aclionem, id est dotis repetilionem; guod si in potestale Pairis sit, pater adiuncta filiae persona habet actionem _rei uxoriae; neo interest adventicia sit dos an profccticia. i : ?) Ulpian.- Reg. 6. 7; Post divortium 
non aliter datur, quam si moram in d 

*) Cf. Dig. 23, 3, 17, pr, | ie: 
4) Chestiunea prezintă o deosebită im 

„constând dintr'un imobil producător de 
1% vedere anotimpul culegerii fructelor, 
prietar şi apoi divorțează; iar femeia fără soluţiunea împărţirii pro rata temporis a fructelor, ar rămâne restul anului fără venit. Cf, Dig, 24. 3, 7. $. 12: Si fundum viro uxor in dotem dederit isque inde arbores decideret, si hae Irucțus intelleguntur, pro porlione anni debent restitui (puto autem, “si arbores caedude Iuerunt vel gremiales, dici oportet -in fructu cedere). "Dia valoarea fructelor de restituit bărbatul are însă dreptul să scadă : -suma cheltuielilor făcute cu producerea şi recoltarea lor: Fructus cos esse constat, qui deducta impensa supererunt,. (Dig. 24: 3. 7, pr,) 5) Dig, 24; 3, 5, De divisione anni eius, quo divortium factum est guaeritur, ex 'die 'matrimonii au ex die traditi marito fundi maritus sibi „computet 'tempus, et utigue in fructibus a viro retinendis neque dies dotis “constifuae, negue nuptiarum observabilur_,sed quo primum dotale praedium constitutum est, id est frafita possessinne. -Dacă însă sa predat. înainte de <ontractarea căsătoriei, Paul formulează clar regula mai sus dată; “ Si ante nuptias fundus traditus est, ex die .nuptiarum ad e _Seguentis anni compulandus annus. Dig. codem, fragm, 6. 

deluncta muliere heredi cius aclio 
ote mulizri reddenda marilus fecerit. 

porianţă, când spre. exemplu dota 
fructe, bărbatul se însoară având 
prin .percepţiunea lor devine pro- 

undem diem 

acelei îngrijiri, ce -
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Actio rei uxorie, fiind o acţiune bonae fidei, se.deosibește de . - aclio ex stipulatu, care este sfricti iuris, prin următoarele înles= niri făcute bărbatului la restituirea dotei: | Da . „_"1."Se acordă bărbatului condamnat la restituire, beneficiu competentiae, adică i se lasă atât cât îi este necesar să trăiască, și el după desfacerea căsătoriei. Acest beneficiu fiind strict per- sonal, nu poate fi pretins de moștenitorii bărbatului!), Ai 2. Lucrurile fungibile se restitue în trei rate anuale, (annua, „brmâ. trima die). Cele-l'alte lucruri dotale, imediat?), Inlesnirea făcută prin această distincțiune este evidentă: cum lucrurile fun- sibile se consumă ușor, este drept a.se da timp bărbatului sau moștenitorilor. lui să-și procure valoarea lor; pe când cele-lalte NI  . aflându-se în ființă, se pot restitui imediaţ, -- a 3: Bărbatul are dreptul la aşa numitele retențiuni, prin cari dota 'se micșorează din următoarele cause: a a) propter liberos, reținând 1/5 pentru fie-care copil fără ca totalul reținerilor să întreacă jumătatea zestrei; Da b) propter mores, când femeia este vinovată de divorț băr- “batul poate reţine “ls pentru mores leviores și “l pentru mores graviores, exemplu adulter; să | €). propter res donatas, putea reține darurile făcute cu atât mai.ușor; cu cât transferarea proprietății nu era-valabilă din mo mentul în care s'au oprit donaţiunile între soți, Ea d) propter res. amotas, pentru acele lucruri pe cari femeia le-a sustras plecând din casa bărbatului. In asemenea caz reten- țiunea aducea la îndeplinire dreptul bărbatului de a cere resti- - " tuirea lucrurilor sustrase, prin actio rerum amotarum, numită ast-lel. (acţiunea lucrurilor date la o parte) pentru a nu micşora prestigiul căsătoriei chemând în judecată pe femeie cu. actio urţi. .. h - | - | 
e) propter impensas"), bărbatul reține: valoarea  chetuelilor necesarii, conform regulii impensae.necessariae ipso iure dotem. minttunt'). Pentru impensae utiles și voluptuariae are cel puţin 

  

i) CE. Dig. 24. 3. 12 şi Dig, 42, 1,20. - . | 
2) Ci, Ulpian. Reg. 6. 8: Dos si pondere numero mensura conlineatur 

annua bima trima die redditur, nisi si ut praesens reddatur, convenerii. rel. . „Quae 'dotes statim redduntur. - - - - - 2) CE-Ulpian Res, 6, 14_17, - . 
1) Chiar dacă s'ar fi stabilit prin: contract dotal, că la o eventuală 

"restituire a dotei să. nu se ia în. consideraţie cheltuelile - necesare, totuși bărbatul avea dreptul la acest fel de impensae. Cf. Dig, 23, 4, 5, $.2
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„ius tollendi, ast-iel exercitat în cât să nu deterioreze lucrul, la 
care au fost aplicate, nici să se facă din spirit de şicană.. E 

In afâră de retenţiunile propter liberos și „prapter mores 
cari au caracter personalissim; cele-lalte având un caracter pe- 

“cuniar, constitue un drept, care trece la moştenitorii bărbatului!), 
4 Când bărbatul a lăsat femeii prin testament un beneficiu, 
moșteritorii sunt oblisaţi să execute disposiția testamentară în 
lavoarea femeii şi să-i restitue și dota, dacă au fost chemaţi în 
judecată prin actio ex stipulatu. Dacă însă nu s'a stipulat resti- 

_tuirea dotei şi deci nu poate funcţiona de cât. actio rei uxoriae, 
| atunci femeia avea să aleagă: ori cere restituirea dotei ori dona- . 
țiunea testamentară, Această alegere -i s'a impus de pretor prin 
ediclum de alterutro petendo?). . _ | 

“ Regimul lui Iustinian. = 

Dreptul lui lustinian indică o tendință pronunțață dea: 
- ocroti şi mai mult zestrea femeii, Şi în această perioadă bărba- 

tul este privit ca proprietarul dotei cât durează căsătoria. In 
* dreptul clasic! exista controversă, dacă norma  inalienabilității 
fondului dotal italic, introdusă prin legea Iulia de fundo dotali, 
nu îrebue întinsă şi asupra fondurilor provinciale, Iustinian a lă- 

- “murit chestiunea, declarând inalienabil : ori-ce imobil?) chiar 
atunci când femeia și-ar fi dat consimţimântul la înstreînare, 

"Ela contopit normele acţiunii ex stipulatu cu actio rei uxo- 
"riae, aşa că ori-ce dotă trebuie restituită, indiferent cum a fost 

4 

  

1) Dig. 23, 3. 15. $1: Heredi mariti,- licet in solidum condemnetur, 
coripensationes tamen, quac ad pecuniariam causam -respiciunt, proderuni, 
at hoc minus sit oblisalus, veluti ob res donatas, et amotas et impensas, 
morum vero coercilionem non habel. o. 

2) CE, Cod, 5, 24. 1 $£ 3, Spre deosebire de actio 'ex 'stipulatu, se dă 
fcmeii prin actio rei uxoriae dreptul de a trece înaintea tuturor creditorilor 

" bărbatului, în afară de cei hypotecari, spre a cere restituirea dotei. Aşa 

„dar, față de creditorii hirografari, aceia cari nu sunt asiguraţi prin consti-. 

tuire de: drepturi reale, creanța femeii este privilegiată înter personales 

aciiones. Acest privilegiu nu trece la moştenitori. Cf. constituţia lui Cara- 
«calla. din anul 209, Cod. 7, 74. | A 

3) Cf. Inst. 2,.8. pr.; Cod, 5. 13, 1 $ 15: Placet itague .nobis candem 
„ observationem, linalienabilitatea) non tantum in italicis fundis, sed etiam 
"în provincialibus. extendi. S'a păstrat insă excepția acelora a căror, esti- 

maţiune ţine loc de. vânzare,. pentru-că..atunci obiectul dotei de restituit 
nu este imobilul, ci preţul fixat, A SR -
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constituită; iar acțiunea ex stipulatu a dat naştere într'o anuasită 
-. măsură la un bonae tidei iudicium. Şi anume: bărbatul era obli- - 
"gat să restitue imobilele imediat, mobilele după un an; sa tem- 
perat condemnaţiunea la restituire prin beneficium competențiae. 

Dota se restitue sau constituentului, sau femeii, sau moșteni- | 
torilor ei, chiar când bărbatul nu a fost pus în întârziere î în tim- 
pul cât trăia femeia, - 

S'a suprimat edictul de alterutro şi ast-fel femeiă putea cere şi , 
-dota şi liberalitatea lăsată prin testament, 

S'au desființat retențiunile dotale (taceat in ea retentionum 
verbositas), afară de impensae necessariae quae ipso iure dotem: 
minuunt. Pentru cele utile bărbatul poate intenta actio mandati 
contraria, dacă le-a tăcut cu consimţimântul femeii, sau actio ne- 
Sotiorum gestorum contraria, când a lipsit însărcinarea expresă; 
pentru cele voluptuariae el poate” exercita ius tollendi fără a 
cauza deteriorarea lucrului 1), - - 
“lustinian a, asigurat creanţa- de restituire a dotei printi'o hipo- 

tecă generală asupra întregii averi a bărbatului, nu numai actuală 
dar şi viitoare, având prioritate nu numai faţă. de hipotecile con- 
stituite” în timpul căsătoriei ci trecând însintea și acelora exis- 

i tente înainte de a se fi încheiat căsătoria *). Prin asemenea mii- 
Sură s'a tăiat bărbaţilor posibilitatea de a mai găsi credit. “Nor- 
mele: de mai sus se referă la restituirea dotei după desfacerea 
căsătoriei; soluto matrimonio. - 

În timpul căsătoriei, durante matrimonio, femeia poate cere 
restituirea dotei, când bărbatul a ajuns insolvabil, - propter 
inopiam mariti, în care caz femeia ar fi „amenințată să nu se 
nai poată întreţine „pe sine și pe ai ei”). 

  

1); Asupra acesior modificaţiuni cf, Cod. 5. 13: intitulat: de rei uxo- 
riac aclione in stipulatu actionem transfusa, et de natura dotibus  praestita, 

” din anul 530, , - 
2) CE, const. din anul 531, Cod. 8. 17. (18) 12 $ . acitam donavimus 

 inesse hypothecam, poliora iura contra omnes. bare mariti „ creditores, 
licet anterioris sit temporis privilegio vallati. 

3) Dig 23.3. 3 $1: Manente matrimonio non peiditurae uxori i ob has 
- causas dos reddi poiest: ut sese suosque alat, -ut fundum idoncum emat, 
ut in exilium vel in insulam relesato parenti praestat alimonia, aut ut: 
egentem virum fratrem sororemve sustineat. Cf, şi Dig, 24. 3. 20, Ideia 
aceasta a separaţiei de patrimonii a fost întrodusă și în legiuirile moderne. 
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$. 3. 
„Donatio propter nuptias. 

(Cod, 5, 3.) 

. Această donaţiune, obișnuită mai ales în Orient, se făcea de 
către bărbat femeii spre a-i servi de întreţinere, în: cazul când va . 
ajunge văduvă prin moartea bărbatului sau prin divorţ provenit 
din vina lui, - - 

Își trage origina din obiceiul de a se face daruri viitoarei 
soţii inainte de nuntă. Acestea se numeau donationes ante nup- : 
tias. lustinian a asimilat dotei asemenea daruri, dispunând să se . 
poată constitui și in timpul căsătoriei şi le-a numit donationes 
propter nuptias'). Asemenea donaţiune formează un echi- 
valent al dotei, de aceia s'a și numit mai târziu contrados, an- 
tidos. Nu era supusă la insinuatio ca şi dota; imobilul era.ina- 
lienabil; restituirea era garantată printr'o hipotecă, neprivile- 

„ Siată, asupra averii bărbatului. În caz de insolvabilitate a băr- 
bitului putea fi cerută chiar constante matrimonio *). . 

CAPITOLUL II, 

Despre Delicte. 

(Inst, 4. 1.) 

Noţiunea delictului; indicații istorice; acțiuni penale s si 
„reipersecutorii, 

. După contracte, a doua sorginte principală de obligaţiuni o 

constitue delictele*). Acestea sunt de două feluri publice sau pri- 

vate. În prima categorie intră acele fapte ilicite, cari ating inte- 

resele generale ale societății, şi de aceia represiunea lor formea= - 

ză una din funcțiunile de căpetenie ale statului! ), Aici nu inte- 

). Asupra istoricului cî. Inst. Il. 7. 3, ci, şi | Cod, -5, 3. 20; şi Mittets 

- Reichsrecht und Volksrecht 1891 pag. 256—312, ” 

2) Cf. Cod, 5, 12,29, | 
2) Opera fundamentală asupra acestei materii rămâne lucrarea lui 

Mommsen, R&misches Siralrecht. din anul 1899. Indicaţii de literatură vezi 

în Girard, pag. 392, nota 1; et Emilio Costa, Crimini e Pene da Romolo a 

Giustiniano Bologna -1921. 

1)  ÎIsvoarele dreptului penal roman în timpul Republicii sint cele XIU 

table, obiceiurile, legile, dreptul pretorian; legile din timpul dictaturii lui
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resează ca isvor de obligaţiuni de cât delictele” private ce se pof 
caracteriza: fapte ilicite, comise cu. intenţia de a păgubi, cari 
dau victimei dreptul la o amendă bănească; numită. poena. 

Dreptul penal modern înțelege prin fapt un act positiv sau 
a abstențiune, După concepția romană din perioada clasică de- 

* lictul se comitea numai prin săvârșirea unui act positiv. Simpla 
omisiune putea fi privită ca .nerespectarea obligaţiunii ce rezultă 

“ din raportul juridic existent și deci poate da naştere la o răspun- . 
dere, dar nu constituia un delict propriu zis: (Dig, 7. 1. 13. $. 2.). 

Faptul trebue să fie ilicit, adică să atingă o dispoziţie a . 
"dreptului positiv, In afară de normele stabilite de dreptul în vi- 
doare, libertatea individului nefiind restrinsă, el nu poate fi che- 
mat la răspundere pentri acte neprobhibite de lege. De a aceia Ro- 
manii spuneau: nulla poena sine lege. 

Ceia ce imprimă actului caracterul de delict, este intenția 
făptuitorului de a aduce o pagubă. Se poate cere repararea pa- 

- Subei causată Îără intenție; dar nu se poate cere, în principiu”), 
1 

. Sulla şi legile -lui August, Sub Imperiu se mai i adaugă şi constituţii im- 
“ periale din perioada mai ales bizantină, Jurisconsulţii romani nu au dat o 
atenţiune atât de pătrunzătoare dreptului penal cum au făcut la dreptul 
civil. De aceia, această ramură a științei juridice nu constitue o pagină 
strălucită din literatura lor juridică, 

Organizarea justiţiei. corecţionale sa realizat in epoca republicană 
după impulsul revendicărilor populare şi în legătură cu fluctuațiunile po- 
litice, La inceput. consulii, continuatorii puterii 'regale, aveau' putereă repre- 
sivă fără nici o' frină, Prin „legea Valeria de provocatione din. anul 509 

înainte de Christos, s'a acordat comiţiilor centuriate dreptul de a iuncţiona 
ca instanță de apel în procesele, în- cari magistratul roman ar îi pronuna- 
at o pedeapsă capitală sau “poate chiar numai lovituri (ne quis magisira- 
tus civem Romanum adversus provocalionem necaret neve „verberaret), când 

- delictul s'a comis în Roma sau in imprejurimi pină la prima” pialră mili- 
ară” (indicând distanța de 1000 de paşi). Tribunalele corecţionale se orga- 
nizau. de la caz la caz. Mai târziu, inmulţindu-se mai ales plângerile pro- 

- vincialilor contra magistraţilor romani, însărcinaţi cu administraţia pro- 
vinciilor. s'au instituit /ribunale permanente, numite . „guaestiones perpe- 
tuae“, unde, în afară de abuzurile de putere faţă de. averea .provinciali- . 
lor, se judecau şi: procesele“ politice. Ajungând Sulla dictator, el“ aduce 
cite-va legi cu caracter penal, spre a reprima delictele de tot felul aşa de 
frequente în timpul frămintat, în' care a -trăit, Quaestiones perpetuae 
durează toată perioada clasică, In epoca . Monarchiei absolute Impăraţii 
sunt şefii justiţiei criminale exercitată la Roma prin  praefectus urbi, 
în Italia prin praefectus praetorio, care ajunge a funcţiona ca ultimă ins- 
tanță de apel; mai târziu acest rol îl împlinește consistorium principis. 
Ci. Heilfron pag, 164__68, 

1): Nu sint coprinse. în această regulă quasi-delictele, 
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4 autorului o amendă bănească, pentru-că lipsind intenția nu s'a comis un delict, Ă | 

| Indicaţii istorice 1). 
Dreptul de a pretinde o amendă represintă: modificarea în mod pașnic a dreptului primitiv de răsbunare. - Victima având dreptul de a se răsbuna, putea transforma acest dregit, reducân- du-l la pretenţia de amendă, In această privință mersul evoluţiei a urmat aceiași cale și la alte popoare. Păsubaşul care se'poa- te răsbuna, poate face, fără insă a. îi obligat, transacțiuni cu făp- | tuitorul, în sensul ca acesta să plătească o sumă de bani pentru a-și rescumpăra, sreșala. Mărimea sumei rămânea, la: înţelegerea -Părţilor. Mai târziu intervine puterea statului având în vedere liniştea obştească, și impune amenzi, cu care victima este obli- " sată a se mulţumi, Așa dar, la început domnește răsbunarea în - aceiași măsură: „dinte pentru dinte“, legea străveche a talionu- lui. Victima își poate însă inăbuși răsbunarea, făcând pe făptui- tor să-și rescumpere delictul; acesta este sistemul coinposiţiilor voluntare. Mai târziu apare sisfemul composiţiilor legale ""co- prinzând amenzi impuse de legiuitor, cu cari păsubașul este o0- bligat să se mulțumească. Acest sistem suprimă dreptul la răs- 

bunare. a | _ Menţionatele faze “de dezvoltare 'se întâlnesc: în cele “ XII 
table; aici se află norma, si membrum rupsit. ni .cum eo -pacit, . 
telio esto; dacă nu s'a căzut la pace pentru fracturarea osului, să 
se aplice talionul. Se recunoaște dreptul victimei la aceiaşi pro- - 
cedură și în caz de furt manifest, când hoțul a fost prins asupra 
faptului. In aceste două cazuri se oglindește regimul primitiv E 
până la barbarie, Dar tot în legea decemvirală își face drum şi 

„ concepția mai îndulcită, în materie de furt, coprinsă în expresia 
damnum pro ture decidere, pentru a indica invoiala liberă dintre 
victimă și hoţ. Un pas mai departe de progres in aceiași legiuire 
se constată la furtum nec manifestumn, în care caz păgubașiil era 
oblisat să se mulțuiniească cu. amenda fixată de legiuitor; aici - 
apare sistemul composiţiilor legale ce se aplică și în caz de in- 
jurie, (Si iniuriam faxit, viginti quinque poenae sunto, tab, VIII), 

  

1) CE, Ihering. Geist des rămischen Rechts, Vol. 1. din 1878 pag, - 
129.149, | |
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* Acţiuni penale şi reipersecutorii. 
„La obligaţiunile rezultate 

- rică' dreptul străvechiu de răs 
mas din această origină urme în normele juridice. de mai t „In adevăr, răsbunarea având un caracter personalissim, ur- mează că și forma mai temperată a dreptului la amendă să păs- treze întru cât-va această însuşire;. şi de aceia: dreptul la amendă. este întemeiat contra. persoanei făptuitorului, în ori-ce Siiuaţie juridică s'ar afla atâta timp e 
ferit o degradare civilă, persoana fiz 
a rămânea răspunzătoare conform regulii: Nemo delictis exizitur Quamvis capite minutus sit'). Sclavul,-deși nu are capacitate juri- dică, poate fi răspunzător ex delicto?). 
amendă nu se poate întinde contra moștenitorilor: făptuitorului, pentru-că nici -răsbunarea nu merge până la persoana lor. Cum „Prin urmare, acțiunea penală a creditorului ex delicto-nu trece contra moștenitorilor delinquentului, este logic: ca această ac- țiune să nu poată fi ridicată: nici de moștenitorii creditorului, pentru-că ei personal nu- au fost atinși. Cum răsbunarea se în- "dreaptă contra ori-cui a participat la comiterea delictului, ur=- „mează că și acțiunea penală se îndreaptă contra fie-cărizi parti- cipant; așa dar, dacă au fost mai mulți făptuitori, acţiunea. pe- nală se acordă cumulativ: amenda bănească -se poate cere în întregime de la fie-care din ei. Cum răsbunarea: are drept ţintă persoana făptuitorului, acesta nu poate scăpa de răspundere în alt mod, de cât dacă:se satisface pretenţia păgubitului. De aceia, dacă sclavul sau fiul.a comis un delict, stăpânul sau tatăl se liberează de obligație p 

“fiul delinquent (noxae deditio) *). .. | 
A 

ex delicto, stând la baza lor. isto- 

ârziu, 

. Atari norme au putut să fie aplicate în mod consequent atâta - A timp cât delictul a dat naștere în mod exclusiv la o amendă .bă- 
„nească. Cum însă un delict aduce și o pagubă materială, 

„ cunoscut necesitatea unor mijloace de procedură s : 
această pagubă, Și ast-fel apare în materie de obligaţiuni ex de- 

  

1) CL Dig. 45,253, 
2) Servi ex delictis obligantur, et si manumittantur obligati remanent, Ci. Dig. 44, 7, 14. . 3 

2) Vezi asupra acestor consecințe, expunerea magistrală a lui Girard 
op. cit. 395__97, Ă ” - e : 

bunare contra făptuitorului, a ră-. 

ât trăiește. Chiar dacă a su- - 
ică existând, continuă deci. . 

In schimb, dreptul la _ 

redând în puterea victimei pe sclavul sau 

s'a re-' 
pre a se repara.
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licto, în afară de acţiunile penale, sancționând dreptul la o sumă 
„de bani ca amendă, și acţiunile zise rei persecutorii prin cari se 
cere lucrul, care a fost obiectul delictului - (rem persequi), sau 
dacă nu mai există repararea pagubei suferite,. Acţiunea reiper- 
secutorie nu se acordă cumulativ, când au fost mai mulți parti- 
cipanți, pentru-că aceiaşi pagubă nu se repară de mai multe ori, 

- Acţiunile cari au un caracter curat penal, precum sunt ace- 
lea numite vindicatum spirantes nu se moştenesc nici activ nici 
pasiv!), conform vechii concepțiuni.a delictului. - Acţiunile cu 
caracter reipersecutoriu se transmit activ, la moştenitorii victi- 
mei, pentru. ca “și âceştia să poată cere o. despăgubire; se trans- 
mit şi pasiv, contra moștenitorilor făptuitorului, în măsura. în 
care au profitat din delictul comis (quanto locupletior hereditas . 
ad eos pervenit). Aceste reguli pornesc din consideraţia, că pa- 

Suba; materială trebue reparată aceluia, care o suferă, de către 

"- persoana care profită. a | 
Se mai cunosc unele acțiuni numite mixte, cari au un carac- 

ter 'şi penal şi.reipersecutoriu. -La asemenea acțiuni elementul 

penal îşi păstrează efectul personal și se stinge cu moartea păr- . 
-ţilor; pe când elementul reipersecutoriu se transmite și activ şi 

pasiv în măsura pagubei sau a îmbogăţirii existente. i 
Toate acţiunile de mai sus, independent de felul lor, se 

transmit și activ şi pasiv din momentul în: care s'a legat proce-. 
“sul între părţi prin litis contestatio?), pentru-că prin acest act de 

procedură obligația ex delicto şi-a fixat cuprinsul sub. autorita- 
tea pretorului, luând între părţi un caracter contractual. 

SECȚIUNEA |. 

Delicte private. 

Dintre delictele private, cari ating interese particulare și în- 

temeiază o pretenţie la amendă bănească, unele se îndreaptă 

contra averii, altele contra persoanei cui-va. „Delictul cel mai 

frecquent contra averii este furtum. . 
. . 

*) Gaius IV, 112; Est cortissima iuris regula ex maleficiis poenales, 

actiones in heredem nec competere. nec dari solere, veluti furti, vi bonorum 
raplorum, iniuriarum, damni iniuriae. „ 

2) Dig. 50. 17, 130: Omnes actiones, quae morte aut tempore  pereant 

semel inclusae iudicio salvae permanent. E ,
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$.1. Ra 
Furtum. | 

(Dig. 13, 1: 47, 2: Cod. 4. 8: 62.) 
Furtum, după definiţia lui Paul, “est contrectatio rei fraudu- losa lucri faciendi sratia vel rei ipsius, vel etiam usus eius pos- sessionisve').. Definiţia romană este mai coprinzătoare de cât cea „modernă, Contrectatio nu este numai sustragerea unui lucru strein, ci inseamnă însușirea unui folos ce nu se cuvine beneficia- rului după: dreptul positiv. Obiectul furtului: poate îi şi alt-ceva de cât un lucru corporal; iar deliquentul poate să fie însuși pro- prietarul lucrulăi, a cărui posesiune se afla la altul: Romanii cu- noşteau trei specii de furt după. definiţia citată: | |  furtum rei, sustragerea”) lucrului strein; . | furtum usus, însușirea-unei întrebuințări nepermise sau peste - limitele permise, spre. exemplu: depositarul poartă hainele ex- puse, comodatarul întrebuințează alt-fe] sclavul împrumutat de căt a fost convenţia”); | 

 Tartum pbssessionis, spre exemplu când proprietarul își în- sușește posesiunea lucrului propriu, dât cu amanet creditorului sagist; sau sustrage lucrul său din stăpânirea posesorului de 
bună credinţă”), - | Nu există furt, când nu s'a comis în vederea unui .profit,... * 
lucri faciendi sratia”); așa dar, nu este fur acela 'care sustrage 

  

1) Ci, Dig. 47. 2.153. | " +)" Se poate comite un furtum rei chiar fără actul, sustragerii, "Acela, 
care ştiind că nu i se. datoresc banii, îi primeşte totuşi asumându-și cali- 
tatea de creditor,. comite un furt: Furtum fit, cum quis indebitos nummos 
'sciens acceperit. (Dig. 13, 1, 18), | Ma 

5) Gaius III. 195__197; Furtim fit autem non solum, cum quis inter- 
cipiendi causa rem alienam amovet, sed generaliter cum quis rem alienam 

„invito domino contrectat. Itaque si quis re, quae apud cum deposita sit, uta- 
tur, furtum comittit: et si quis utendam rem acceperit, eamque in alium 
usuim transtulerit furti oblisatur . . . Placuit tamen cos, qui rebus commoda- 
„tis aliter' uterentur, quam utendas  accepisent, ila furtum. commiliere, si 
intelligant-id se invito domino facere, eumque, si intellexessit, non  permis- 
surum; af si permissururi credant, extra furti crimen “videri, optima sane * 
dislinctione, quod furtum sine dolo malo non committitur: | 

*) Gaius III. 200: Aliguando eliam rei suae quisque furtum commiilit, 
veluti si debilor rem, quam creditori pisnori dedit, subiraxerit, vel si bonae 
fidei possessori rem meam possidenti subripuerim. îi 

i 5) CE Dig, 9, 2, 27, 8.21. 
x
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lucrul altuia pentru a-l. distruge, Nu se comite furt dacă nu a 
existat animus furandi, dacă făptuitorul nu a ştiut că se atinge . . 
de lucrul altuia; prin urmare, nu este hoț acela care și-a însuşit : 
lusruri perdute pe cari. le-a! crezut res derelictae'). După păre- 
rea clasică?) nu se puteau fura de cât lucruri mobile, 

Sancţiunea furtului este reglementată chiar în cele XII 
table: în caz de furtum manifestum, când hoţul a fost prins 
asupra faptului, el era atribuit păsubașului, care sau îl păstra ca 
sclav sau îl trata ca pe un iuwlicatus având dreptul să-l vândă. 

„după 60 de zile trans Tiberim*). Dacă hoţul fusese prins noaptea, 
sau dacă prins ziua se impotrivea cu ârma în mână, putea fi 
omarit'), Vinovat de furtum manifestum era şi acela, la care s'a . 
găsit lucrul furat în urma unei perchizițiuni solemne, făcută: 
lance licioque?). a e 

În caz de furtum nec manifestum se acorda contra hoțului 
actio furti, coprinzând de două ori valoarea lucrului furat. După 
aceiași lege se acorda actio furti concepti contra tăinuitorului; se 
acorda și actio furti oblati aceluia, la care s'a găsit lucrul furat 
dar care l'a primit fiind de bună credință. In ambele cazuri se 
acordă păsubașului de trei ori valoarea lucrului”). | 

Dreptul pretorian a indulcit?) sancţiunea furtului “manifest, 
condamnând pe hoț la de 4 ori. valoarea lucrului, Cele-lalte 
norine au continuat să rămână în vigoare"). | Sa 

1 Dig. 47, 1. 4, Ş 6; Sed si non uzi dereliclum, pulavit tamen de- 
reliclum, furti “non tenetur pentru-că lipseşte animus furandi.  -* 

*) Dig. 42. 3. 38 .: ; abolita est enim qiorundum vetârum sententia 
existimantium etiam fundi locive furlum [ieri, scrie Gaius, a 

"3 - CE. Gaius III, 189: Poena urii manifesti ex lege XII tabularun. 
capitalis erat: nam liber verberatus addicebatur ci cui lurtum fecerat. 
Asupra precizării. furtului manifest părerile erau impărțite, cf. Gaius. III. 

- 184; vezi hotărirea lui Iustinian în Inst. IV, 1. $ 3, e 
3) Dis. 9, 2. 4. $ 1: . Lex XII tabularum furem noctu deprehensum 

occidere permittit, ut tamen id ipsum cum clamore testiticetur; interdiu 
"- autem deprehensum ita permitiit „accidere, si is se telo defendat, ut lamen | 

aeque cum clamore teslificetur. . Ma 
5) Ci. vezi procedura schiţată de Gaius III. 183—193/a, explicată de 

B. Kiibler în Geschichte des r. Rechis, Leipzig, 195. pag. .54 —55. 
€) Gaius [II. 186__187 şi 191, Paul Sent, 2, 31, 3: oblati actione is 

tenelur, qui rem furtivam alii obtulit, ne apud se invenirelur. 
7) Gaius HI, 189,.,,. ' Sed postea inprobala est asperitas poenae, et 

tam ex servi. persona quam ex liberi guadrupli actio praetoris edicto consti- 

tuta est. . 
„.%) Gaius III. 190—191. Pretorul a mai adăugit actio furti prohibiti 

(Gaius III. 1SS, 192) contra aceluia care se opune la perchiziţie; şi actic



"Sub Iustinian nu :mai existau decât două distincțiuni: fur- 
lum nec manifestum aducând condemnațiunea la dublu, și fur- 

-tum manifestum cu condemnațiunea la quadruplu, aplicată nu 
nuimai făptuitorului ci şi complicelui (cuius ope consiliove fur- 
lum factum est) şi tăinuitorului:), a a 

“Poate intenta actio furti ori-cine are interes ca furtul să nu 
„se comită, cuius interest furtum factum non esse"); așa dar, nu. 
numai proprietarul ci și ori-care îndrituit fie real fie în virtutea . „„unui raport obligatoriu. Acţiunea având un:'caracter penal, ur- 
mează că păgubușul poate obţine amendă bănească dela fie-care 
din participanţi, Acţiunea îndreptându-se exclusiv contra per- - 
soanei făptuitorului, debitorul ex delicto se poate libera prin pre- 
darea vinovatului (noxae deditio); răspunderea penală se stinge” 
cu moartea autorului, afară numai dacă procesul ajunsesc la /ifis - 
contestatio. Condamnatul devine infam. i 

” Alături de actio furti, păsubașul poate să-și valorifice și alte: 
drepturi ce va fi putut să aibă cu privire la lucrul furat: poate. 
intenta rei vindicatio dacă a fost proprietar, cerând restituirea 
obiectului; poate intenta acţiunea ce i se cuvine în virtutea unui 
raport obligatoriu, în care .se găsea față de hoț, spre exemplu: 

„ comodai, deposit, chirie etc, e | 
- Cum însă rei vindicatio presupune existența lucrului 'ac- 

țiunea nu s'ar putea intenta când această condiție ar lipsi. In 
atare caz, spre a'se ajuta proprietarul furat i s'a acordat con- 
diclio jurtiva*). Acţiunea fiind reipersecutorie, trece în contra 

  

non exhibiti- contra aceluia, la .care. s'a Săsit lucrul în urma prechiziţiei 
solemne (Inst, 4, 1, 4); prin ambele acţiuni se obținea ca amendă băncască |. 
de patru ori valoarea lucrului, " ie 

1 Vezi Instituţiile 4, i. 5 o 
3) CE Dig.7, 1. 12, $ 5; cf, Paul, Sent, 2, 31, 4; Gaius III, 203, scrie 

că aclio Îurti se acordă ei ., . cuius interest rem salvam esse; licet domins 
non sil. - - a. ” 

_2) CE Gaius IV. 4: plane odio furum, quo magis pluribus actionibus 
leneantur, receplum est; ut exira poenam dupli aut quadrupli rei reciperan- 
dae nomine fures etiam hac actione ieneaniur:* „si parel eos dare oportere“, 
guamvis sit etiam-adversus eos haec_aclio, qua rem 'nostram esse petinras. 
Nu numai hoţul, dar. şi terţiul la care s'a aflat lucrul: lurat poate fi chemat 

"în judecată prin: condictio, chiar după-ce lucrul a pierit; Gaius, IL. 79, 
; spunând .că în contra hoțului se îndreaptă actio furti, continuă: nec minus 
. aduersus eundem condict:onem compelere, quia exlinctae res, licet vqindicari 
non possint condici tamen furibus et quibusdam aliis. possessoribus posstrurt.
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moștenitorului hoțului!), se moștenește și activ, Nu se acordă cu- mulativ ci în mod solidar, așa că reparația pagubei liberează pe cei-l'alţi Participanți. Obiectul condicțiunii era lucrul -sau cea . mai mare valoare pe care a avut-o lucrul în mâna hoțului. Aceas- tă acțiune nu excludea şi intentarea acțiunii penale?), Pericolul Picirii şi al Stricăciunii îl Suporta reclamatul, pentru-că fur sem- per in mora est"). Condictio furtiva creată la început numai în „ iavoarea proprietarului"), s'a acordat mai târziu şi creditorului PiSncraticiu, căruia i s'a furat amanetul 5), 

dictio furliva se poate încă intenta *), 

$. 2. 

„Vi bona rapta sau rapina. 
(Inst. 4, 2; Dig. 478; Cod. 9, 33) - 

Rapina este furtul săvârșit prin violenţă. Ca specie nouă de: delict a fost introdusă de pretorul Lucullus în anul 76, spre a în- frina tâlhăriile comise în timpul răsboaelor civile cu mâna în- armată sau de indivizi constituiți în cete”). Victima avea actio 

  

1) Dig. 13. 1, 31, $ 2: Condictio rei Furtivae, quia ei . habet  persecu. zionem, heredem Quoque furis obligat, nec tantum si vivat servus  furlivus sed etiam si decesserii, * . , . ! , *) Dig. 13. 1.7.$1: Fujti aclio poenam 'petit lesitimam, condictio rem ipsam, ca res facit, ut neque Iuri actio Per condictionem negue condic- lio per furti actionem consumatur. . | 3) Vezi fragmentul lui Ulpian, Dig, 13, 1. 8, care confirmă afirma- țiunea din text şi care nu exclude pretenţia reclamantului: la daune- interese, când paguba s'a produs din nerestituirea lucrului: vezi Dig. 13, 1, 3, unde Paul explică „guod intersit agentis“. ) Dig. 13, 1, 1: În re jurtiva soli domino condiclio cumpetit. 5). Ci. Dig..13, 1. 12 $ 2. Ea | | *) Dig. eodem 7 pr, Si pro fure damnum decisum sif, condiclionem non impediri verissimum est: decisione enim Furti quidem actio, non aulem con- dictio tollitur. - E i , ” ?) După reconstrucția propusă de Lenel op. cit. pag. 381 edictul pre torului suna astfel: Si cui dolo molo hominibus 'armatis coactisve damni - quid factum esse dicetur, sive 'cuius bona vi rapla esse dicentur. in cum gui id fecisse dicetur, in anno, quo primum de ea re experiundi: polestas Puerit, in guadruplum, post annum în simplum indicium recuperatorium dabe. Item: si servus familiave fecisse dicelur, in dominum iudicium noxale dabo. Cf: şi Dig. 47, 8.2. pr: e 

6
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vi bonorum raptorum, pentru a cere într'un an util de 4 ori va- 

loarea lucrurilor furate sau distruse. După un an util mai pu- 

tea pretinde. numai simpla valoare. Această acţiune avea sub 

Iustinian un caracter. mixt: suma reprezentând odată. valoarea 

constituia despăgubirea, iar restul de trei ori era a poena). Ac- 

ţiunea: era infamantă. 

$. 2, Ă 

“Damnum iniuria dalum. .. NE - 

(Inst. 4, 3; Dig. 9, 2; Cod. 3, 35). 

Acest delict consta în pasuba adusă cui-va prin distrugerea 

sau stricarea lucrurilor sale, A fost reprimat prin legea Aguilia i 

din anul 287 (?) înainte de Christos. Înainte de acest plebiscit | - 

delictele de asemenea nâtură s'au pedepsit fie prin disposiţiuni” 
din cele XII. tabie fie prin alte legi, cari nu ne sunt cunoscute”). 
Prin lex Aquilia nu s'a stabilit un principiu unitar în această 

materie; totuși prin interpretatio s'au extins disposiţiile prea 

strimte ale legii, care coprinde următoarele trei capitole: LL E 

In capitolul Î, este obligat acela, care a ucis un sclav sau un 

animal patruped, să plătească cea mai mare valoare din ultimul 

an anterior delictului”). - ă 

În capitolul III, ests obligat acela, care a rănit sclavi sau 

animale ori va Îi cistrus lucruri (priă urere, rumpere, frânger e), | 

să' plătească cea mai mare valoare din ultima lună *); . a 

_. În capitolul II. legiuitorul a axut în vedere atingerea adusă | 

unui lucru incorporal, unei creanţe; şi anume, a condamnat la 

dublu pe acea persoană de încredere alăturată creditorului, pe 
. 

3) Ci, Inst, 4, 2. pr.: in quadruplo inest et _rei persecutio, ut poa 
fripli sit. - . 

2) Ci, Dig. 9,2. Ş 1: Lex Aguilia omnibus legibus, | quae ante se de 

" damno iniuriae locate. sunt, deroşsavit, sive Xii iabulis, sive alia quae îuil; 

quas leges nunc relerre non est necesse. Qune lex Aquilia plebiscitum si 

cum cam 'Aquilius tribunus plebis a plebe rogaverit. 

5): Dig. 9, 2,2, pr.: Lege Aquilia capite primo cavetur: „Si quis ser- . 

vu servamve alienum alienamve quadupedemve pecudem iniuria occiderit, . 

guanii id in co enno plurimi fuii, tantum aes dare domino damnas esto“. * 

1) Die. 9, 2, 21, $-5: -Tertio autem capite ail eadem lex Aquilia: „ce- 

terarum rerum Prater hominem el pecudem occisos si 'guid alteri damnun 

Tfaxit, quod usserit Jragerit iniuria, quanti ea res Puit in diebus tri: 

ginta proximis, tantum aces s domino dare damnas esto” . a . |
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«dstipulatorill), care iartă de datorie pe debitor în paguba cre- | ditorului. | 

Me Legea Aguilia prevede ca damnum să fi fost iniuria datum, adică săvârșit în contra dreptului Positiv: iniaria în această ex- presie înseamnă omne. guod non iure fit. Legea mai prevede că numai atunci se putea intenta acțiunea acordată, când s'a comis: un damnum corpore corpori dafum, când paguba s'a produs prin “ atingerea” materială a agentului distrugător cu lucrul distrus sau | deteriorat. Așa dar, când speriind oile altuia le-am făcut să sară . în prăpastie nu este damnum corpore datum; când am tăiat lan- țul de la vulpea vecinului și animalul a scăpat .nu era damnum - corpori datum, Aceste condițiuni inițiale au fost lărgite prin ana- logie de jurisconsulți; iar pretorul sub influenţa lor a acordat pă- subitului o acțiune utilis (in făctum) ca. Și cum actul ilicit ar fi „intrat de la început sub prevederile Jegii. a | Si Tot prin interpretare s'a acordat acțiunea nu „numai - pro- prietarului, cum. se stabilise la început), - ci ori-cui a suferit o pasubă?), Me ' Pa a In schimb Prin. lex Aguilia nu se reprimă de cât delictul comis prin act positiv. Nu: s'a recunoscut -delictul săvârșit prin omisiune“). Fiind întranite elementele delictului, făptuitorul este răspunzător când i se impută o: culpă ori cât de mică, conform reşulii, in lege Aquilia et levissima culpa venit?) - așa dar nu s'a admis actio legis Aguiliae, când lipsește cea mai uşoară culpă. De aceia, cine distruge lucrul altuia spre a eşi dintr'o situație in- 

1) - Acastă 'disposiţie a căzut în desuetudine de la apariția _mandatu- „lui, peniru-că vechiul adstipulator ce şi-a alăturat creditorul dându-i în- sărcinurea să ceară plata creanţei, putea să fie chemat în judecată prin. aciio mandati directa, pentru neexecutare de mandat, dacă în loc 's'o inca-  seze a iertat de datorie, prin acceptilatio, pe debitor, *) - Dig, 9, 2. 11, Ş$ 6: Haec actio ero competit, hoc est domino. .% Totuşi Iulian nu o acordă comodatarului (Dig. 9. 2. 1, $ 9). a *) CE, Dig, 7, 1, 13, Ş 2: Omisiunea “poate. constitui un element al delic- tului când din această omisiune rezultă o' culpă în cazul de a nu îi avur “grija sulicientă. la "săvârşirea . unui act, din' care poate. isvori o pagubă pentru altul, Spre exemplu, am dat foc păişului de pe locul meu şi nu “m'am îngrijit să nu' se întindă incendiul şi la ogorul' vecin (Dig..9, 2, 30. .$ 3). Această lipsă de atenție este privită ca o:culpă în sensul legii Aquilia după interpretarea dată de Paul în Dig. 9, 2. 31: culpam autem esse, gquod cum a diligente provideri poterit, non esset provisum aut tum denuntiatum esset, cum periculum evitari non possit. - : 
*) Dig. 9, 2, 44, pr. 

Ă 

26*
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extricabilă), nu este obligat la repararea pagubei. Aici există 

- damnum, dar nu s'a făcut iniuria, pentru-că respectarea intere- . 

selor altuia nu poate merşe “până la sacrificiul. propriilor inte- 

rese”), - 

Acţiunea nu. se poate intenta contra aceluia, care este ires-. 

“ponsabil: infans, furiosus. 

Se acordă cumulativ, contra fie-căruia din pasticipanţi). 

Cine tăsădueșşte a fi comis delictul, va fi condamnat la dublu 

(adversus infitiantem lis crescit in duplum ). Acţiunea se acordă 

contra moștenitorilor delinquentului, numai dacă. aceștia au ră- 

“ mas cu un profit de pe urma delictului comis. . . 

* Când. un om liber a suferit o schilodire; care ar da loc la: 

“ actio legis Aguiliae, jurisconsulții: romani nu-i acordau acţiunea 

EX directă ci numai utilis, pentru-că dominus membrorum - suorum 

nemo videtur (Dig. 9. 2. 13. pr.). In virtutea acţiunii utile de- 
linquentul putea fi condamnat:a plăti costul operaţiei, v valoărea 

„câștigului zădărnicit precum și pasuba suferită prin micșorarea 

capacităţii de muncă. Romanii nu au mers mai departe spre a 

evalua și diformitatea rămasă, pentrucă integritatea a corpului la 

un or liber nu se.poate evalua!).. 

1) Dig. 9, 2, 29. $ 3: Item Labeo. scribit, si, cum vi ventorum navis im- 
pulsa essei in funes anchorarum allerius et nautae funes praecidissent. s: 

nullo alio-modo nisi praecisis funibus explicare se potuit, nullam actioneri 

dandam. " 
*) Ca o aplicare a acestui principiu nu se acordă acțiune contra aceluia, 

cars a dărimat casa vecinului spre a împiedica incendiul să coprindă şi 
"casa lui, qui incendii arcendi gratia vicini aedes intercidit, (Dig. 9. 2. 49. 

$ 1); nici contra aceluia, care-a aruncat în mare mărfurile streine ca să 

salveze pe ale sale (Dig. 19. 5. 14. pr.). Nu se acordă. nici in caz de legitimă 

apărare: gui, cum aliter lueri -se non possunt, damni culpam dederint 'in- 

“noxii' sunt: vim enim vi defendere omnes leges omniaque iura permitiunt. 

„illum enim solum qui vim înfert ferire conceditur, et hoc, si tuendi dum- 

taxa, non efiam si ulciscendi causa factum sit. (Dig, 9. 2. 45. S 4). 

3) Ci, Dig. 9, 2. 11,$ 2: ex lege Aquilia quod alius praestitit, alium. IE 

non relevat, cum sit poena.: 

24) Dig, 9, 3, 7: Cum liberi hominis corpus ex eo quod diectum effu- 
sume quid crit, laesum fuerit, iudex computat mercedes medicis praestilas 

celeraque impendia, quae .in curatione facla sunt, praeterea operarum. qui- 

bus caruit aut cariturus est ob id, quod inutilis factus est. Cicatricium au- 
tem aut deformitatis. nulla. aeslimatio, quia liberum: corpus nullam recipit 

aestimalionem, ct, Dig. 9. 1.3.
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să aduc o injurie stăpânului. In acest 
eiate. Prin intentarea uneia, nu se! consumă dreptul la ceia-laltă'), Dar creditorul nu poate obţine prin a doua decât diferența în plus, pe care nu a Putut să o do- bândească prin acțiunea cea d'intâi intentată*), Cumul de des- Păgubiri integraie prin ie-care acţiune, ar fi o nedreptate. Aceiaşi regulă se aplică și când acțiunea penală concurează. cu o acțiune contractuală, şi ambele isvoresc din același fapt. Și aici se poate intenta ulterior acţiunea prin care se obține mai mult față de cea d'intâi, Spre exemplu; când comodatarul a spart * obiectul împrumutat, comodantul poate intenta după actio legis. Aguilae sau dup? detio. commodati directa pe cea-laltă acțiune rămasă, dacă prin aceasta ar obține mai mult. Acest plus nu s'a consumat prin introducerea primei acțiuni), , Nu este: cumul când prin acţiunile deosebite ce isvorăsc din același fapt, se urimărese pretențiuni cu caracter diferit: ' spre exemplu în cazul furtului, amenda bănească prin actio furti şi restituirea lucrului furat prin rei vindicatio dacă obiectul există, prin condictio furțiva dacă nu mai există, i | Di 

. . 
1) Dig. 50. 170, 130: Numgquam actiones, praesertim poenales, de cadem re concurrentes alia aliam consumit, : o „*) Paul, în Dig. 44, 7, 34; pr. indică mai multe modalităţi de procedare şi apoi „scrie: rationabilius itague est cam admilli sententiam, ut liceat ei quam voluerit actionem Prius exercere, guod autem amplius in altera: est, eliam hoc exsegui. i | | i 1) Girard, pag. 660 şi nota 2, nu admite această regulă de cât pentru dreptul lui lustinian declarând, de acord cu Fisele, fragmentul 34, $ 2 din Dig. 44; 7 ca interpolat. Se poate; dar atunci trebue dovedit că şi fragmen. - tul 34. pr. Dig. eodem, este interpolat, Idea emisă 'de autorul francez: este în contradicţie cu textul. clar al lui Ulpian Dig, 17, 2. 417. pr.: Sed si ex causa furtiva condixero, cessabiț pro socio aclio, nisi si pluris mea întersit; este în contradicţie și cu Dig. 44. 7. 41. $ 1, dacă se citeşte cu modificarea propusă de Cujas cu nihil în loc de id: Si ex eodem facto duae compotant acliones, postea iudicis polius partes esse, ut quo plus sit în reliqua aclione, id actor ferat, si tantundem aut minus. nihil (in loc de id) conseguatur. Aşa dar. nu se consumă o acţiune prin intentarea celeilalte, ci rămâne încă de exercitat în măsura. excedentului, cf, în acest sens. Derhburg $ 125, 3a. i
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: a . 3,4, Ra o DE 4 

Iniuria. 

*“(lnst, 4, 4; Dig. 47, 10; Cod, 35—36), 

Cu înţelesul de delict special iniuria, în dreptul clasic; în-: 
seamnă atingerea demnităţii-unei persoane şi dă naștere la actio 
iniuriarum câre, “fiind o acţiune vindictam spirans, a'păstrat mai 
bine ca ori-care alla caracterul dre ptului la răsbunare. De aceia 
acțiunea nu se moștenește nici activ nici pasiv, se acordă cumu- 
lativ contra fie-cărui participant, şi reclamantul se satisface prin 
predarea vinovatului: Să - 

Ncţiunea injuriei s'a modificat treptat cu rafinarea simțului 

de demnitate, In timpul celor XII. table injuria se reducea!) la 
atingerea persoanei fisice: la membrum ruptum, os fractum și 

lovituri, Pentru aceste delicte erau fixate amende, în. a căror 

"menționare se poate urmări evoluția dreptului penal; se - întâl- 

nește şi legea taliunului, şi compoziția voluntară și taxa legal. 

și deci obligatoriu fixată; ca în cazul injuriei mărunte: palme, 
pumni etc. În acest din urmă caz victima avea dreptul la o a- 
merdă de 25 aşi. Sub atare regim, iniuria avea un - caracter 

teal”) provenind dintr'o atingere materială, 

Prin edictul pretorului s'a lărgit şi noțiunea, 'sa schimbat 

și sancţiunea: s'a ajuns la concepția că se poate atinge nu numai 

persoana fisică dar și valoarea morală a cui-vă, spre exemplu - 

buna lui reputaţie”), Aplicarea legii talionului în caz de neinţele- 
N 

1) Asupra, noțiunii carmen lamosum coprinsă în cele XII table, dacă 

este o scriere infamantă sau o formulă de vrăjitorie, cf. Girard pas. 401, 

"$ 2), În altă parte pretorul oprea defăimarea prin clausă generală „ne guid. 

7 

nota 1, - 

?) Dig. 47. 10. Şi:  Inizrid fieri Labeo ait aut re aut verbis: e, , guotiens 

manus inleruntur, verbis, quotiens convicium fit. E a a 
3) In edictul pretorului se prevede ca un mod de a insulta convicium, 

care constă, în strigăte injurioase la adresa cuiva: „Qui adversus bonos 

mores convicium, cui fecisse cuiusve opera factum esse dicetur, quod.adver- 

sus bonos mores convicium fieret, in eum iudicium dabo“ (Dig. 47. 10. 15. 

intamandi causa. fiat” (Dig. 47, 10. 15, $ 25), rămânând să stabilească după 

_o cercetare prealabilă dacă există caz de injurie, S'a admis, spre exemplu, 

că pot chenia în judecată pentru insultă pe creditorul.care înainte de a-mi 
cere mie, debitor, plata datoriei, când eram pregătit să-l plătesc, se adre- 

sează garanţilor in iniuriam meam: ci. Dig. 47, 10, 19, Tot din disposiţiuni 

din edict se' ocrotea bunul renume al femeilor și al adolescenților; ct. 
„Gaius HI, 228.
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sere apărând barbară, iar amenda legală fiind insuficientă | peniru  bogaţi'), pretorul. a acordat acțiune in  bonum et aequum concepta numită actio iniuriârura aestimatoria, prin - care delinquentul putea fi condamnat la-o amendă fixată după sradul demnităţii atinse?), Aprecierea ori se lăsa judecătorului, : ori pretorul fixa suma amenzii ca în cazul de iniuria.atrox, care se putea comite ex facto, ex loco sau ex persona"). Acţiunea se acorda aceluia care avea în puterea sa paternă, maritală, domi- _nicală pe persoana injuriată'); aducea infamia condamnatului; se prescriea inir'un an util), | | E Sub dictatura lui Sulla s'a hotărit, prin lex Cornelia de in- ': iuriis), că loviturile și violarea domiciliului (pulsare, verberare, domum vi introire) constitue un delict public, ce se judecă de - tribunalele permanente, numite quaestiones perpetuae. Printr'un senatusconsult referitor la această lege s'a declarat intestabili, aceia cari vor fi condamnaţi din cauza vre-unei scrieri de defăi- . mare (libelli famosi)). ” 
Sub regimul imperial dispărând principiul din vremea Re- : publicii, că toţi oamenii liberi sunt egali înaintea legilor pe- 

nale*), victima putea alege între acțiunea penală sau corecţiunea . corporală. aplicată vinovatului extra ordinem, când acesta era 

  

1) Aulus Gellius în Noctes aiticae, 20. 1, 13. povesteşte cazul, cum ur- bogat, insoțit de un sclav purtând o pungă de aşi, pălmuia cetăţenii liberi pe stradă ca să se desfăteze, şi apoi ordona sclavului să plătească fie- "căruia amenda legală de.25 de aşi, liberându-se în acest mod de obligațiu- nca ex delicto. i , | o , *) Cf. Inst, 4, 4, $7:.,. Secundum Sradum dignitatis vitaeque hones- talem crescit aut minuilur aestimalio. iniuriae, 
1) Gaius [IL -225: Atrox aulem iniuria aestimatur vel ex facto, velut si quis ab aliquo vulneratus aut verberalus Pustibusve caesus fucrit; vel ex loco, velut si illi în theatro aut in foro iniuria facta sit; vel ex persona velut si magistratus_ iniuriam passus fuerit, vel senalori ab humili: persona " facta sit iniuria. . , e a - i 1) Gaius III, 221—222,: Dig. 47. 10, 1. $ 4: spectal enim ad nos iniuria quae în his fit, qui vel potestati nosirae vel alfectui subiecti sunt. 
*). Anul uiil se socoteşte compus din acele zile, in quibus experiundi „+ polestes sit; în cari reclamantul se poate adresa "magistratului roman; nu "se numără sărbătorile, vacanţele, zilele -in cari se ţin comiţii, sacrificii, etc, 6) Ci. Dig. 47. 105, a 

„) Dig. 28. 1.184. ” . ” 
5) Ulpian în. Dig. 48. 19, 9 $ 1i spune categoric: Sciendum est discri- mina esse poenarum neque omnes -eadem poena adfici posse.'
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sclav sau liber dintr'o clasă inferioară (humilior); dacă insă 

aparținea unui rang social mai înalt, era pedepsit cu exilul tem-" 

poral, sau i se interzicea administrarea unei părți din averea lui 

(interdictio certae rei)). 

$. 5. 

Metus, violența. 

(Dig. 4, 2: Cod. 2, 19.) 

Metus este delictul comis la încheierea unui contract, și 

constă în intimidarea părţii contractante cu așa efect, că i-a vi- 

țiat voința. Nu este metus violentarea părții contractante. prin 

constririgere lisică, vis absoluta. În asemenea caz nu sa încheiat 

un act juridic, pentru-că declaraţia obținută nu poate fi privită 

ca fiind a părţii violentate; spre exemplu, când altul” forţindu-mi 

mâna m'a pus să semnez o poliţă. In acest 'caz 2 ipseşte o ori-ce fel 

de voinţă, 

Există metus, când prin ameninţări care ar. [i inipresionat 

pe un om tare de;suflet (metus non vani hominis) partea con-: 

iractantă a consimţit de frică?. In asemenea caz contractul s'a 

încheiat, pentru-că voința părții, deşi influențată, este privită ca 

a lui.(eliamsi coactus, tamen volui), Atare act a fost conside- 

zat ca un delict de către pretorul Octavius, care în anul 74 înia- 

inte de Christos, a acordat părții intimidate  actio quod metus , 

causa spre a cere desființarea contractului, . 

„Acţiunea este arbitrară: reclamatul, în caz de condemna- 

ţiune, este invitat să restitue ceia ce a obținut prin violenţă; dacă 

„nu se supune va fi condamnat la de 4 ori valoarea pasubei') cau- 

zate, După un an util condemnaţiunea se reduce la simplu. Ac- 

.%) d. Dig: 47. 10.- 45. 

?), Dig. 4 2 6: Metum non vani hominis,.sed qui zherito- in homine 

constaritissimo cadat, ad hoc edictum pertinere dicemus. Amenințarea tre- 

buie să fie serioasă: să coprindă un rău care primejduejște viaţa părții con- 

tractante sau a acelora cari îi sunt scumpi, întegritatea personală, liberta- 
a 

lea. etc.; şi situaţia averii? chestiunea e controversată. cf. Dig, 4. 2. 3, 

7. 3.32, . - IA - E . 

>) Dig. 4. 2.21.$5 - 

:) Trebue ca violenţa să fie adus o pagubă, altiel nu se acordă: Ialia- 

nus ait eum, qui vim adhibuit debitori suo; ut ei solveret, hoc edicto non 

tencri “propter naluram melus causa actionis, gquae damnum exigi. (Dig. 

4. 2. 12.82). 

.
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țiunea se îndreaptă şi contra moștenitorilor în măsura imbogă- iri, 
| . Cu aceiași modificare, după un an se intentează contra ori- cărui terțiu care va fi profitat de pe urma actului de violenţă; de aceia, se spuna că este o actio in rem scripta!), | | . Prin această acțiune se cere desființarea actului juridic în- cheiat. Așa dar, dacă de frică am transferat proprietatea, m'am - obligat, am stins creanța ce aveam, pot cere să mi se retransfere . proprietatea, să fiu liberat de oblisaţiune, să se anuleze desfiin- țarea creanței spre a redeveni creditor, 

In afară de actio quod metus causa cu efectul arătat, se mai acorda după împrejurări exceplio metus ca mijloc de apărare a părţii intimidate spre a putea refuza executarea prestaţiunii promise nu numai față de autorul violenţii, ci şi faţă de acela, - care își derivă dreptul de reclamant de la autorul delictului. Se mai acorda și restitutio in intesrum propter metum, prin care pretorul, desființând actul încheiat, repunea Partea păgubită ia situaţia-i juridică anterioară, putând ast-fel să intenteze toate acțiunile pe cari le avusese contra adversarului?). 

Ş. 6. 

Dolus, înşelăciunea. * 

(Dig. 4. 3; Cod. 2, 20), 
Dolust) este delictul, comis la încheierea unui contract, coa- sistând în a determina voinţa părții contractante prin mijloace . Îrauduloase'). Voința ast-fel viciată este totuși privită ca voință 

  

:) Cî..Dig. 4. 2.9, ş8. | 
*) În ce priveşte chestiunea controversată, referitoare la. ordinea  isto- rică, în care au apărut aceste trei mijloace vezi Girard, in oposiţie cu Su. vigny, op. cit pag. 418, nota'1, . Pi ! *) Iu vechiul drept roman dolus era o abilitate permisă în lupta, dusa în cadrul dceptului, pentru existenţă. Labco face menţiunea dolus bonus numindu-l sollertia,, dibăcie, (Dig. 4. 3.1. $ 4) şi spune că de aceia preto- rul a precizat dolul Prin adăugirea adjectivului malus, ca o viclenie ne. ingăduită.. ! ” 

» 4) Vezi cazul relatat de Cicerone in: De officiis, III, 4: proprietarul unei vile. din Sicilia, prin urmare frauduloase a făcut pe amatotul de a-i cum- pâra casă, să creadă că va avea şi plăcerea să prindă peşte de la țărmul mării până unde se intinde imobilul. Clientul înşelat a cumpărat vila fără - a pulea pescui şi nu a avut. dreptul de a cere: desființarea contraclului,



0 
generatoare de obligaţiune, Contractul fiind deci valabil, pentru 

“ desființarea lui pretorul Aguilius” Gallus a acordat în anul 66 
inainte de Christos“actio de dolo, care este arbitrară, subsidiară, 

- infamantă, in personam, şi coprinde numai odată, nu de. 4 ori, 

suma despăgubiri, - 
i“ Fiind arbitrară, judecătorul invită;- prin rostirea unui arbi- 

„tratus, pe reclamat să restitue, ceia cea obţinut prin dol; şi nu- 

_mai dacă nu se supune va îi condamnat la simpla despăgubire. 

Fiind personală, se îndreaptă numai contra persoanei făptui-. 

torului!) sau cel mult și contra moștenitorilor, lui; în măsura 

în care au profitat din dolul comis, - 
Fiind infamantă, şi deci aspră în. consecinţe, nu se > acordă de 

cât în mod subsidiar”): atunci când înșelatul nu are alte mijloace 

"juridice spre a se despăgubi, După un an util, sau după biennium 
continuum?) de la Constantin, se acordă numai pentru a obține 

ceia ce a mai rămas ca: îmbogățire, 

„Prin actio de dolo reclamantul cere desființarea contractu- 

lui, Alături de acest mijloc au funcţionat și exceptio.. doli pentru 
a pune pe reclamat în stare de apărare, și in intesrum restitutio 

funcționând cu același efect ca și la metus.. ” 

ventrucă în acel timp Aquilius Gallus „nondum protulerat de dolo formu- 

das”, (Dig, 4.:3, î; $ 2.) Servius Sulpicius Rufus a definit dolul: machina-' 

lionem quaedam alterius: decipiendi: causa, cum aliud simulatur et aliud 

"“agitur. (Dig. 4. 3. 1, $ 2). 

* 1) De aceia, formula din exceptio doli coprindea expresia::si in ea re. 
nihil -dolo nialo. actoris factum est; pe când la exceplio metus formula 
“conţinea cuvintele: si in ea re nihil metus causa factum est. În primul caz 

<ste redactată personal;. în al doilea, impersonal pentru-că exceplio metus 

se poate opune ori-cărui terţiu, fiind tot in rem scripla ca şi acţiunea 

. corespunzătoare, Cf. Dig, 44, 44 $ 33 şi 2. Ş 1; ci. şi Gaius IV, 119, 

>) Dig, 4. 3,184: Praetor ita demum hane actionem pollicetur, si alia 

zon sit, quoniam, lamosa aclio' non temere debuit a praetore decerni. 

37 La tempus continuum, spre deosebire de fempus utile, odată înce- 

pând să curgă termenul, curge fără nici “o. întrerupere, Dar de când incepe 

"să curgă, aceasta este altă chestiune; se poate ca începutul: să se deter- 

mine utiliter,- spre exemplu de când partea interesată a luat cunoştinţă şi 

«poi curge neintrerupt. În asemenea caz se vorbeşte „de „tempus' atile 7a- 

Zione initii, continuum ratione.. cursus. E o
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„-Ş.7, 

- Fraus creditorum. ă a 
(Dig, 42. 8; Cod, 7, 73), 

"Frauda creditorilor este un delict recunoscut de” pretor!), și constă în faptul că un debitor insolvabil își măreşte insolvabili- iatea în dauna creditorilor. Spre a se desființa actele juridice făcute în detrimentul lor, creditorii” păgubiţi au.acfiunea pau- liană, care este arbitrară pentru-că înainte de a ajunge la con- demnaţiunea pecuniară judecătorul printr'un arbitratus va in- vita pe reclamat să restitue; este in rem, adică se îndreaptă şi „Contra terţiilor cari au profitat din frauda debitorului insolvabil, insolvabil este debitorul care a încetat plăţile și a suferit o mis- „sto in bona, 
S'a introdus atunci când creditorii au început să simţă efec- tele desființării execuțiunii personale, Debitorul, ne mai fiind „ameninţat cu moartea sau vânzarea în streinătate, putea, până se pregătia lichidarea?) averii Prin vânzarea la licitaţie . publică . (venditio. bonorum,, să-și mărească insolvabilitatea în: diferite moduri:, dăruind din avere, constituinde-se debitor faţă de o per- - soană pe care voia să o favorizeze; Sau iertând'o de. datorie“). AI 

2 Dig. 42. $. 1. pr.: Ai! practor: „Quae Îraudationis causa gesta erunt, cum €o, qui fraudem non isnoraverit, de” his curalori bonorum vel ci, cut de' ca re. aclionom dari oporledit, intra annum, quo 'experiundi potestas fucrit,. actionem dabo, idque ctiam aduersus ipsum, qui fraudem fecit, ser. "vaba“, - a o - | | 2) Această pregătire incepea prin instalarea creditelor în- averea . de- bitorului, prin missio in Bona. 
- | | *) In ce priveşte chestiunea, dacă constituirea de dotă poate fi atacată _de creditorii constituentului. cu actio pauliana, Ci. Dig. 42, 3, 10, Ş 14;... - -neque enim dos in fraudem creditorum constituenda est; et hoc certo 'cer- - lius est et saepissime constilutum; ci, şi Dig. 42, 8, 23 $ 1, din-care rezultă - că dota fiind ș achiziţie cu titlu gratuit pentru femeie, aceasta € răspun- zătoare chiar când. ru ştie de fraudă: iar bărbatul răspunde numai dacă a ştiut, fiindcă peniru c; dota este o achiziţie cu titlu oneros. Vezi şi Dig. 44. 7. 19,. unde Iulian priveşte pe bărbat față de dotă ca cumpărător al " dotei sau creditor pentru cererea dotei: Ex promissione dotis non videtuy- Ivcrativa causa esse, sed quodammodo creditor aut emptor intellegitur, qui .. dotem- petit. - ÎN ! ! i !
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Pentru a se desființa asemenea acte 9, s'a acordat actio pau- 
liana când se intruneau următoarele condițiuni: 

a) Să fi avut loc o micşorare a pattimoniului, afectat la sa= 
tisfacerea creditorilor, Nu este micșorare, când debitorul nu s'a 
jolosit de o perspectivă de câștig, nu a acceptat o moştenire. 

- Există micșorare, chiar când debitorul printr'o abstenţiune frau- 
duloasă și-a diminuat „averea, spre exemplu a lăsat să se pre- 
scrie o acțiune, nu a întrerupt usuicapiunea: în curs, etc,. 

b) Debitorul trebuie să aibă intențiunea de a: păgubi pe. cre- 
ditori, consilium fraudandi, care și atunci se presupune că există, 
când debitorul știind că „are creditori și-a înstreinat averea chiar 
fără altă intenţiune?), 

c) Intenţia păgubitoare trebuie să-și îi produs . efectul, în 
sensul. că creditorii vizaţi nu mai pot fi satistăcuţi integral. “In 
atare caz.are loc eventus fraudis? ). - Da 

d) Terţiul trebue să fie conscius fraudis*) .să cunoască in- 
- tenția debitorului. Aici s'a făcut o deosebire între terţiul, care a 
dobândit cu titlu oneros, adică pentru un echivalent, și acela 
care a dobândit cu titlu gratuit. Dacă dobânditorul cu titlu one- 
ros a fost de rea credinţă, el-e privit'ca complice la delict şi | 
drept pedeapșă pierde ceia ce a dobândit, sau pierde dreptul 'de 

a cere equivalentul. Dacă a fost de bună credinţă, el intră în râr- 
„dul celor-l'alţi creditori așteptând să se satisfacă din massa fali- 

_. mentului. La dobânditorul cu titlu gratuit nu 'se mai cercetează 
Di 

  

4 Spre exemplu Iulian, Dig, 42, 8, 17 pr. scrie despre liberarea de- 
bitoriler: Cmnes debitores, qui in fraudem debilorum liberantur, per hane 
aclionem revocenlur in prislinam orligationem. - 

2) Dig. 42, 8, 7 ŞI: Lucius Titius cum  haberet creditores, libertis 
suis isdemque filiis naturalibus universas res  suas ' tradidit, respondit 
quamuis non proponatur consilium iraudandi 'habuisse, tamen qui credilores 
habere se scit universa bona sua alienavil, intellegendus est fraudandorum | 
“creditorum consilium habuisse,. 

=) C4, Dig, 42, 8, 10. 8.1. 
1) Această condiţie rezultă din . însuși conţinutul edictului, citat! 

„mai sus, Când însă creditorul inainte de missio in bona şi- a primit cu bună 

ştiintă de la debitor suma datorată. această faptă a debitorului de a-l fa- 

voriza față de alţii, nu dă loc la actio pauliana, conform următorului text - 
din Dig, 42. 8. 6. $7: Sciendum ulianum scribere eoque iure nos uti, ut, gui 

delitam pecuniam recepit antequam bona debitoris possideantur,  guama - 
„vis sciens 'prudensque solvendo non esse recipiat, non timere hoc edictum: | 
(sibi enim vigilavit. |. | Î 

s 
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credința. lui. Venind în concurenţă cu cei-l'alți creditori, el tre- bue sacrificat pentru” că luptă pentru câștigarea unui beneficiu (certat de lucro captando), pe când cei-lalți luptă pentru a în- lătura o pagubă (certant. de damno vitando ). E RE a Ca reclamant figurează persoana, 'numită curator bonorum, 

torului comun, Dacă nu există curator bonorum, va: intenta ac- țiunea 'creditorul păgubit. Aceasta rezultă 'din' textul - edictului, “Prin actio pauliana reclamantul cere desființarea actului juridic, prin care debiicrul insolvabil, și-a păgubit creditorii: deci, va pretinde să se anuleze donațiunea făcută şi prin urmare obiec- tul instreinat să se intoarcă în patrimoniul debitorului; va pre- tinde să se desiiinţeze oblisațiunea contractată față de terțiul " favorizat; va preunde anularea iertării de, datorie, etc. Reclamantul chemat în judecată prin actio pauliana este ter. - Hiul arătat mai sus, EI va fi condamnat, în caz când -a primit ceva, sau să restitue!), acțiunea fiind arbitrară, sau : să plă- "„tească valoarea. Acţiunea poate fi îndreptată și contra debito- rului comun, numit decoctor, fraudator; dar reclamantul nu are interes a-l chema în judecată, pentru-că este insolvabil. Se a- cordă într'un an usi], după care restituirea se reduce la îmba. Săţirea -rămasă. "In aceiași măsură trece și contra moștenito- 

Alături de acţiunea pauliană a funcţionat în. dreptul cla- sic şi.un interdictum fraudatorium, apărut probabil înaintea ac- țiunii”), prin care interdict creditorul păgubit putea cere ter ţiului conscius fruudis, să-i restitue “posesiunea lucrului alienat în: paguba lui, Acest înterdict alipisceniae possessionis  con= stituia un: mijloc rudimentar față “de acțiunea pauliană, pen- iru-că nu zădărnicea frauda debitorului decât numai atunci când se manifesta prin înstreinarea unui lucru corporal, sus- cepiibi] de posesiune. Pentru a implini această lacună a: venit pretorul cu formula larg coprinzătoare; quae  fraudationis causa sesia eruni.. Prin gesta se înțelege ori-ce act juridic, aducător de pagubă, Lustinian a contopit interdictul cu acțiunea. 
, 

Mi 

ÎN n e 
, 

- 

-4) Restituirea lucrului se face cum sua causa după regulile stabilite la. rei vindicalio: cu accesiuni, cu /ructus percepli et percipiendi după ce se - va fi scăzut valoarea impenselor necesarii. Cf. Dig. 42, 8. 10 $.19 şi 20, *) CE. Dernburg II, Ş 390. 1. b.. .. | Ă n 
.
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An mai funcţionăt, in această materie și restitutio in integrunt 
ob fraudem, a cărei aplicare nu este incontestabil: lămurită'). 

Pornind dela aceiași concepție, ce stă la baza acţiunii 
- pauliene,- s'a acordat patronului contra libertului, care îi ză-". 
dărniceşte dreptul de succesiune, acțiunea. calvisiana când li- 

_beriui mort fără testament își înstreinase averea din vieaţă, sau 
„acţiunea, fabiara + ând şi-o înstreinase prin testament. 

Delictele. mai sus tiatate nu încheie seria: delictelor pri= 
vate.! Sunt însă cele mai importante; prin: unele, cum este 
dolul frauda creditorilor, odată recunoscute s'au întrodus idei 
nouă de echitate în vieața dreptului privat. Dar alături de aces- 
tea au existat norme multe și mărunte reprimând fapte pe cări 
vechile. legi") sau dreptul. pretoriân le-a considerat ca delicte. 
Spre exemplu, pretorul a găsit de cuviință să întroducă actio de 
servo corruplo, contra aceluia care ademenește 'servul altuiă 

la rău”), impunându-i ia plăti stăpânului de două ori paguba 
cauzată. 

CAPITOLUL IV. 

Quasi-contracte. | 
, (Inst. 3, 27.) A 

În afară de cele două isvoare “principale de . : obligaţiuni: 
contracte. şi delicte, oblisaţiunile mai pot lua naştere din felu- 

_rite fapte cari în mod incomplect se pot așeza în cele două sub- 
diviziuni, făcute. de Gaius") ȘI adoptate de Iustinian”); quasi- 
contracle și guasi-delicte. - o 

Quasi-contracte sunt: fapte licite, pe cari se “întemeiază o 

  

- :) CE. Girard, pag. 428 nota 2, 
*) Spre exemplu, Gaius vorbind, în Inst, 4. IL, de formalismul pro= | 

(e cdurii acţiunilor leşii, menţionează o acţiune de arboribus  succisis ce 'va 
fi fost coprinsă-in legea 'celor XII table, care mai târziu a fost înlocuită. 
de pretor cu actio arborur furlim caesarum (Dig. 47, 1.) _ 

3) Ci, Dig. IL. 3. Tot creațiune pretoriană este şi  actio sepulchri 
violoti, acordată contra protanatorilor de mormnite și putând fi intentată. 
de osi-şi-cine, guivis 'ex populo. Vinovatul este condamnat la 6 sumă ori in 

_Proces fixată, "ori stabilită de la „început în edict.: (Ci. Dig, 47,12. '3.) 
*) CE Dig, :44.7,5, N 

-5) Inst. 3; 27: “de obligationibus quasi ex contraclu; şi Înst. 4. 5: de 
ebligalionibus quae guasi ex delicto nascuntur.. 

.  
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“obligațiune, fără a da naștere unui contract din momentul când se produc acele fapte. Această definiţie coprinde;: a): gestiunea „ «le afaceri, care dă naștere unei obligaţiuni din momentul ames- tecului strein în afacerile altuia şi poate deveni ulterior un con- tract prin aprobarea gestiunii de către partea, în profitul căreia - s'a lucrat; b) condicțiunile, Prin cari se stabilește  oblisațiunea - de a se restitui valoarea ce 'a intrat în patrimoniul strein fără - cauză, Sa | 
Cele-lalte cbligaţiuni, cari nasc din fapte diverse precuni: obligaţia tutorelui faţă de pupil, a copărtaşilor dintr'o commu- nio incidens între ei, obligaţia detentorului de a înfățișa lucrul unui terțiu :care are interes la această exhibițiune (actio . ad exhibendum, obligațiunile cari rezultă din faptul rudeniei, de “a dota şi a servi alimente, obligaţiunea moștenitorului ex testa- “mento faţă de legatar; toate acestea îşi găsesc locul tot așa de bine ca şi gestiunea de afaceri şi condiţiunile sub rubrica variae” causarum lisurae - Deși această împărțire clasică (contracte, delicte şi variae causarum ligurae) este mai logică, totuși nu este urmată în text pentru a se păstra mai de aproape legătura cu sistemul dreptului civil român'), 

$. 1. 

N esotiorum gestio. | a 
(Dig. 3, 5; Cod, 2. 18.) 

Gestiunea de afaceri există atunci, când cineva Girează alacerile altuia fără a fi însărcinat, Insărcinarea presupune un acard de voinți, în care caz oblisațiunea ar lua naştere din con- tractul nurait mandat. Actul de gestiune poate să.fie un âct ma- | terial, spre exemplu, repararea casei amicului absent; poate să | 
"fie şi un act juridic, spre exemplu, contractarea unei oblisaţiuni 
ca garant, plata unei datorii, intervenţia într'un proces spre a 

" 3) Obligaţiunile indicate, afară de ' acele : rezultate „din ” rudenie şi aceia tancţionată prin: actio ad exhibendum, sunt tratate de lusunian ca 
cblisaliones quasi ex contractu în Inst, 3, 27. Clasificaţia de quasi-contract "sa păstrat în codul civil român coprinzând gestiunea. de afaceri şi reguli 
privitoare la condicţiuni, în articolele 986-_997,
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servi interesele persoanei care lipseşte”) Negotiorum sestor 
trebuie să aibă și intenția de a: lucra pentru altul, pentru domi- 
nus rei gestae. Fără această intenţie nu există negotiorum -ges- 
tio, şi deci nu se poate cere restituirea cheltuelilor făcute, 

Din faptul gestiunii fără însărcinare s'a acordat lui domi- 
nus, acțiunea numită negoliorum gestorum directa contra ace- 
luia, care amestecându-se în afacerile lui nu le-a girat bine sau 
nu dă socoteala gestiunii, Prin această acţiune negotiorum ges- 
tor răspunde mai mult decât mandatarul, El lucrând după ins- 

„trucțiile mandatului nu este obligat să aprecieze utilitatea man- 
datului; pe când negotiorum sestor, care singur a: avut iniția-” 
tiva gestiunii, trebue să lucreze în conformitate cu inţeresele lui 
dominus rei gestae, apreciate așa cum acesta obișnuia să admi- 
nistreze. De aceia, el nu are dreptul de cât la cheltuelile utile, 
pe care le.poate pretinde prin actio negotiorum sestorum con- 
traria, Utilitatea se apreciază însă din momentul când a început 
gestiunea, indiferent de cum s'a terminat, Lucrarea trebue să fi 
fost un negotium utiliter coeptum. Așa dar, voiu avea acţiunea 
dacă servul ce am vindecat a murit în urmă, sau casa util re- 
parată a ars nai târziu?), , 

Ca și mandatarul negotiorum sestor, deşi nu este interesat 
la * existența raportului juridic, răspunde de culpa levis?); iar 

"dacă sa umestecat în afacerile altuia nesocotind prohibițiunea 
acestuia, răspunde și de casust). O excepţie la această răspun- . 

  

1) Apărerea intereselor absenţilor este punctul de plecare al! acestui 
institut de drept: hoc edicium necessazium est, quoniam magra ulililas ab-' 
senfium versalur, ne indefensi rerum possessionem aut 'venditionem palian- 
tur vel pignoris distractionem vel poenae comiltendae actionem, vel' iniuria 

"-rem suam amillant: Dig. 3, 5. 1, , 

2) Ci, Dig. 3.5. 981, Aa , | 

2) Cf, Inst, 3. 27 $ [; .. . is gui gesserit negotia . . . tenetur ut, ad- 
ministrationis rationem reddat: quo casu ad. exactissimam quisque diligen- 
liam compellitur: ralionem reddere, nec sutficit. falem diligentiara adhibere 
gualem suis rebus adhibere soleret. : . : . 

4) Cf, Dig, 3,:5. 10 (II) unde se tratează cazul, când negotiorum 
gestor a întreprins afaceri pe cari dominus nu obişnuia să le facă; atun:i 

el răspunde de pierderile prin cas foriuit, Dacă însă din gestiune rezultă şi 

câştiguri, va avea loc compensatio lucri cum damno. Ci. şi Cod. 2, 18, (19) 
24 unde Justinian spune că a fost o mare controversă între jurisconsulți: 

clasici, dacă ' negotiorum gestor are dreptul la cheltueli când a lucrat no- 

lente et specialiter prohibente domino. ” 
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dere.accentuată s'a admis în caz de actio funeraria 1) prin care, 
acela care a cheltuit cu o înmormântare poate cere restituirea 
cheltuelilor, chiar când moștenitorul i-a interzis orice amestec, 
Această creanță este privilegiată.- (Dig, 42. 5, 17; pr.). 

Aprobarea gestiunii, numită în. dreptul modern ratificare, 
transformă negotiorum estio în mandat contortn regulii: ratiha- 

. bitio mandato comparatur”). 

1.
 

$. 2. 

Condicţiuni. 

(Dig. 12. 4—17;.13. 2; Cod. 4. 3).. 

„: Condicţiunile sunt acțiuni: personale şi abstracte?) prin cari 
se cere restituirea îmbogăţirii fără cauză. Această definiţie redă 
înțelesul clasic, după care condicţiunea rezultă „din raporturi 
juridice, stabilite în afară de sfera contractelor, . 

Vechiul drept roman cunoaşte acțiuni personale, numite 
condicţiuni prin care se cere restituirea ' unei sume de bani, a 
altor lucruri fungibile, sau altor obiecte determinate, în virtutea 
contractului zis mutuurm, precum şi a contractului literal sau 
verbal și anume: condictio cerlae pecuniae introdusă prin lex 
Silia și condictio triticaria introdusă prin lex Calpurnia'). . 

Rămâne însă o chestiune de lămurit dacă există o legătură 
de desvoltare între aceste. condicţiuni din perioada acțiunilor * 

- legii şi între condicțiunea din dreptul clasic, prin care se ce- 
rea restituirea ori-cărei valori ajunse fără cauză în patrimoniul 

“altuia numită condictio: incerti. In această expresie incertum în- 

„le 

seamnă actul juridic ce. trebue desființat, spre exemplu: fără 
cauză m'am obligat ca debitor, am constituit un drept de usu- 
fruct, am iertat un debitor de datorie, am făcut o: promisiune” 
ca garant etc, In aceste cazuri pot cere prin condictio incerti li- 

1) CE, Dig. IL. 7,12 $2 şi 3: 
2) Cf. Dig. 46. 3, 12 Sa. 

3)  Ast-fel caracterizate, pentru-că formula nu arată faptul material 

din care rezultă pretenţia reclamantului. Lucrarea fundamentală in această 
„+materie este aceia a lui Baron, Die Condictionen din anul 1881, Vezi indi- 
caţia literaturii în Windscheid-Kipp, op. cit. II Ş 421 cu note, | 

” Cf. Gaius, | IV, 18, 20. i | |



„„berațiunea de datorie 1), desființarea usufructului constituit 2, 
"anularea acceptilațiunii, a promisiunii date ca garant, | 

„ Dacă nu se poate stabili cu siguranță legătura între acțiu- - 
„nea acordată spre a sancţiona o pretenție născută în afară _de 
„contracte şi vechea condictio contractuală, rămâne totuşi. un 
principiu superior care domină ambele forme: acela, că nimănui 
nu este permis “a se îmbogăți în dâuna altuia), Deci aici ur- 

-znează, că chiar atunci când nu s'au încheiat contractele din 
cari rezultă cele două condicțiuni vechi, se putea cere ori când 
în vechiul ius civile restituirea îmbogsăţirei fără cauză tot așa cum 
s'a cerut şi mai tâtziu din: simple fapte diverse, cari nu - conţin. 
elementele contractului. . Această considerație indică comunita- 

. tea orisinei diferitelor forme de condicțiuni *). 
- După cum nu se poate stabili legătura evoluţiei între. con- 

„dictio certae pecuniae şi triticaria cu condictio incerti, tot ast-fel 
nu se poate urmări nici desvoltarea ulterioară ce va fi avut con: 
diclio incerti din perioada clasică spre a se ajunge la formele 

„de condicţiuni, aflate în compilaţia 'lui Iustinian, Acestea sunt: 
„condictio indebiti, condicto ob causam datorum zisă și condie= 

„tio causa daia causa non secuta, condiciio ob turpen causam 
„condictio. ob. iniustam causam şi condictio sine causa. Ultima 
formă are un înțeles strict spre a se deosebi de restul condic- 

. țiunilor cari toate sunt sine causa, întrucât strămutarea valorii 
„de restituit s'a făcut fără o causă recunoscută ca obligatorie, 

IN 1.” Condietio indebiți.: 

- Este acțiunea prin care se pretinde. restituirea “prestaţiunii „executată. din eroare dar nedatorață (indebitum). Se cer trei 
acondiţii: e o | „ 

a) plata în sensul de solutio, adică! orice prestaţiune de 
natură a stinge obligațiunea greșit .considerată ca . existentă; 

  

4) Dig, 12,7, 3: Qui sine causa obligantur, incerti :condictione  con- “ sequi possunt ut liberentur. : - Da i 
1 2"C6, Dig 45, 4, 15, $ 3 şi Dig12.:6, 22, Ş 1. Me: 
3) “CE, Dig, 50, 17. '206:-lure năturae aequum est, neminem cum 'alte- rius detrimento et iniuria ficti locupletiorem. Ct, şi Dig - 12; 6. 66; Dig, 

12. 1.'32, | . DCR a IE A A 
9 Ci Girard, pag. 613—616, . -  
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aşa dar, se poate cere.restituirea sumei plătite, a servului pre- da:, ca și liberaţiunea de datorie din eroare contractată, d) indebitum, să hu existe datoria nici chiar naturală, Obli- Sațiunea naturală este un debitum, care are oe dar nu poate fi cerută în justiție. Este indebitum acea datorie care în mod peremptoriu poate fi parălizată printr'o excepțiune, Cine o plăteşte, are condictio indebiti*) 

Cc) eroare: să. fi crezut acela care a plătit, că era dator, 
a făcut o „donațiu- - 

Eroarea tre-. 
la fapte; nu provine din necunoașterea ?) dreptului 

Cine plăteşte știind că nu este: debitor ne”), a cărei restituire. nu o poate pretinde; bue să fie scuzabilă, Este scuzabilă când se referă este scuzabilă când . 
„ Spre exemplu când am plătit deși ptiteam face reduce- 

vocând drept motiv necunoaşterea legii (Dig. 22. 6. 9, 5.) Acea- stă isnoranță  vatămă (isnorantia iuris nocet)  ori-cut, afară de persoanele :reputate ca lipsite de experiență: minorii și fe- meile ). E _ a Dovada existenţii acestor condiții o_ va face acela care afirmă că a plătit din eroare ceiace nu datora, conform princi- „piului: ei incumbit probatio gui dicit, non qui nesat?), În ce privește obiectul restituirii, acest obiect se întoarce celui îndrituit așa cum s'a modificat din momentul când a eşit „fără cauză din patrimoniul lui: cu toate acceșiunile, fructe, alu-. viuni; de aceia condicțiunea este caracterizată naturalis %, Da- 

1) Ci, Dig. 16. 6, 26 $ 3; Indebitum solulum accipimus non solum si ommino non debeatur, sed e! si per aliquam exceptionem perpetuam peti non - poterat: quare hoc quogue repeli poterit nisi si sciens se tutum ex. ceptione solvit. 
2) Dig, 50, 17, 53: Cuius per 'errorem dati repetilo est, cius consulto daii donatio est, i 

. 3) Cine are putinţa să se, lumineze asupra chestiunii de drept şi nu o face, are să-şi, impute sieşi această lipsă, care 'nu poate fi scuzată. Aşa. . stabileşte Labeo, menţionat de Paul, în Dig. 22, 6, 9, $3. _ 4) Paul în Dig. 22,6. 9, pr. formulează următoarea regulă: . Regula esf iuris quidem ignorantia cuigue nocere, facti vers isnorantia non - n0= cere;. admite însă escepţia minorilor şi a femeilor, 5) CE Dig. 22, 5,2: a 
6) Dig. 12. 6. 15, pr: Indebiti soluti condictio naturalis est „et ideo eliam goud rei solutae accessit, venit in condictionem, ut pula parlus qui + 

ex ancilla natus sit, vel, quod alluvione accessil: immo et fructus, guos is... , , cui solulum est bona fide- percepit, in codiclionem venient. MR 

2 

xistență juridică, |.
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că adversarul a vândut lucrul, va. fi obligat a restitui preţul:). 
Prin îmbogățire de restituit se înțelege tot ceiace a rămas re- 
clamatului ca folos de pe urma valorii strămutate fără cauză, 
Așa dar, beneficiul cuvenit patronului din operile libertului sau 
din succesiunea acestuia ab intestato poate fi reclamat prin con- 

- dictio indebiţi de către acela care crezându-se din eroare că 
“datorează sclavul, l'a predat adversarului și acesta l'a liberat), 
Se cere restituirea îmbogăţirii efectiv realizate, nu acel folos 
ce ar îi putut să aibă reclamatul'), când bine înțeles a fost de 
bună credință, Dacă adversarul a fost de rea credință, a ştiut. 

„că primește un ' lucru nedatorat, . atunci el comite un furt) şi 
deci răspunde nu numai de toate foloasele ce ar fi putut să ai- 

Bă, ci chiar de cazul fortuiț. Lucrul astiel primit, fiind - furtiv, 
nu poate fi usucapat”),: Se poate cere ca nedațorată şi restitui- 
rea posesiunii, pe care cineva a predat-o crezând greşit că este 
obligat, condictio possessionis"). Acest fel de condicţiune este o. 
formă. deosebită a condicțiunii indebiti, pentrucă ori care ar. fi 
natura valorii strămutate fără cauză, faptul strămutării acelei 
valori în patrimoniul strein constitue un indebitum. 

II. Condictio causa data, non secuta'), 

Are loc când s'a fâcut o Prestațiune în așteptarea: unui 
" îapt licit, care nu s'a produs (causa futura honesta). Am cons- 

  

*) Dig, 12. 6. 28 $ 12: ... interdum licet aliud praestemus, inguit | (lulian). aliud condicimus. a . | 
2) Dig, 12, 6. 65. $8: Si servum indebitum tibi dedi eumgue manu-! 

misisti, si sciens hoc fecisti teneberis ad pretium eius, si nesciens, 'non 
teneberis, sed prpler operas cius liberi et ut hereditatem . eius restituas. 

3) Dig. 12 6. 6, $ 7: Sic habitatione data pecuniam  condicam, non= 
quidem guanti. locari potuit, sed guanti 1 conducturus fuisses. 

*) Dig. 13. 1. 18: Fartum fit, cum quis indebitos nummos sciens acce- 
peri. Ci. Dig. 47. 2. 43 pr.: Falsus creditor (hoc esi is, qui se simulat cre- i 
dilorem) si qid ccceperit, furlum facit nec nummi eius fient. 

5) Dig, 41, 3, 43, pr.: Si existimans debere tibi tradam, ita demum usu. 
capio soguitur, şi ct tu pules debitum esse, 
” 5) Cf, Dig. 12. 6. 15; $1.,.. si falso existimans possessionem me _libi 
debere alicuius rei tradidissem, condicerem, Condicțio possessionis se poate 
intenta şi atunci când posesiunea a ajuns în patrimoniul altuia nu prin 
predarea din eroare a tradentului, ci fără voia lui, Spre exemplu, când 

"cine-va a fost alungat cu forța: din imobilul său, cf, Dig, 47, 2. 25 $1. 
?) Numele îi vine de la Iustinian, cf. Dig. 12,4: IN : 

.. 
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“tituit zestre spre a se incheia căsătoria proectată 1), am dat un 
Jucru în vederea schimbului convenit, Dacă faptul, în vederea 
căruia s'a slrămutat valoarea, nu se realizează, pot cere resti- 
tuirea prin această condicțiune, care în dreptul clasic se numea! 
-condictio ob causam datorum. 

III. Condictio ob turpem causam. 

„Are loc cânt s'a făcut o prestaţiune pentru îndeplinirea unui 
fapt ce dezonorează numai pe acela care a primit'o (causa 
futura inhonesta), exemplu: dau bani să te abţii dela comiterea 
-unei crime. Pot cere restituirea. Dacă prestațiunea compromite - 

şi pe lradens, acesta nu mai „poate cere restituirea, conform 

principiului: in pari turpitudine melior est causa possidentis?); 
spre exemplu mituesc un judecător, în urmă încercând a cere 

“restituirea banilor dați ca mită, voiu îi respins, pentru-că ni- 

:meni nu este admis înaintea tribunalului să ridice o pretenţie ce 

isvorăşte din propria- - turpitudine; 

IV. Condictio ob iniustam causam. 

Poate rezulta, spre exemplu, din faptul că s'a plătit do- 

bânzi mai mari decât cota legală; sau din faptul că posesorul 

de rea credință a consumat fructele. Fructus exlantes le poate 

cere proprietarul. prin rei vindicatio, valoarea celor consumate o 

-va cere prin condiclio *), 

V. Condictio sine causa. 

__ Se acordă în unele cazuri, spre exemplu: se cere restituirea 

“banilor dați ca arvună spre a se încheia un contract, care nu s'a 

1) CE, Dig. 12, 5, 9 pr, 
2) Dig. 12, 5. 1. $ 2: Quodsi turpis causa accipientis “juerit, etiamsi 

res secula sit, repeti potest. Dig. codem fig. 3: Ubi autem et dantis ct 

accipientis lurpiludo versalur, non posse repeti dicimus: veluii si pecunia 

<latur ut male iudicetur. Dg. 12. 7. 5. pr, Dixi (Papinian), cum ob turpem' 

causam daniis et accipientis pecunia numeretur, cessare, condictionem_ et in 

delicto pari potiorem esse” possessorem. ” 
„.3) Dig. 13. 7. 22 $ 2:,.. a praedone enim fructus et vindicari extantes 

„poscunt et consumpti condici. Cî. şi Cod. 4, 9; 3. constituţie a lui Dioclețian. 
„din anul 294 

a...
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"încheiat; restituirea înscrisului prin care se recimnoștea datoria în 
urmă plătită; restituirea Sajului după. ce creditorul a fost satis- i făcut; a arvunei după ce contractul s'a executat (condictio. ob. : 
causam finitam *), e 

Aceste cinci specii de condicţiuni funcționează atunci când 
“s'a făcut o prestaţiune din partea reclamantului, Se acordă însă 
o condicțiune și când a ajuns o valoare în patrimoniul : altuia, 
fără ca păgubitul să fi contribuit la această strămutare; spre 
exemplu în caz de furt se acordă condictio furtiva; sau când 
dintr'o simplă întâmplare au fost aduse lucruri streine în imobi- 
lul din vale prin forța apei revărsate (vi fluminum importata); 
sau când prin speciticațio proprietarul materialului pierde pro- 
prietatea în favoarea specificantului. In acest caz îi poate cere valoarea prin condictio. ” | 

In afară de această funcțiune existentă în dreptul clasic şi 
* sub Iustinian, condicțiunile mai pot înlocui” unele acţiuni con- 
tractuale sau interdicte; spre exemplu, s'a recunoscut o condic- . 
tio Îurtiva în cazul când nu se restitue depozitul); sau condie-" i tio indebiti în cazul când la executarea unui contract de vân- 
zare s'a prstat mai mult de cât sa conveniti; sau condictio 
possessionis*) cândtași putea obţine interdictum de vi contra aceluia, care cu forţa m'a âlungat din imobil, | | 

Condicțiunea concurează și cu acele acţiuni, prin cari se 
poate -cere un lucru determinat, certa res sau certa pecunia; 
spre exemplu se poate pretinde prin condictio certae creditae 
pecuniae preţul lucrului vândut în loc de actio venditi, Totuşi 
în dreptul clasic reclamantul nu putea aprecia în bani ori-ce fel 

„de pretenţie și cere suma fixată prin condictio certae pecuniae, 

3) CE Dig. 12, 7. 2; Dig. 19, 1. 11 $ 6; Cod. 4,9, 2, 
| 2) Dig. 12. 1. 4 $ 2; Ea, quae vi fluminum imporiala sunt, 'condici: 

possunt. Dig. 39, 2. 9 $ 1, . | 
Ă 3) Dig, 16. 3,13 $1.. , - i 

4) Dig. 8, 2.:35, - | 
5) Dig. 13, 3, 2; Sed etei, qui vi aliguem de fundo deiecit, posse fundum 

condici Sabinus 'scribit, et ita et Celsus,, sed ita, si dominus sit qui deiectus 
condicat: ceterum si non sit, possessionem eum condicere Celsus ait. Aici 
se acordă şi proprietarului condicțiunea spre a-l scuti de dovada calităţii 
de proprietar, pe care trebue să o facă la rei vindicatio. Pentru condictio 
possessionis ci. şi Dig. 47, 2, 25 Ş 1, 
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Atare acțiune, zisă condictio seneralis, este o creațiune a compi- “ latorilor lui Iustinian cari au modificat vechile texte 1), 

„ Anexă. Alte cazuri de variae causarum figurae, 
(Dig. 10 1; 10, 4; Cod. 3, 39;3, 42; 25. 3; Cod, 5, 25), - 

„1. Oblişaţia tutorelui față de pupil s'a examinat tutelii, . ' | BI - 2. Obligaţia copărtașilor incidentali (communio incidens) „rezultând din faptul indiviziunii constă; în datoria fie-căruia de „a contribui la icșirea din indiviziune, care se poate cere chiar în „disprețul unei convenţii contrare *); în datoria fie-căruia de a - face ca și cei-l'alți să se. împărtășească din câștig şi fiecare, să | contribue la suportarea pagubei (communicatio lucri et damni;. | Aceste obligaţiuni reciproce se sancţionează prin cele trei ac- țiuni mai jos enunțate, prin cari judecătorul este autorizaţ să transfere proprietatea ( adiudicatio) şi la cari acțiuni fie-care din „părţi îşi asumă în âcelași timp rolul de reclamat și reclamant), Actio finium regundorum și communi dividundo s'au examinat la capitolul proprietății; despre actio familiae erciscundae se va rata la moşteniri, - - | 

la capitolul 

'3. Actio ad exhibendum se îndreaptă contra aceluia, : care . deţine un lucru, șpre a-i cere să-l înfățișeze!), Prin această ac- țiune se prepară intentarea unei alte acţiuni: spre exemplu, rei . 

  

1) Asupra acestei chestiuni cf. Girard, pag. 612, nota 2; v. Vangerow “Lehrbuch der Pandekten, 1876,. Vol. pag. 207. In c e priveşte textul privitor la această chestiune, Dig. 12, 1, 9'pr., este .bănuit a îi interpolat, | *) Cod, 3, 37. 5: In communione vel societate nemo compellitur invi- fus detineri, Acest principiu trebue înțeles cu următoarea interpretare: Si conveniat, ne omnino divisio fiat, huiusmondi pactum, nullâs vires habere _mmanifestissimum est; sin, autem intra certuim lempus, quod etiam ipsius rel. 'gualitati prodest, vale. Dig. 10. 3, 14ş2, . . | | -3) Acest dublu rol rezultă din redactarea formulei: quidquid alterum olteri praestare oporfet, iudex alterum: alteri comdemna. : a *) A înfățișa nu înseamnă a restitui; cf, Dig. 50, 16, 22:... plus est in estitulione quam in exhibitione nam. exhibere - est praesentiam corporis „prăebere, restituere est etiam possessorem facere fructusque reddere. Dig, 43 29, 3 Ş 8: exhibere est exira secretum. habere. Acţiunea ad exhiben. dum se îndreaptă şi contra aceluia, care prin dol a încetat de a mai poseda. ! -
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vindicatid'), acţiunea noxală, o acțiune ex testamento,' când ve- clamantul deschizând actio ăd exhibendum are interesul să vadă _: - lucrul, să restabilească identitatea sclavului care a comis furtul,  săise prezinte obiectele dintre cari îşi poate alege unul în vir- “tutea legatului lăsat, a a 
__ Judecătorul apreciind utilitatea acestei acțiuni pregătitoa- re*), va invita pe reclamat să înfățişeze, iar în caz de nesupu- . nere vă urma condemnațiunea pecuniară. Așa dar, acțiunea este: 

arbitrară, | _ : „In afară de această funcțiune obişnuită, acțiunea ad exhi-. 

  

bendum serveşte une-ori şi pentru a : cere Separațiunea a două "obiecte unite având proprietari diferiți”), precum și pentru a. î cere restituirea unui lucru ajuns pratr'o întâmplare în posesiu- . - î. „mea altuia; spre exemplu, pluta aruncată de forța apei la țărm. E strein*), - - 

nationem. | | 
„5, Oblisaţia de a înzestra fata, s'a menţionat 'mai sus. Obli-. 

gaţia reciprocă la alimente între părinți şi copii sa recunoscut. | în mod formal pe vremea lui Antoniu Piu: acest împărat prin. : constituţiile sale“) a întărit o practică urmată 'din considera- : țiuni morale; și impusă, la caz de nevoe prin intervenţia consu- lului pe calea procedurii extraordinare, Aceiași obligație reci-- 
procă exista şi între patron și liberat”), - a 

- 4. Actio ex testamento se va examina la legatum per dam... : 

    

:) Dig. 10, 4, î,  Haec actio ... maxime propler _.vindicationes in ducta est. a : - i 
2) Dig.: 10,4, 3 Ş 11:,,. eleganter igitur definit Neratius:' iudicem ad . exhibendum hactenus cognoscere, an iustam et probabilem -causam habeat. actionis propler quam exhiberi sibi desideret. ” ! '3) Dig. 10. 4,6, A | i | Sa 1) Dig. 10. 4. 5 $ 4, In afară de acţiunea. ad exhibendum, se mai: cunosc şi interdicte ad: exhibendum, ce se acordă fără această funcţiune 

„pregătitoare: de homine libero exhibendo, dat ori-şi-cui pentru care să se- infăţişeze omul presupus liber. şi ţinut la secret; interdictum de uxore ex- 
hibenda, de liberis exhibendis acordat bărbatului pentru soţie sau tatălui 
pentru copii; interdictum de tabulis exhibendis, pentru a se cere înfăţişarea: 
testamentului, în căre reclamantul presupune că i s'a lâsat ceva.-(Cf, Dig. 10. 4. 3 $8)) A - 5) Trei rescripte, 'dintre cari două din anii 161—162, cf. Cod. 5. 
25. 1—a, . - ” - : - *) CE, Dig, 25, 3, 5, 7-9,.
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CAPITOLUL v. 
„-Quasi-delicte. 

(Inst, 4. 5; Dig. 9, 3; 4. 9; 47, 5.) 

„ Quasi-delicte sunt fapte, aducând o pagubă, cari fiind ne- permise se apropie mai mult de delicte, Așa cum le-a indicat Gaius 1), urmat de lustinian, se pot cita următoarele quasi-de- 
lite: e _ | E . 

1. Iudex qui litem suam fecit, judecătorul care prin negli- sență sau chiar cu intenţie a adus părții o pagubă, va fi condam= | „nat prin actio in factum la. pedeapsă bănească egală cu dauna . causată ), 
_ 

„+12. Actio de elfusuis er deiectis, acordată contra locatarului «camerii din care s'a vărsat Sau aruncat ceva într'un loc.public, rănind p2 trecători *), Acţiunea putea fi iîntentată nu numai de 
viclimă ci de ori-și-cine, era deci populară; avea uh caracter noxal, i A Sa a 

3. Actio de positis et suspensis, acordată “contra aceluia care aşează sau atârnă un obiect într'un mod periculos. la un „loc acesibil trecătorilor *), Acţiunea e populară. Sub Iustinian 
conţravenientul plătea 10 aurei. Debitorul se putea libera prin 

“noxae deditio, E 
4. Actio in faclumi, acordată contra persoanelor numite nau- 

tae, caupones, stabularii pentru furtul sau stricarea lucrurilor ! 
“ce li sa încredințat?), Acţiunea ducea la condemnaţiune in du- 
plum. Avea un caracetr penal şi era intransmisibilă contra moş- - 

  

1): CE Dig. 44. 7, 5 Ş 4—6; cf. Inst, 4,5, 
2 CE Tip. ro m. £. _ | 

*) Acţiunea a fost introdusă prin edictul pretorului, ast-fel redactat: 
Unde in eum locum, quo vulgo iter fiet vel in quo consistelur, deiectum - 

„vel eliusum quid erit, gquantum ex ea re damnum dalum ! factumve erit, in 
-eum, qui ibi habitaverit, in duplum iudicium dabo. Si co ictu homo liber 
perisse dicelur, quinquaginta aureorum iudicium dabo. (Dig. 9. 3. 1. pr.) 

„) E de origină pretoriană. Edictul suna astfel: Ne quis in“ sug 
runda protăctove supra eum locum, quo vulgo iter fiet inve quo consistetur, 
id posilum habeat, cuius casus nocere cui possil. Dig. 9. 3. 5 $ 6... | | 

5) CE Inst, 4. 5, 3 şi Dig, 4. 9, Asupra chestiunii, pentru -care motiv 
"s'a mai acordat o acțiune in factum, când păgubitul avea la dispoziţie * 
acţiuni civile ca: actio locati, conducti, deposili, ct. Dig. 49, 3, 1.
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tenitorilor, Păgubitul avea şi acțiunea ex recepto, care fiind rei- persecutorie se moștenea şi pasiv'), Intentarea uneia din aceste acțiuni excludea pe cea-l'altă?), Prin ambele acţiuni proprie: » tarul răspunde de delictul oamenilor săi de serviciu, „și. ast-fel Păsubitul, care are acțiune și contra făptuitorilor, își găseşte a- părarea intereselor în norma, că se poate 'îndrepta contra unei persoane solvabile, cum se presupune â fi proprietarul, - 

TITLUL 1 
STRĂMUTAREA OBLIGAȚIUNILOR. 

- Dintr'o obligațiune, rezultă o pretenţie a creditorului şi o : " Îndatorire a debitorului. Strămutarea “acestor elemente 'dela părţile cari au contractat obligațiunea la un strein, introducând astfel în raportul obligatoriu existent un. nou creditor sau un nou debitor, nu era admisă în: principiu la Romani, Efectul: „practic se putea atinge prin delesatio crediti sau debiti, dar : în „ambele cazuri raportul obligatoriu inițial s'a desființat prin n0- „ Vaţiune și s'a înlocuit cu.o nouă obligație, în care fisurează tun „nou creditor sau un nou debitor, Un fel de transferare a crean- „ței, păstrându-se însă- obligațiunea inițială, s'a admis târziu prin mijloace piezișe, în cazul numit cesiunea de creanță, Nu s'a.re-. conoscut însă în mod deplin intrarea unui debitor nou înlocuind pe cel vechiu în același vinculum obligationis, așa cum s'a admis prin cesiunea de creanță întroducerea unui nou creditor în locul celui anterior, a 

Sl, 

Cesiunea de creanță - 

- Prin-cesiune de creanță se înțelege transferarea pretenţiei 
creditorului, numit cedent, asupra noului: creditor; numit ces- 
sionar.: | 

” 

  

1) Dig.'4, 9, 3 Ş 4: Haec autem aclio rei perseculionem. continet, ut Pomponius ait,. et ideo et: in heredem et perpâluo dabitur. 
”) Soluţiunea a fost pusă la- indoială de Pomponiu, dar Ulpian adaugă: sed magis est ut, vel olticio- iudicis vel doli exceplione alterutra esse con-_ ientus debeat (reclamantul).: CE, Dig..4, 9, 3 $ 5 

- . 

: 
i 

| 
“4 
| 

i 

    

a
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In dreptul roman la început transferarea unei creanţe inter vivos*) nu era posibilă din cauza concepției că oblisaţiunea este 'un vinculum iuris, care leagă exclusiv pe acele persoane cari au participat la înființarea ei, A întroduce un nou creditor în locul celui inițial însemna a face ca vechea obligaţie să-și piardă iden- titatea, și de aceia se şi stingea. Acest efect îl avea novaţiunea, care s'a întrebuințat, în lipsă de alt mijloc, “ca instrument de "transferare a creanţelor cu efectul însă că obligațiunea  ante- rioară s'a desființat?), 
La început Romanii au admis ca mijloc de a transfera: al- tuia beneficiul unei creanţe mandatum ad agendum,” prin care creditorul însărcina pe un terţiu să cheme în judecată  (agere) pe debitor şi să păstreze acest terțiu pentru sine, ceia-ce va fi încasat ca condemnaţiune pecuniară 'dela debitorul cedat; de. 

aceia se mai şi numește procurator in rem suam. Între cedent şi 
cesionar existând un simplu mandat, acest raport juridic se pu- 
tea desface sau prin revocarea mandatului de către mandant 
(cedent) sau prin moartea uneia din părțile contractante, Cesio- 
'narul nu devenea titularul creanței cedate, decât în momentul 

" scând se legase procesul între el ca dominus litis și debitorul ce- 
-dat, prin litis contestațio”). Chiar conducând procesul el lucra 
  

  

„ 4)  Transferarea era bine înţeles admisă mortis causa, ca hereditas sau legatum; chiar între vii putea să aibă loc o strămutare de creanţă, 
ca element al.unui patrimoniu când trecea acest patrimoniu la o altă 
persoană ca in caz de adrogatio, sau -vendilio bonorum. Dar aici crean- 
ţele trec ca elemente făcând parte dintr'o universitas iuris, nu ca: sin- «gulae res, ct, Dig, 7, 1. 25, $ 2, unde Ulpian face în treacăt constatarea: 
„non solet siipulalio semel cui guaesita ad alium iransire, nisi ad heredem 
vel adrogatorem“. De aceia, in dreptul clasic spre a se explica trecerea 
unei creanţe inter vivos asupra altui creditor cum e bonorum emplor, - 
sau mortis câusa cum e bonorum Possessor, era nevoie ca acestor per- 

_soane să li se atribue în mod fictiv calitatea de herede. Cf, Gaius IV, 
34 şi 35; Ferrini op. cit. No. 468, a 

2) Gaius, după ce tratează despre modurile de:strămutare a  proprie- 
tăţii la lucrurile corporale, spune, că nici unul din acele moduri (traditie, 

„ mancipalio, in iure cessio) nu se aplică. la înstreinarea creanţelor şi apoi 
continuă (Il, 38); nam quod mihi ab aliquo debetur, id si velim tibi deberi" 

- nullo eorum modo, quibus res corporales ad alium transferuntur, id efticepe 
possum, sed opus est, ut iubente me tu ab eo stipuleris: quae res elficit, ut 
-a me liberetur et incipiat tibi teneri. Quae dicilur novatio obligationis. | 

3) Cf. Dig. 49, 1, 4, $ 5: Meminisse oportet, quod procurator . lite con- . 
" destata dominus litis 'efficitur. : . '
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nu suo nomine, ca la novaţiune, ci ex persona cedentis; şi de 
aceia, formula coprindea instrucția către judecător să condamne . 
pe debitor a plăti cesionarului numai dacă se va adeveri că: de-: 

- bitorul datorește cedentului'). De aici urmează că dreptul de: 
„creanță rămăsese tot la cedent, și ceia ce s'a cedat nu era sub-.. 
stanța dreptului, ci exerciţiul dreptului cu foloasele lui. - | 

Un pas mai departe în evoluția cesiunii s'a făcut prin înflu-- 
„_ența juriştilor din perioada clasică și prin rescripte imperiale. 

S'a admis, că, prin simpla convenţie de cesiune, cesionarul do= 
bândește acţiunea. utilă a cedentului cu așa efect, în cât nici re- 

_vocarea cedentului, nici moartea uneia din părți nu mai putea 
_ desfiinţa cesiunea. Cesionarul putea deci intenta acţiunea în nu- 
mele său. Din momentul încheierii convenției de cesiune, ce- 

„dentul era obligat faţă. de cesionar; dar, până la litis contestatio- 
“cedentul tot mai avea putinţa! să dispună de creanță față. de. 
debitorul cedat, așa în cât dacă acestă plătea cedentului se [i- 
bera de obligaţiune, Debitorul cedat nu se afla în nici un raport: 
obligatoriu faţă de cesionar, Pentru a se asigura: cesionarul, s'a 
recunoscut că debitorul cedat devine obligat față de cesionar 

“din momentul în care acesta îi va fi notificat prin -denunciatio- 
coprinsul convenției de cesiune. Prin această disposiţie, atribuită 
Împăratului Gordian:), s'a desăvârșit modalitatea de a se tran- 
sfera o creanță cu efectul că își păstrează identitatea juridică, 

„De aici urmează, că obligaţiile accesorii, garanţiile personale- 
„sau reale, rămân în ființă și față de cesionar; în schimb şi _de- 
bitorul cedat poate opune noului creditor toate excepţiunile: ce- 
erau intemeiate contra cedentului în momentul cesiunii, Ceden- 
iul răspunde față de cesionar. de existența creanței, de veritas- 
„nominis; nu însă și de solvabilitatea debitorului, de bonitas no- 
„minis, afară numai dacă și-a luat prin clausă expresă și aseme-- 

In afară de cesiunea realizată prin voința părților, numită: 
cessio voluntaria, se mai poate transfera o creanță şi prin auto- 

__.4) CE, Gaius IV, 86: qui autem alieno nomine agit, . intentionem quidene 
ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam  personam. 

„ cenvertit. - . . ” 
*) CE. rescriptul din anul 239 coprins în-Cod 8. 41, 3, , 
9) Dig. 18, 4, 4; Si nomen sit distractum, Celsus scribit, locupletum- 

esse debitorem non debere praestare, debitorem autem esse praestare: nisE. 
aliud convenit, 

| 
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- Titatea judecătorului în procesul de ieșire din indiviziune, cessio 
necessaria'). De asemenea trec în virtutea legii, cessio legis, a- 
supra pupilului sau minorului creanțele dobândite de tutor sau 
curatsă după ce tutela sau curatela a luat sfârşit”), | 

In ce privește cesiunea creanţelor, e de observat că în prin- 
cipiu ori-ce creanță, având un conținut permis şi evaluabil în 
bani, se poate ceda. Se cunosc însă şi creanţe incesibile. Aces- 
tea sunţ; -. a 

a) Anumite drepturi cari au un caracter pur personal, spre 
exemplu: dreptul sancţionat printr'o acțiune vindictam spirans; 
sau dreptul patronului la operae officiales ale _libertului (Dig, 
381.9) -  - 
6) Dreptul introdus în judecată, actio litigiosa. (Cod. 8. 3. 
375); | | | 

c) Drepturile devenite încesibile prin convenţia părţilor; ! 
__ d)'Cessio ad poteniiorem, cesiunea către o persoană mai 
influentă de cât actualul creditor, Prin asemenea cesiune credi- . 
torul iși perdeo creanţa?), - 

. „.e) Creanţa terțiului contra pupilului nu . poate fi cedată 
tutorelui; | _ | 

7) Cesionarul, care a cumpărat o creanță sub valoarea no- 
minală, nu poate cere debitorului mai mult de cât prețul  efec- 

4) C4, Dig. 10, 2, 3. - " - 
*) Dig. 26. 9. 2: Si tutor vel curator pecunia eius, cuius negolia - ad- 

ministrat, mutua data ipse stipulatus fucrit vel praedia in nomen suum eme- 
rit, utilis actio ei, cuius pecunia luit, datur ad rem vindicandam vel mutuam 
pecuniam exigendam. In unele cazuri există oblisaţiunea de'a transfera unui 
terţiu interesat creanţa născută, prin care cesiune impusă terţiul află o 
despăgubire. Spre exemplu, mandatarul este “obligat prin actio. mandati 
directa să cedeze mandantului acţiunea rezultată din evicţiunca lucrului cum- 

"_părat de mandatar; Evictionis actio domino contra venditorem invito pro- 
curatore non datur sed per aclionem mandati ea cedere potest. Din. acst . 

“fragment (Dig, 41, 2. 49 $ 2.) al lui Papinian rezultă clar, că mandatarul 
liber nu dobândea direct acţiuni în favoarea mandantului, pentru-că nu era 
admisă representatrea directă in dreptul roman. 

Alt exemplu: în cazul, când. debitorul s'a liberat de 'obligaţie spre 

exemplu prin. faptul că obiectul: preslaţiunii a fost distrus sau stricat, el 
“este obligat să țransfere creanţa ex lege Aqiilia creditorului, Cf. Dig. 10.1, 
13 Ş 12: Sed. et si quid praelerea rei: venditae nocilum est, actio emptori 
praestanda est, damni forie infecti, vel aquae pluviae arcendae, vel Aquiliae, 

vel interdicti quod vi aut clam. Ă 
3) Ci. Cod. 2, 13. 2: debiti creditores iactura multentur. y
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tiv, Norma numită lex anastasiana, introdusă de împăratul Ana-.. __ Stasiu în anul 506 şi complectată de lustiniant), caută a lovi în “ specula cumpărărilor: de creanţe. Dovada că dreptul cedat s'a cumpărat cu mai Puțin, sau că este un act simulat între cedent 
Po di , , 3 “ȘI .ceslonar, cade în sarcina reclamatului pentru-că. e] se  folo- sește de o excepție, a cărei temeinicie trebue probată de acela care o invoacă. - - | 

$. 2. 

Strămutarea datoriei. 

Cesiunea de creanță, așa cum s'a desvoltat prin acordarea 
rului cedat, represnită intrarea unui. strein de legătură iniţială a oblisațiunii, în vinculum iuris, pentru a exercita dreptul credi- “torului. O asemenea operațiune de partea pasivă nu s'a desvol- „tat în dreptul roman: un alt'debitor nu putea intra în locul de- bitorului anterior fără 'a se fi desființat identitatea legăturii obli- satorii, Inlocuirea unui debitor cu altul se face sau prin nova- țiune, sau în mod imperfect și revocabil prin mandatum in rem Suarm, așa încât mandatarul (noul debitor) lua asupra lui sar- cina de a sta în judecată. ca procurator in rem suam şi: a plăti suma, condemnațiunii?), 

TITLUL IL. a 
STINGEREA OBLIGAȚIILOR. ' 

Consideraţiuni generale. 

“Dreptul de proprietate se desființează din patrimoniul unei persoane pentru a trece în majoritatea cazurilor la alt “proprie- tar; obligaţiunea se stinge pentru a nu mai exista. Ținta obliga- țiunii constă în servirea unui interes, care odată satisfăcut, este 
firesc co raportul obligatoriu să se desfacă. Această desfacere „a legăturii juridice, are loc în modul contrariu actului prin care :s'a încheiat. După cum. în vechiul drept roman nu s'a admis că 

1) CE. Cod, 4, 35, 22 şi 23, 
*) Cf. Dig. 3, 3. 61; Plautius ait: procuratorem damnatum non debere conveniri, nisi aut in rem suam datus esset, aut...; cf, şi Dig. 42, |. 4 pr, 

e
 e
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simplul acord de voinţi este suficient pentru a înființa o obliga- 
ție, tot ast-fel un simțal simetriei cerea ca simpla înţelegere să : 
nu ajungă la desființarea unei obligaţii, Si 

Aceleașiiforme în sens contrar aveau loc la stingerea obliga- * 
țiunilor contrăctuale ca' și la încheierea lor. În virtutea acestei 
concepţii nu numai obligațiunile dar şi alte acte juridice se des- 
ființau prin contrarius actust), precum s'a expus la desfiinţorea.. 
căsătoriei în caz de divorţ, - : 

In materie de obligaţiuni contractuale se observă aceiași 
„Procedură, isvorită din cerințele formalismului. străvechiu, Obli- 
Saţia împrumutului de bani contractat prin cântărirea monetei, 
nexum, se desfăcea prin cântărirea sumei restituite, prin .nexi 

- liberatio; ' contractul verbal încheiat prin întrebare şi răspuns, 
prin stipulatio, se desființa prin acceptilatio: tot prin întrebare . 
şi răspuns, schimbate între părţi cu rolurile întoarse, Aici debi- 

-torul întreba pe creditor: habesne acceptum? şi. el răspundea: 
“habeo. La contractul literal, obligaţia ia naştere prin înregistra 
rea 'sumei ca ieșită (expensum), prin expensilatio; obligaţia 
ast-fel născută se stinge prin trecerea aceleiași sume ca pri- 

mită (acceptum), aşa dar prin atceptilatio. La contractul real 
obligația întemeiată prin predarea lucrului (re) se desface prin 

" restituire. Obligaţia -încheiată prin simplu consensu, - se des- 
ființează contrario consensu?) numit disensus. . « 

După cum pretorul, răspunzând nevoilor unei vieţi econo- 
mice mai intense, a recunoscut încet încet că o obligaţiune: 
poate lua ființă şi prin simplă înțelegere, tot ast-fel a înțeles 

să recunoască tot mai des că o oblisațiune se poate stinge și în - 
moduri lipsite de solemnitatea, prevăzută de vechiul drept ci- 

vil. Procedura a fost aceiași: după- cum prin mijlocul indirect 
- al excepțiunii a contribuit magistratul roman la recunoașterea 

unor noui drepturi, tot prin acelaşi mijloc'a realizat liberaţiu- 
nea debitorului de vinculum obligationis. Așa în cât pe lângă 
modurile cari sting oblisațiunea ipso iure, de plin drept, adică 

-3) Dig. 56. 17, 35: Nihil tam naturale est quam eo genere quidque 

dissolvere? quo colligatum est. In Dig. eodem îism. 153, Paul exprimă aceiași 
idee; Fere quibuscumque modis obligamur, iisdem în contrarium aclis libe- 

ramur. Ci. şi Dig, 46. 3. 89, : 
?) Dig, 46, 3, 80: ,. . emptio . - quoniam consensu nudo contrahi polest 

eliam dissensu contrario dissolvi potesl. :
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în ronformitate su - dreptul civil, -mai apar şi acelea recunos- 
cute de pretor, cari. o desființează ope exceptionis, adică ' 
numai dacă faptul liberator de obligație. a fost introdus :în 
formula pentru-ca judecătorul să-l poată lua în consideraţie, 

Dintre modurile de stingere a obligațiunilor unele se . înde-. 
_Plinesc prin voinţa părților, acestea se pot numi voluntare; al- 
tele desființează obligaţiunea în afară de această voință, și se 
numesc involuntare. o p- 

N SECȚIUNEA |. - 
7 

; 
; 

Moduri voluntare. 

Modurile voluntare de stingere a unei obligaţiuni. sunt s0- 
lutio, novatio, compensatio, iertarea de datorie, termenul Şi con-: 
diția rezolutorie. . 

Ea $, 1 

Solutio. 

(Dig-46, 3; Cod, 8,43), 

„Solutio este "executarea prestaţiunii datorate. Nu însem- 
nează numai plata bănească numeratio pecuniae, ci are înţele-: 
sul larg, conform etimologiei cuvântului, a deslega (solvere) le- 
sătura juridică prin efectuarea prestaţiunii!), Așa dar, soluţiu- 
nea va consia în executarea exactă a ceia ce forma obiectul 
obligațiunii: numărarea banilor dacă se datora o sumă de bani, 

- predarea lucrului amanetat de către creditor. debitorului spre 
„a se desființa pisnus, transferarea. proprietăţii, săvârșirea lu- 
crării promise, etc. Toate aceste acte, date ca exemple, consti- 
tue o solutio şi deci aduc stingerea obligațiunii. | ” 

„Debitorul nu se poate! libera nici printr'o altă prestaţiune 
de cât cea datorată, nici prin executare parţială. Creditorul - nu este obliţat să primească alt ceva de cât prestaţiunea da- 
torată *) și deci nevoind să primească o prestațiune  modifi- 
A 

1) Dig. 46. 3.54: Solutionis 'verbum perlinet ad omnem  liberationem, guoguo mouo tactar, magisgue ad substantiam obligationis refertur, quam ad nummorum solulionem. CE. si Dig. 50. 16. 17, - 
5) CE Dig. 12, 1.2 $ 1 unde se formulează regula; aliud pro alis invito . creditori solu; non potest. De la acest principiu Iustinian, în Novella 4 cap. III., a făcut o abatere obligând pe creditor să primească imobilul dat de 

    

 



N 
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cală, nu cade in mora accipiendi. Debitorul nu are dreptul să 
dea. sau să facă altceva de cât datorează. Această operaţiune, 
numită datio in solutum, nu stinge obligațiunea de cât cu con- 
simțemântul.: creditorului, In perioada clasică s'a discutat 
dacă datio in “solutum acceptată de creditor stinge ipso iure 
obligaţia; cum. susțineau Sabinienii; sau:numai ope exceptionis 

“cum afirmau Proculienii!), Iustinian a adoptat opinia sabi- 
niană), - | -. 

In ce privește persoanele participante la desființarea obli- gațiunii, este de observat: din partea : debitorului poate - exe- cuta nu numai acesta, ci ori-care terțiu însărcinat de debitor sau chiar contra voinţii debitorului?) cu condiţia însă ca -terțiul să fie capabil a săvârși actul necesar la desființarea obligaţiei, bine inţeles dacă cxecutarea din partea terțiului nu  influin- -. tează calitatea prestaţiunii. Aşa dar, când debitorul esie dator “să transfere proprictatea, el pentru lucrul său, terțiul pentru al. „lui, trebue să aibă această capacitate. Prin urmare, nu poate un impuber să plătească o datorie streină sine tutore auctore, după cum nu'poate stinse nici o datorie proprie. Din partea creditorului, poate primi sau acesta dacă este capabil,. sau per- 
Ă - , - - 

. 

debitor in soluluri, când acesta nu avea altă avere şi nici nu se făsea cine-va, care să-i cumpere acel imobil, Estimaţiunea . fondului o făcea 9 autoritatea judecătorească, 

*) Gaius III, 169... . Quaeritur, şi quis consentiente creditors aliud pro- alio solverit, utrum ipso iure liberetur, quod nostris praecepioribus placet, . an ipso iure manet obligatus; sed adversus pelentem exceplione doli mali defendi debeat, quod diversae scholae. auctoribus visum est. Ci. şi Inst, 3, 29 pr, ” | ” 
?) Dar nu a tăiat controversa, dacă rămâne în ființă vechea vbligaţie „când obiectul dat in solutum a lost cvins de adevăratul proprietar, aşa în cât garanţii din obligaţia existentă continuă a rămâne obligaţi: sau dacă obligaţia s'a stins prin datio in solutum şi debitorul răspunde numai - „Că un vânzător pentru cvicțiune, Pentru prima opinie cf, Dig. 46. 3. 46 pr. „ unde Marcian afirmă: S; guis aliam rem pro alia volenti solverit ei evicta juerit res, manet pristina obligatio; peilru a doua soluţie cf, Cod, 8. 44. 1, 
2) Ci. Dig. 3. 5. 38: Solvedo quisque pro alio licet invito-et isnorantd 

liberat eum. Aici Romanii au părăsit concepţia obligaţiunii ca fiind strict * 
personală; dacă ar fi păstrat'o nu ar fi admis ca un strein de lesătură 

“obligaţiei să o poată desface plălind pe creditorul, faţă de care nu cra 
obligat, Debitorul este privit că a făcut plata, chiar când mandatarul său 
a plătit în locul lui. Cf, Dig. 46, 3, 56: Qui mandat solvi, ipse videtur solvere, 

_ 28
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soana însărcinată de creditor să primească, - solutionis causa 
adiectus, pe care şi-a alăturat'o la contractarea obligațiunii, cu 
acest drept. limitat +), Dacă un terţiu plăteşte chiar fără voia 

- debitorului, obligația s'a “stins; dacă solutionis causa - adiectus 
a primit, debitorul.s'a liberat, e 
___» + În ce privește locul .unde se va face solutio, acesta se fde-: 

- termină sau prin contract, sau rezultă din natura . obligaţiei ?), 
Când nu se poate stabili nici una nici alta, debitorul poate plă- 
ti în ori-ce loc, care nu este inoportun. ” 

Nu este inoportun locul, unde debitorul își are domiciliul, : 
adică principala lui așezare ca centru al afacerilor lui. Dacă 
debitorul oferă prestațiunea la domiciliul. său și creditorul re- 
fuză cade in .mora accipiendi. Când debitorul nu execută, cre- - „- ditorul va deschide acțiune. la domiciliul datornicului conform 

principiului: actor seguitur forum rei şi astfel fixează locul - unde se va “face -prestațiunea, Executarea legatelor şi. fideico-. 
miselor se îndepiinește la locul unde se află cea mai mare . parte a moștenirii din care s'a lăsaţ, (Cf. Dig. 5, 1.50 pr). 
„..În principiu, când obiectul prestațiunii este un' lucru cor=" 

- “poral. determinat, creditorul merge la debitor să fie satisfăcut; 
nu debitorul .urnblă după creditor. să-l satisfacă, După termi- „-  nolâgia franceză, datoria este guerabilă, nu portabilă), : 

Când s'a fixat un loc pentru efectuarea  prestaţiunii, . credi- 
torul nu putea intenta acţiune în alt loc, Ar fi. fost respins, 
pentru-că a comis pluris petitiot) loco:'a cerut să i se execute: 

1) El nu este un cocreditor ca adstipulator-ul, deci nu poate cere 
datoria, nu -poate ierta de datorie, nu'o poate nova; are numai dreptul E de a primi, o N : a BI 

. 2) Aşa dar, obligaţia de a preda un -lucru mobil se. execută acolo 
unde se află obiectul fără culpa: debitorului, Dig; 16. 3, 12, $ 1: Depositum 
;eo loco restilui debet, in quo sine dolo malo eius est, apud quem depositum : 
est: ubi vero depositum est nihil interest, eadem dicenda sunt communiter- 
et in omnibus boriae fidei iudiciis. sed dicendum est, si velit actor suis 
impensis suoquie periculo perferri rem Romam, ut .audiendus sit, Spre: 

- exemplu, sclavul ce trebue înfăţișat- prin actio- ad exhibendum poate fi 
arătat. şi în alt loc; de cât unde se afla, dacă reclamantul ia asupră- 

” şi obligaţia de a-l :intreţine în timpul strămutării, Ci, Dig. 10. 4 11. Ş1. 
„ +3) CE. Dernburg IL, 289;-Windscheid 11. 282; Girard pag. 689 nota 1.- 

- 4) Pluris petitio, a cere mai mult în judecată, avea loc: re, tfempore- : 
“loco, causa. Are loc r6,.când se cere o mai mare cantitate; tempore, când 
se reclamă o datorie -neajunsă la. scadenţă; loco când se pretinde la un alt
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“unde nu avea dreptul; și nu ar mai fi putut 'ridica a doua oară aceinși acțiune, ventru-că cerând prima oară în judecată mai mult de cât i se cuvenea, și-a consumat și dreptul la ceia ce i se cuvenea, conform regulii: in eo guod plus sit, semper inest et mi-. nus. (Dig. 50. 17. 110). Așa dar, dacă a convenit să i se predea o “cantitate de srâu la Alexandria, negustorul roman nu putea cere la Roma marfă promisă, Totuși prin edictul său, pretorul “a dat creditorului putinţa să ceară și în alt loc, fără a comite -pluris petitio loco, autorizând pe judecător să condamne ast-fel în cât să ia în consideraţie diferența de preț'). Prin urmare, în exemplul dat creditorul va putea. deschide procesul la Roma dar judecătorul va condamna pe debitor să plătească valoarea ce are srâul la Alexandria, nu la Roma. Această latitudine - de apreciere s'a introdus prin actio de eo guod certo loco dari o- „Poriet, peniru a se înlesni executarea în altă parte a obligații- lor stricti iuris cari au de obiect lucruri fungibile, La bonae „Fidei iudicia acţiunea era. de prisos, pentru-că judecătorul prin însăși natura contractului avea libertatea să. condamne luând în considerație deosebirea de loc?), 

Imputaţiunea datoriilor. 

Când debitorul, având a plăti diferite datorii băneşti către „acelaşi creditor, plăteşte fără a indica — cum are dreptul — “ce anume datorie voește?) să. stingă, în acest caz se desfiin- PI II 
A 

loc decât cel convenit; causa, când spre „exemplu, fiind creditor într'o obligaţiune alternativă îmi fixez cererea asupra unui lucru fără să fi! avut dreptul de alegere, cf. Gaius IV. 53-a__ 60; şi Paul Sent. 1. 10, 1, 3) Dig. 13, 4 1: Alia loco, quam in quem sibi dari quisque stipulatus essei, non videbatur facultas agendi competere, sed quia iniquum erat, si : „ „Promissor ad eum locum, in quem daturum se promisisset numquam  acce-= deret (quod vel data opera faceret vel quia aliis locis necessario „distrin- -Zeretur), non posse stipulatorem ad suum pervenire, ideo visum est utilem actionem in eam rem comparare. o. Ia 2) Dig, 13, 4, 7: În bonae fidei iudiciis; etiamsi in contrah2ndo con- venit, ut certo loco quid. praesfetur, ex empto vel vendito vel depositi actio -competii non arbitraria actio. In ce priveşte numirea dată acestei acțiuni de arbitraria actio, vezi. explicaţia dată de Gaius în Dig. 13, 4, 3, r 3) Vezi regula formulată de Paul în Dig. 46, 3, 101 $ 1: “cum debitor "" solvif pecuniam, in potestate eius esse . commemorare,: in :quam . causam. solveret. ! E - 

28*
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țează acea obligaţiune pe care a hotărit'o creditorul, Dacă aces- 

ta nu a precisat la primirea plăţii, se stinge datoria ajunsă la ter- 

men; între mai multe datorii exigibile se stinge cea mai oneroasă 

-pentru debitor; între mai multe de acest fel, se desființează cea 

mai veche; și în fine între egal oneroasă şi de aceiași dată, se 

stinge cea mai puţin asigurată pentru creditor. Din suma plă- 

tită se achită dobânzile înaintea capitalului!) (Dig, 46. 3, 1—5). 

- Dovada faplului că debitorul a plătit, o făcea acesta la în- 

ceput cu martorii cari asistaseră la plată; mai târziu creditorul 

da o chitanță, numită apocha (Dig. 46. 4, 19. $. 1.)?). 

Aa $ 2, 

Novatio. „= 

(Die. 46. 2; Cod. 8. 41), 

Ulpian defineşte novaţiunea: d. prioris- debiti în aliam : 

obligationem, vel civilem. vel naturalem, transfusio atque  trans- 
latio”). El întrebuințează expresia transfusio atque - trânslatio, 
din care rezultă că a privit novaţiunea. ca o transformare a ve- 
chii obligaţiuni, al cărui conţinut economic se continuă sub as- 
pectul cel nou. Totuși din punctul de vedere strict juridic, alia 

-. obligalio diferă atât de mult de cea veche, în cât toate acceso- 

iile celei vechi nu mai apar în obligațiunea cea nouă. Prin ur- 
mare, garanții, obiectele amanetate pentru singuranţa primei o-: 
bligațiuni, scapă din vinculum iuris iniţial prin realizarea nova- 
țiunii. Așa dar, novațiunea schimbă modalităţile juridice ale 

„ obligaţiunii precedente; în. acest sens o stinge, păstrându-se insă 
obiectul, care trece la obligațiunea cea nouă. 

1) In caz:când creditorul nu voeşte sau nu poate (fiind absent, sau 

- minor fără reprezentant) să primească suma oferită de debitor, acesta se 

poate libera de obligaţiune depunând banii sigilaţi la autoritatea publică 

(obsignatio) şi la dispoziia creditorului. Câtă vreme creditorul au a decla- 
rat că îi acceptă ca solutio, debitorul ii poate lua înapoi. Dacă nu-i ridică, 

obligaţiunea se consideră stinsă din momentul deposiţiei. Cod. 8, 42, 7: 

Obsignatione totius debitae pecuniae sollemniter facta liberationem . con- 
lingere manitestum est. 

*) Vezi un exemplu de chitanţă, din cele găsite la Pompei, reprodusă 
de 1. C, Cătuneanu, în Isvoare de drept roman pag. 16, 

3) Ci, Dig. 46, 2, 1. pr.
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Substanța obligaţiunii rămâne aceiaşi: materia. datorață, faptul promis va ficura și în noua obligaţiune; dar modalităţile juridice se alterează spre exemplu, prin suprimarea termenului 'a condiţiei suspensive sau a_ garanţiei dela obligaţia anterioară, așa încât obligaţiunea posterioară devine „imediat  exigibilă; 
ori ptin adăugirea unui termen, condiţie. sau Saranţie care nu 
fisurase la vechea cbligaţie'); sau prin schimbarea causei, spre 
exemplu: datoria ex empto se transformă într'una strictă, 
contractată puin stipulaţiune, a. 

Modificarea poate avea loc inter easden personas, intre a- 
celeași persoane cari participaseră şi la vechea obligaţiune. | 
Schimbarea poate consta şi în faptul, că în locul vechiului cre-. 
ditor sau debitor intră o altă persoană în care caz se spune că 
_novaţiunea are loc inter novas personast). Aceste ' schimbări 
privitoare la modalităţile sau la persoanele primei obligaţiuni 
constitue aliguid novi față de obligațiunea anterioară. - ” 

„Dacă ceva nou, aliguid novi, nu s'a introdus în noul con= 
„tract, obligațiunea nu ia naștere. de oare-ce pentru același lucru: 
și din aceiaşi causă nu se poate cineva obliga de două ori”), 
Dacă obiectul noului contract este cu totul nou, atunci nu mai. 

„este fransfusio atque translatio, ci se creiază a doua obligațiune 
pe lângă prima, care rămâne în fiinţă, : 

Așa dar, novaţiunea are loc când se întrunesc următoarele. 
condițiuni: . | ă - ” 

1. Existenţa unei obligaţiuni anterioare de ori-ce. fel, 
chiar naturală *). : NE 

, 

  

1) Gaius 3, 177: Forte. si condicio aut dies aut sponsor adiciatur aut 
detrahatur, : A _ 

-?) Gaius III, 176... , interventu novae personae nova nascitur vbli- 
"gatio et prima tollitur translata in posteriorem. ! 

5) Dig; 45. 1, 18: Qui bis idem promiitit, iure amplius quam semel non 
tenelur. Se poate ca o persoană.să datoreze acelaș lucru creditorului. de 
mai multe ori, dar ex diversis causis cf, Dig. 19. 1. 10; de unde rezultă că 

„cu privire la acelaşi lucru pot să concureze două sau mai multe, obligaţiuni 
"din cause diferite, II ” 

1) Dig. 46.2, 1.$ 1: Illud non interest qualis  praccessit obligatio, 
ulrum naturalis an civilis an honoraria, et utrum verbis an re. an consensuj. 
qualiscumque “igitur obligati sit, qualis praecessit, novari verbis potest:. 
dum modo sequens obligatio aut civiliter teneat aut naturaliter, utputa si 
pupillus sine tutoris auctoritate promiserit, i . -
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2, Identitatea de obiect, dar - cu o nuanță juridică schim- 
„bată, cu aliguid novi care justifică raţiunea de a fi a obli- 
gațiunii celei nouă, | o 

3, 'Trebue să existe animus novandi, intenţia părților de 
a aduce transformarea cu stingerea oblisațiunii anterioare, A- 
ceastă intenţie se putea presupune în dreptul clasic, Iustinian a 
cerut ca părțile să o declare în mod expres), Dacă nu rezulta 
clar din voința părților, prima obligaţie nu se stingea iar cea 
de a doua se alătura la cea dintâi, E 

4. Contractul cel nou să se fi încheiat prin stipulaţiune 
„(și poate chiar litteris). Se obişnuia formula: quod ex empto 

„_mihi debes, dare, spondes? sau când avea loc un schimb de per- 
„„soane: quod Titius mihi dare oportet, id dare spondes? 

_ Schimbul de persoane poate avea : loc prin operaţiunea, 
„numită delesatio. Aceasta constă în autorizația, exprimată în 
_isvoare prin cugântul izssus?), 'ce dă o persoană, - numită de- 
legant altei persoane numită delegat să facă o prestaţiune ' unui 
_terţiu numit delesatar. . * a 

| Novaţiunea se poate face, prin delesație, în favoarea 'nou- 
lui creditor și atunci are loc delegatio crediti în felul.-următor: - 
«creditorul din obligația primă autoriză pe debitorul său să plă- 
tească unui terțiu, Creditorul cel vechiu: este delegant, debito- 
rul este delegat, teiţiul ajuns creditor este delegatar, In modul 
acesta delegantul, de cele mai multe ori, se liberează de dato- 
'ria lui față de delegatar în măsura în care debitorul delegat 
“datora delegantului*), Delegatio crediti. poate funcţiona și. spre 

a transporta o.creanță, mai ales că în dreptul roman cesiunea 
de creanță nu se poate efectua de cât pe căi piezișe, 

Novaţiunea se mai poate face, prin delegație, liberându-se 

1) Inst. 3, '29, 3a) Nostra pracessit constitutie, quae apertissime de. : 
finit tanc solum fieri novationem, quotiens hoc. ipsum inter coritrahentes 

+. expressum fuerit, quod propter novationem prioris obligationis convenerunt, 
: alioquin manere et pristinam obligalionem et . secundam -ei accedere, ut 
maneat ex uiraque catisa obligatio. Ci. şi Cod, 8,41, (42) 8. - A 

2) Ci. Dig, 46. 2. 11. pr,: Delegare est vice sua aliuin reum dare cre- 
„-ditori vel cui iusserit. Această definiţie coprinde, numai delegatio debiti. 

- 3) Dig..46. 1, 18: Qui debitorem suum delegat, pecuniam dare intelle=" 
-gilur, guanta ei debetur, ct, şi Dig. 16, 1. 8 Ş 3. Dig. 46. 3. 64: -Cum, iussu 

"-meo (autorizaţia: mea) id quod. mihi debes. solvis creditori meo, et tu a me 
«el ego a creditore meo liberor.. E a
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* delegatio debiti. Inlocuirea se poate face fie cu consimțimântul vechiului debitor; fie chiar fără voia lui), care caz a fost numit. expromssio”), | Di MI 
In afară de funcțiunea novatorie, delegaţiunea mai poate „servi și la alte acte juridice fără a se fi consumat - stingerea unei obligaţiuni. Spre exemplu, pot însărcina pe bancherul meu. să deschidă credit unui terțiu, ori să plătească: acelui terțiu o sumă de bani ca donaţiune. In asemenea cazuri  delegațiunea. nu, desfiinează o oblisaţiune înlocuind'o cu una nouă, ci ser- veşte la crearea unei obligaţiuni”), . ai - Efectele novaţiunii.: Rezultă din ioţiunea acestui act ju-- ridic: . - , | | | i, Stinge 'vechea obligaţiune cu toate accesoriile și toate „complicațiile ce. au putut rezulta din mora debitoris. Așa dar,. garanţiile, hipoteca, Sajul precum şi dobânzile . moratorii, răs- - punderea pentru riscul trecut asupra debitorului pus în întâr-. „ziere, toate aceste accesorii se sting odată cu obligația de care țineau"). Numai prin. convenţie contrară, incorporată contrac- tului de novațiune, se pot înlătura atari efecte, 

2. Crează o. obligațiune nouă, Cum creiarea . obligaţiuni” se face prin stipuiațiune, care este un contract abstract, rezul. - tând numai din simpla întrebare și răspuns concludent fără a. depinde de causa care-i stă la bază, urmează că de câte-ori se va fi încheiat o stipulaţiune novatorie fără indicaţia causei din. vechea obligaţie, de “atâtea ori noua oblisațiune este atât de in- dependentă, că nu i se poate opune nici una din excepţiile, cari erau întemeiate față de oblisațiunea anterioară. Numai prin în-- dicarea cauzei din obligațiunea stinsă părțile contractante pot „. înlătura” această consecnţă?) *), 

4) Dig. 46, 2, 8, $ 5: liberat me is gui quod debeo, promiltit, etiamsi nolim. 
iN - 5) Asupra diferitelor cazuri, vezi Secfel în Handlexikoh zu den Quellen: des r. Rechis, sub cuvântul nexpromittere”, : „ iii - „.3) Cf. Girard op. cit, Pag. 101 notele 1 şi 2, . îi 1) Ci. Dig, 46. 2, 18; Novatione legitime facta liberantur lypotecae: et pignus, usurae non currunt, E 

5) Dig, 46, 2, 12, cf, Dig. 44, 4. 4. $ 20: Chestiunea este controversată. * - cf. Windscheid II, $ 355; Dernburg. Il. Ş 316 nota 9, : $) Novaţiunea aici: tratată se numește volintară,. pentru-că. ia- naș-. 

vechiul debitor. prin înlocuirea lui cu altul nou; atunci are loc: 

,
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Compensatio. 

(Dig, 16;'2, Cod. 4, 31), 

Compensaţia definită lui Madestiri!), debiti et crediti inter 
se coniributio, este stingerea unei crearițe în măsura în care de- 
bitorul îi opune o altă creanţă a lui, exigibilă, omogenă şi li- 
chidă. Această definiție indică sfârșitul unei lungi evoluţii în- 
cepută din perioada acțiunilor legii şi terminată sub Iustinian. 

Când două persoane își datoresc reciproc, nevoia compen- 
sației s'a simţit dela început un mijloc de. a reduce două 
operaţiuni ia ună singură prin simplul calcul al! scăderii; şi 
anume, în loc să-și plătească fiecare suma datorată celuilalt 
debitor, prin scădere creanța mai mică se stinge, iar din cre-. 
„anţa mai mare se va plăti numai restul. La acest rezultat păr- 
țile pot ajunge prin bună învoială. In asemenea caz compensația 
“se numește convențională. _ e 

Când însă compensația nu se poate Ssăvârși prin bună în- 
voială, se face prin mijlocirea judecătorului și se numește ju- 
diciară. Acest fel de compensație își are istoria ei. In perioada 
acţiunilor legii nu putea funcționa compensația judiciară, pen- 
tru-că domnea principiul unităţii chestiunii în sensul că, jude- 
cătorul nu se -putea pronunța de cât asupra unei singure 
chestiuni, aceia ridicată prin acţiunea reclamantului; dacă ad- 
versarul datorește sau nu; pe când la compensație trebuie să: se 
rostească și asupra dreptului reclamatului, care invoacă şi el 
o creanță coniru adversarului, . Dreptul vechiu nu impune păr- 
ţilor compensația ca mijloc de reducere sau stingere a datorii- 
lor reciproce. "Totuşi, chiar în perioada acțiunilor legii sau ad- 

"mis două excepţiuni: - | Na | 
a) Bancherul, argentarius, în procesele dintre el și clienţi, 

era obligat la agere cum compensatione; el avea dreptul să in- 
tenteze acțiunea. numai pentru suma rămasă, după ce va fi 
scăzut suma ce datora și el adversarului. Această sumă, :rezul- 

> 

  

tere prin. voinţa părţilor, Se mai cunoaşte așa numita novatio recessaria, 
care se îndeplineşte prin legarea procesului intre părţi prin Jifis contestatio, 
Vezi materia procedurii, 

| 4) CE Dig. 16,21,
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tată din compensaţia 'ab initio facta, trebuia să figureze în _in- tentio. Dacă pretindea suma datorată integral, fără scădere, co- mitea o pluris petitio. Creanţa adusă în compensație trebuia să lie omogenă și exigibilă, având ca obiect bani sau alte lucruri fungibile, | 
| 

b) Bonorum emptor agit cum deductione. Persoana care a cumpărat la licilaţie averea falitului sau o moștenire. ca uni- versilas iuris se numește bonorum emptor. Creanţele sale se _re- duc ori. se sting prin opunerea creanţelor ce pot avea şi debi- torii imassei falimentului sau ai succesiunii. Dar scăderea nu o făcea el cu hancherul, ci judecătorul după instrucția “dată de pretur, Așa în câi, aici nu poate avea. loc pluris petitio. Nu se cere nici exigibilitatea, nici omogenitatea  creanţei. adusă în compensație 1). . 
In afară de aceste două excepţuni'), compensaţia judiciară nu s'a putut admite de cât din momentul în care s'au recunos- - cut iudicia bornae fidei. La acestea era drept și logic ca judecă= torul, chemat să judece ex aegquo et bono, să admită şi. dreptul reclamatului de a opune adversarului în compensație o creanță a sa ce isvora din același raport juridic, ex eadem causa"), A lăsa, pe creditor să ceară ceia ce ar fi fost obligat să restitue 
O 

1) Gaius IV, 64: Alia causa est illius aclionis, qua  argentarius ex= "peritur, nam is cogitur cum compensatione agere, ct ea compensalio  verbis '7ormulae exprimilur, 'adeo quidem, ut statim ab initio compensalione facta minus intendat sibi dare oporiere. 65: Item bonorum empior cum deduc. lione agere iubetur, id est ut in hoc solum adversarius . eius condemnetur quod superest deducto eo, quod invicem ei bonorum. emplor  defraudatoris . nomine debet. Asupra diferenţelor dintre aceste două forme de compen- : sație, vezi numerile următoare 66-68 din cartea IV a Instituţiilor lui Gaius, ! ă ! | _ 
*) S'a mai recunoscut din vreme şi cazul de compensație, prin care se. stingea creanța de restituire a dotei, în măsura în care bărbatul “opunea suma impenselor necesarii: fales impensae dotem ipso iure minuunt. CE, Dig. 23. 4,5 g 2, | | | 3) Gaius IV, 63: 'Ziberum est lamen iudici nullam . omnino invicem 

compensationis ralionem habere; nec enim aperte formulae  verbis .praeci. pitur; sed, 'quia id. bonae fidei iudicio conveniens videtur, ideo oflicio eius „contineri creditur. Pe acest text se sprijină Dernburg II. $ 319, nota 7, 
când aiirmă că până la Marcu Aurel compensaţia se făcea din libera apre- ciere a judecătorului; iar.de la acest Impărat înainte se opera printr'e 
normă de drept positiv întrodusă de el, după cum rezultă din Instituţiile lui Iustinian 1V, 6, 30; văzi în sens contrar Ferrini, op. cit, No, 501, R
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-pentru-că și el datora debitorului : său ceia ce a. primit de la: 
"acest statim debitor, însemna a tolera un dol la bonae fidei ne- 
- “gotia, pentru-că dolo facit qui petit guod -redditurus est, (Dig. 
„:50,.17, 173. $, 3). a 

La negotia stricti iuris, avea judecătorul aceiași libertate 
-de a reduse creanţele ce stau față în față şi a condamna numai 

la rest? La început, nu, Dacă reclamatul obținea întroducerea 
“în formulă a excepțiunii de dol și judecătorul o săsea' înteme- 

„"ciată, putea respinge în întregime cererea reclamantului; dar nu - 
--putea păși' la compensație”): reducând pretenția reclamantului, 

_» pentru-că în dreptul clasic excepțiunea nu avea un efect par- 
“țial: când era întemeiată, - aducea - respingerea integrală a 
-pretenţiei: adversarului, a 

Una progres în evoluţia compensăţiei înseamnă rescriptul 
- lui Marcu. Aurel, prin care s'a hotărit ca judecătorul să -aibă 
"dreptul şi datoria la sfricti iuris iudicia să opereze compensaţiu- - 
“nea în caz când exceptio doli este întemeiată. De atunci înainte, 
“sa admis compensația şi cu creanţe cari nu isvorăsc din același 
“raport juridic, ex dispari causa, ca o aplicare a principiului că, 
"este un dol să ceri ceia ce vei fi obligat să. restitui imediat. Poate 
-că expresiă ipso iure „compensari înseamnă această nouă resulă 

de drept, prin care judecătorul -este obligat a opera com- E 
--pensaţia?), - - o IN a | 

Cu dispariţia procesului formular, - prin . contopirea  proce- 
-durii in iure şi .in iudicio, nu mai „putea, : servi exceplio 

-. doli ca mijloc: spre a :pune: în mișcare compensația, ne mai func- ” 
“ționând formula 'în care s'ar fi întrodus, Compensaţia rămâne. 
"să se opereze prin declaraţia reclamatului că opune și. el .o 
"„contra-creanţă; și dacă judecătorul o: găsea . întemeiată. con-. 
-damna'la diferență”), Chestiunea, din care moment 'se- conside- 

_*ra compensaţia ca efectuată, din momentul declarației recla. - 
-matului sau din momentul coexistenţii celor două creanţe, este 
controversată din vremea glossatorilor din 'causa expresiei: 
ipso iuiic compensatur, Martinus a susținut că compensaţia se 
-operează prin lege, sine facto hominis, prin . simplul fapt că 

. 

PE IN a - i | | N . E | DI 2 

23) CE Sălhoipshi op, cit. $ 160, II şi IL, a 
*) Cf. Dig, 16, 2, 4,10 pr 21: Cod, 4. 31.4 şi 14; Inst. 4,6, 30: * 3) CE. Girard op,. cit. pag. 711 nota 6. . a
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ambele creanţe compensabile pot fi opuse una alteia, Această: concepţie a păiruns în codul civil francez şi a-trecut în codul român!), Azzo susținea :că compensaţia se săvârşeşte numai prin! declarația reclamatului dar cu efect retroactiv așa cum. s'a admis în codul civil german?), Controversa ast-fe] formu-. lată are importanță în ce privește momentul când s'a efectuat: compensația; dar odată efectuată, și după o părere și după alta, compensaţia operează din același moment, întru cât şi: "după a doua opinie s'a admis efectul retroactiv, Așa dar, și: după Martinus şi după Azzo, deşi prin . construcțiuni  juridice- „diferite, creanţa reclamantului se stinge la aceiași dată; de. atunci încetează şi curgerea dobânzilor, de atunci sunt conside-. rați garanţii ca liberaţi, 

Condiţiile compensaţiei. 

" Creanţa adusă în compensație trebuie să fie: Ma 'a) exigibilă, nu cu termen sau condiție) - nici zădărnicită- printr'o excepție peremtorie. Este însă suficientă creanța isvorită . " dintr'o obligaţie naturală“), (Dis. 16.2. 14), 

mantului*), | 
c să fie lichidă, în stare de a fi uşor dovedită, în cât: “procesul să nu se prelungească prea mult prin necesitatea de a. o proba. (Cod, 4. 31. 14, 5.1). N | | d) reciprocă, să aparţină aceluia care o opune, nu altuia, Nu este admisă compensatio ex iure tertii”). "Totuşi Sarantul' poate compensa cu creanța debitorului principal”); de asemenea. 

  

,1) “Codul fe, Art, 1290; Codul civil român Arţ, 1144; „Compensa-. țiunea se operă de drept, în Puterea legii şi chiar când debitorii n'ar şti nimic despre aceasta; cele două datorii se sting reciproc în momentul când ele se găsesc existând de odată şi până la . concurenţa cotităţilor- respective”, SI - 
2) Cod. civil Serman, paragrafele 388 şi 389, e 2). CE Dig. 16. 2, 7 pr: Quod in diem debetar, non compensabitur, an-. feguam dies venit, guamgquam dari oporteat. Cf. şi Dig. 16, 2. 14. o „4) Dig. 16. 2, 6: Etiam quod natura debetur venit în compensationem,. 5) Cf. Gaius IV. 66, 

| 5) Cod, 4, 31. 9; Eius quod non ei debetur qui: convenitur, sed alii compensatio fieri non potest. Pa , î) CE, Dig, 16, 2, 5, Și debitorul coreal poate compensa cu creanţa. 

b) omogenă, să aibă același obiect -ca şi creanța recla-.. 

,
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debitoru! cedat poate aduce în compensație contra cesionarului | 
creanța ce o avea contra cedentului în momentul când sa 
săvârşit cesiunea, . 

- Era exclusă în dreptul roman compensația faţă de actio 
“depositi directa) şi - față de ăcţiunea contra aceluia care a 0- 
„cupat pe nedrept lucrul altuia? i spre exemplu, hoțul nu „poate 
compensa, 

S. 4, 

Jertarea de datorie. 

(Dig. 2. 14; 46, 4; Cod, 2, 3). 

“ La iertarea de datorie se deosebesc modurile civile de modu- 
rile pretorierne, r N | 

Modurile: civile . au. particularitatea: că se săvârşesc prin 
actul contrar aceluia care a dat naștere obligaţiei, că toate sînt 
aclus legitimi, adică nu sunt: susceptibile nici de termen nici 
condiție"); şi că sting obligaţia cu toate accesoriile față de 
toți, erga oinnes, așa în cât acceptilația făcută: unui codebitori 
profită și celor-l'alţi!), Acestea sunt: nexi liberatio, despre care 
Gaius (III. 173—175)' dă interesante amănunte, și acceptilațiu- 

„nea literală sau verbală. Atâta vreme cât plata simplă, neim- 
brăcată. în formele civile, nu aducea desființarea obligaţiei, 
cele trei moduri civile serveau la stingerea datoriei conform ce- 
rinţei unui contrarius actus. . Acceptilaţiunea verbală, fiind ac- 
tul contrar stipulațiunii, se săvârşea prin - întrebarea pusă de 
debitor creditorului habesne - acceptum? și prin răspunsul cre- 

  

codebitorului, dacă între ei sînt socii. Dacă nu există între ei socielas, 
“atunci nu foloseşte unuia faptul că creditorul comun este şi el dator unuia 
din codebitori: Si duo rei promittendi socii non sint, non proderit alteri, 
quod stipulalor alteri reo pecuniam debet. Ci, Dig. 45. 2. 10, 

*) Iustinian, Inst, 4, 6, 30 spune: impium esse credidimus, ne sub 
praetextu compensationis depositarum rerum quis exactione  defraudetur. 

- 2) Cod. 4, 34, 14, S 2: Possessionem autem alienarum perperam occu- 
pantibus compensalio non datur. 

3) Dig, 46, 4, 4, şi 5; „Acceptilatio sub condicione Jieri non potest. În 
diem acceptilatio Zacta nullius est momenti: nam solutionis exemplo accep- 
tilatio solet liberare. 

2) Dig. 46. 4,'16. pr: Cum ex duobus pluribusque eiusdem obligations 
participibus uni acceplo Îertur, ceteri quoque liberantur,. .. gquoniam velut 
solvisse videtur is qui acceptilatione solutus est. i
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ditorului: habeo. Creditorul putea răspunde că a primit chiar 
„când nu primise așa în cât acceptilaţiunea a putut constitui un 
anijloc de iertare a datoriei, de desiacere a ci fără equivalentul 
datorat de debitor, devenind ast-fel un instrument civil de a: se 
face o donaţiune (liberando). De aceea în dreptul clasic Gaius 
(III. 169) numește acceptilațiunea imaginaria solutio. Accepti- 
laţiunea a' mai servit și pentru a stinge. datoriile diverse concen- 
trate într'o singură stipulaţiune cu caracter novatoriu, a cărei re- 
<dactare este atribuită lui Aguilius Gallus (stipulatio aguiliana). 

Modurile pretoriene sunt: pactum de non petendo şi con- brarius consensus?), Acesta din urmă este o aplicare a cerin- 
ei contrarius actus; are numai întru atât caracter -pretorian, - „întrucât s'a aplicat la o serie de contracte, la a căror 'recu- 
noaştere va fi contribuit și pretorul printr'o constantă jurisdicție, 

1. .Pactum de non petendo, este convenția prin care 
creditorul consimte-a nu mai cere de loc prestațiunea debitoru-: 

lui (in perpetuum), sau numai într'un anumit interval de timp 
(intra certum tempus). In acest din urmă caz nu este iertare 
de datorie, ci amânare, Când s'a efectuat o iertare de datorie, 

„obligaţia nu se stnge ipso iure”) : ca la modurile civile de - 
"extincţiune, nici nu se desființează erga omnes; ci debitorul 
chemat totuși în judecată, poate opune exceptio pacti de non 
petendo. Întinderea efectului liberatoriu al pactului depinde 
de voința părților, Se deosebește pactuni de non petendo in 
personam, când liberează numai partea ! cu care _sa încheiat 

Y 

  

:) Dig. 46, 4. 18.1, coprinde formula fenerală, demnă ' de. remarcat prin clausele de prevedere, propusă de marele jurisconsult contimporan cu Cicerone: ius reci stipulatio,: quam acceptilatio seguatur, a Gallo Aguilio talis exposila est: „quidquid te mihi ex quacumque causa dare facere opor- tet oportebit praesens in: diemve, quarumque rerum mihi lecum, .acfio” Quaeque adversus te petitio vel advesus te perseculio est eritve, gquodve tu meum habes tenes possides: quanti Quaeque earum rerum res erit tantam pe-.- 
-cuniam dari stipulatus Aulus Agerius, spoponit Numerius Negidius.  Quod: Numerius Negidius Aulo Agerio promisit spopondit, id habereine a se acceptum Numerius Negidius Aulum  Agerium rogavit, Aulus Agerius- Nu. 
merio Negidio acceptum fecit. 

2) Ci. Dig, 50, 17. 35, ; | 5) Numai. oblisaţiunile rezultând din furt sau iniuria se sting şi după dreptul civil, ipso iure, fără a mai îi nevoe de contrarius actus ci prin încheierea unui simplu pact, Cf. Dig. 14, 2. 17, $1,
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pactul; şi in rem*) când liberează și pe cei-l! alți alăturați la. 
oblisațiune de garanţi sau codebitori, dar în măsura în care a- 

ceastă liberațiune interesează pe debitorul, cu care creditorul 
a încheiat pactul?). De aici urmează, că iertarea de datorie 
acordată garantului nu liberează nici pe debitorul principal. 

nici pe cei-l'lalţi garanţi (dacă nu sunt 'socii i), pentru-că garan- 

tul liberat nu are interes. ca creditorul să nu ceară. de la de- 
bitor sau cei-l'alţi fideiusori, Acelaşi - pact însă, liberează pe 

garant când debitorului principal i s'a iertat datoria, pentru-că- 

acesta are interes ca “garantul să nu fie chemat la răspundere, 

-de oare-ce garantul care plăteşte are regres contra debitorului, 

principal :), | 

2, „Contrarius consensust) stinge obligaţiile născute solo- 

consensu, cari nu s'au executat. Dar nu stinge direct și obliga- 

tiunile alt- fel născute, spre exemplu verbis, alăturate la con- 

tractul consensual, pentru-că cu privire la acestea lipseşte con- 

trarius actus. Așa dar, deși contractul de vânzare s'a desființat: 
în mod civil prin dissensus, totuşi stipulatio dupli încheiată în 
caz de evicţiune nu se stinge prin efectul aceluiaşi disens. . 

Totuși reclamantului care ar. invoca stipulaţiunea, i sar opune 
exceplio pacti conventi *). 7 

1) Ci, Dig, 2, 14 7. $ 8: Pactorum quaedam iri rem sunt, quaedam in 
personam: in rem sunt, quoliens generaliter paciscor, ne petam; in personam- 

quotiens ne'a persona pelam, id est ne a Lucio Titio petam. Utrum auteră 

in rem an in personam pactum Îactum est, minus ex verbis quam ex mente * 
convenientium aestimandum est, _ - 

„?) Paul, în Dig, 2, 14. 21, Ş 5. stabileşte regula: In rem pacta om: 

nibus prosuni, quorum obligationem dissolutam esse eius.qui paciscebatur- 

interfuit. a: „- 
3) Ambele eventualităţi le tratează Paul în Dig. 2, 14. 23: Fideius-: 

sori:autem conventio nihil proderit reo, guia nihil eius interest a debitore: 
pecuniam. non peli, immo nec confideiussoribus proderit, neque enim quoguo- . 
modo cuiusque interest, cum alii conventio facta prodesi, sed tunc ' demum. 

cum per eum, cui exceptio datur, principaliter ei qui pactus est proficial=: 

sicuf in reo. promittendi ct his qui.pto reo obligafi sunt. - 

*) Numit şi mufuus dissensus de interpreţi. 

5) Cf. Girard, op. cit pag. 718,
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ş 5. 
Termenul. şi condiția extitictivă, dies ad quem 

„şi condicio ad quam. | 
Ambele clause sunt modalități adăugite . unei obligaţiuni, cari o desființează când ziua a sosit, sau faptul pus în con- diție s'a împlinit. In principiu, dreptul roman nu admitea des- facerea obligaţiei prin aceste moduri, O obligațiune. nu putea dura numai până la o anumită dată sau la îndeplinirea unui fapt, ci iși continuă existența atâta timp Până se desființa prin contrarius 'actus"), Totuşi s'au admis abateri prin intervenția pretorului din momentul în care -a afișat programul: - pacta conventa servabo, aducân modificarea “dreptului positiv prin instrumentul procedural al - excepţiunii, : Această modificare se poate studia la cazul rentei viagere, constituită prin' stipula- țiune, şi la: contractul “de “vânzare, căruia de obiceiu i se - adăugă clause cu caracter rezolutoriu, | 

Renta viageră. 

__ Constă într'o prestaţiune ce se execută în rate. până la moartea creditorului, Se obișnuia a se încheia prin următoarea „stipulaţiune: „decem aureos annuos guoad "vivam dare spon- des"? La început se considera obligaţiunea ast-fel încheiată ca "simplă (pure facta), şi deci dreptul de creanță nu dura numai până la moartea creditorului, ci trecea activ și la „moştenitori, Spre a zădărnici acest efect civil, pretorul a admis a se. opuna moştenilarilor creditorului coprinsul pactului 2), exceptio pacti. „Prin acest mod pieziş de procedură. s'a scurtat. durata obli- "gaţiei, care deși în principiu este perpetuă, se stinge totuși la „moartea creditorului rentier, N . | Pentru ca renta să-și împlinească scopul practic, trebuia ca creditorul să poată reclama ratele anuale sau alt-fel stipu- 

a 1) Dig. 44: 7, 44 $ 1: Placet ad tempus  obligationem - constitui “non posse, non 'mâgis quam lesalum: nam quod alicui deberi coepit, certis "modis desinit deberi. Cf, şi Inst. III, 15. 3, Acelaşi principiu se aplică şi la. „„dreptul de proprietate și la servituțiile prediale, i ?) Inst. INI 15, 3: At si ita 'stipuleris „decem dureos annuos quoad: vivam dare spondes"? eţ pure facta obligatio et perpetuatur, guia ad tem- „ „Pus deberi non potest, sed heres petendo pacti exceptione submovebitur.
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“late, :fără a deduce intreaga 'obligațiune în justiţie, căci - atunci 

tot dreptul la rentă s'ar fi consumat: printr'o singură judecată, 

Spre a se evita acest efect s'a recurs iarăşi” la un remediu de 

procedură: s'a dat reclamantului putinţa, prin praescriptio pro 
actore, să facă a se introduce în formulă precizarea, că el nu se . 

judecă de cât. pentru : ratele. din trecut, rămânându-i 'ast-fel 
neatins dreptul la ratele viitoare'), In modul acesta s'a admis o 
obligațiune plătibilă în rate şi durând ad tempus. 

Condiţii rezolutorii la contractul de vânzare. 

“(Dig 18. 2-3, 5), 

Acestea se adaugă pentru cazul când contractul s'a execu-: 
cutat. Dacă nu s'a executat şi părţile voesc să desfacă raportul 
obligatoriu, pot recurge la contrarius consensus. E 

La unele contracte, condiţia sau termenul rezolutoriu o- 
| preşte executarea în curs a contractului așa în cât oblisațiunea.. 

ia sfârșit, rămânând însă.valabilă executarea. înfăptuită până la 
sosirea termenului sau împlinirea condiției; spre: exemplu . la. 
mandat, asociaţie, locaţiune. La contractul de vânzare executat, 
condiţia sau termenul rezolutoriu nu lasă nimic în ființă din ce 
s' a executat, ci repune situația juridică în starea. în care: se gă- 
sea înainte de încheierea contractului, Acest efect se poate a- 
tinge, prin patru clase, dintre cari trei sunt în favoarea „vânză- 
torului şi anume: - | 

1. lex commisoria 2), prin: care vânzătorul își rezervă 
dreptul de a desființa contractul, dacă nu i se plătește prețut 
într'un anumit timp, ă _ 

2. in diem addictio"), prin care vânzătorul își -rezervă. 
dreptul de'a desface contractul, dacă într'un - anumit timp: 
i se oferă un preț 'mai mare. 

3, pactum de. retrovendendo '), prin care - vânzătorul ' 

1) Gaius IV. 131: si ergo velimus id quidem, quod praestari oportef. 
petere et in iudicium deducere, luturam vero  obligationis praestationem 
in întegro relinguere necesse est, ut cum hac praescriptione agamus: ea res 
agatur cuius rei dies fuit, Această clausă pusă în fruntea formulei se nu- 
mea praescriptio pro actore (Gaius IV. 130). 

12) CE Dig. 18. 3. de lege comissoria. 
3) CE Dig. 18. 2, de in diem addictione. 

*) Ci, Dig, 1. 5, 12,
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rezervă dreptul de a- și rescumpăra lucrul prin restituirea pre- 
țului câtre cumpărător, 

Al patrulea caz e in favoarea cumpărătorului şi. constă în 
dreptul acestuia de a rezilia contractul, dacă întrun anumit 

“timp declară că uu-i place lucrul cumpărat, pactum displicen- 
liae !), 

Efectul incontestabil al pactului este că, la împlinirea con- 
diției sau la-sosirea termenului îndrituitul are faţă de cea-laltă 
parte contractantă o acţiune, isvorită din emptio-venditio, pen- 
iru a cere restabilirea stării juridice, care exista înainte de în- 
cheierea contractului, Așa dar, în cele trei cazuri vânzătorul 
poate cere să i se retransfere proprietatea sau posesia restilu- 
înd în acelaşi timp preţul, La pactum displicentiae- cumpărăto- 
rul poate cere restituirea sumei plătită ca. preţ dând înapoi 
obiectul ce cumpărase, Este logic ca acţiunea, cu care se pre- 
-tinde desființarea contractului să fie actio venditi sau „empti* *) 
pentru-că sancţionează un pact care, fiind încheiat in -conti- 
nenti, tace parte integrantă din contractul de vânzare, 

Se pune însă întrebarea, dacă acţiunea de reziliere-nu are 
şi un efect in rem: dacă vânzătorul în virtutea pactului nu se 

| poate: îndrepta în' contra. oricărui terțiu, care a primit lucrul 
de la cumpărător. Aceasta ar însemna că vânzătorul a redeve- 

nit proprietar prin simplul fapt al împlinirii condiției sau so- 
Sirii termenului. In dreptul clasic nu avea loc,: ipso iure, 
această reînviere a dreptului de proprietate în mâna vânzătu- 

rului. El putea cere numai printr'o acțiune personală, să i se 

retransfere proprietatea de către cumpărător. Cum însă cum- 

părătorul avea o proprietate rezolubilă prin termen sau -con- 
diţie, urmează că și drepturile ce le va fi constituit in favoa- 

-rea terţiilor asupra lucrului cumpărat (hipoteci, servituți) aveau 
aceiași soartă, conform regulii: resoluto iure dantis resolvitur 
ius concessum. Aşa dar, prin acțiunea rezolutorie cu caracter 
“personal din dreptul clasic”), vânzătorul putea cere numai de 

. : Ci; Dig. 18. 5. 6: Si convenil, ut res, quac venit, si intra certum 

tempus displicuisset redderetur. 

?) Se acordă, după unele texte din Digeste, şi actio in factum sau 

actio praescriplis 'verbis. Asupra acestor feluri de mijloace procedurale şi 

"privitor la bănuiala că textele respective ar fi interpolate, cf, Girard pas, 

722. —23 şi note. , 

3) Chestiunea este controversată ct, Girard, op. “cit, pag. 723—25, 

29
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la cumpărător restituirea lucrului, liber de sarcinele constituite 
peridente condicione. 

„Sub Iustinian însă s'a atribuit acțiunii rezolutorii un ca- 
racter real; ceia ce înseamnă că, proprietatea reîntorcându-se 
la vânzător de plin drept, acesta. putea revendica . lucrul de 
la ori-care terțiu, nu numai de la cumpărător. 

| “SECTIUNEA. IL, 
- Modurile involuntare de stingere a obligaţiunii. 

Modurile, prin cari o obligaţiune se desființează fără ca. 
părţile 'să fi contribuit la acest act, sunt următoarele 1): confu-: 

-sio, mortea, capitis deminutio, concursus duarum causarum lu- 
crativarum și prescripția. 

[. Confusio este întrunirea calităţii de debitor şi creditor 
în aceiași persoană, mai ales prin moștenire, Este natural ca 
obligaţia să se stingă: nici creditorul nu poate cere de la sine 

„însuși dacă a moștenit pe debitor; nici debitorul nu poate plăti 
„lui însuși dacă a moștenit pe creditor. Când însă la obligaţie - 
Participă și alte persoane fie ca îideiusori fie ca debitori  co- 
reali, atunci în ce priveşte stingerea prin confusie trebue făcută 

"următoarea distincțiune la fideiusiune: dacă creditorul a moștenit 
pe debitor se stinge și obligația sarantului, pentru-că aceasta 
fiind accesorie urmează soarta celei principale, Dacă creditorul 
a moștenit pe fideiusor. (sarant), debitorul principal continuă 
a rămâne obligat *).. 

„Când creditorul are mai mulți codebitori, caz de coreali- | 
tate pasivă, și.moștenește pe unul din: ei, datoria se stinge nu- 

“mai pentru partea, pe care debitorul decedat a fost obligat a o 
-. suporta"), Faţă de cei-l'alți codebitori restul datoriei subsistă. 

1) Obligaţia se stinge şi prin pieirea obiectului datorat.când nu se 
poate: imputa debitorului nici o culpă, nici nu a fost pus în întârziere şi 

nici nu era obligat a purta riscul, 3 

2) Dig. 46, î. 41. pr.; Paul avlică aceiaşi regulă şi dacă fideiusorul 

__a moştenit pe creditor: Si creditor fideiussori heres fuerit vel 'fideiussor 
„creditori puto. convenire contusione oblisationis non liberari reum. 

-3) Deşi confusio a avut loc în caz de moștenire, interesele terţiilor 
cer să se ţină socoteală la determinarea quartei falcidice de sporul adău- 
git moştenirii 'prin faptul că debitorul a moştenit pe creditor; Cf, Paul, 
Dig, 35, 2, 1 $ 18: Si debitor creditori heres existat,  quamvis. confusione
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Are deci loc 'o diviziune a obligaţiei, dacă aceasta era divizi- bilă; dacă prestațiunea era indivizibilă, atunci cei-l'alţi codebi- tori rămân obligaţi pentru întreg, in solidum, pentru-că obliga- ţia nu s'a desființat ci a ieşit numai o persoană din vinculum oblisationis, n | 
II. Moartea nu desființează în principiu oblisaţiunile de- functului. Acestea trec ca elemente ale succesiunii asupra moş- tenitorului; numai obligaţiile cu caracter personalissim, precum sunt acelea sancţionate prin acţiunile vindictam spirantes, 'se sting prin deces, Ma ” | III. Capitis deminutio stinge, după dreptul civil, obligaţiile "contractuale lăsând să subsiste obligaţiile ex delicto. Totuşi prin intervenţia pretorului s'a ajuns la regula, că acela în pro- fitul căruia a avut loc această permutatio status, să răspundă şi de datorii până la concurenţa activului din „patrimoniul lui capite minutus. | NE , E IV, Concursus duarum  causarum lucrativarum. are loc atunci, când creditorul cu titlul gratuit cu.privire la un lucru determinat, species, dobândește același lucru tot Sratuit prin "alt mod' juridic, In acest caz debitorul se liberează!). Spre exemplu, m'am obligat să dăruesc un lucru strein, pe care do- natarul îl dobândeşte ulterior ca legat. Când însă asupra ace- 

luiaşi obiect concurează o cauză lucrativă cu o cauză oneroasă, 
partea care a dobândit obiectul ex causa lucrativa poate: pre- tinde părții obligate cu. titlu oneros să-i restitue valoarea acelui obiect. Dacă mi-ai vândut casa-altuia, pe care casă am dobân- dit'o prin donaţiune, pot să-ţi cer restituirea prețului *), 

  

liberetur, tamen locupletiorem hereditatem percipere videtur, ut computatur 
ci quod debet, quamvis aditione confusum est, . * 

*) CE. Inst, 2, 20 6;,.. nam traditum est duas lucrativas causas in 
eundem himinem et in candem rem concurrere non posse. Ci, Dig. 44,7. 
17: Omnes debitores, qui speciem ex causa lucrativa debent, liberantur, cum 
ea species ex causa lucrativa ad credilores pervenisset. Ci. şi Dig, 30, 108 
$ 4 unde Africanus arată că motivul stingerii obligaţiunii stă în faptul că 
creditorului nu-i mai lipseşte nimic, nihil abest, şi pentru-că „bis  eadem 
res praestari non potest“, '! a. ' 

*) Dig. 44, 7, 19: Fundum alienum miki. vendidisti, postea idem ex 
"1 causa lucrativa meus factus est: competit mihi adversus' țe ad prelium 

reciperandum actio ex emplo. .



A Prescripţia liberatorie. 

| (Cod. 7, 39), - “ 
z 

” Prescripția este consecința concepţiei că timpul trebue . să 

aibă 0 înriurire asupra raporturilor juridice. Această  înriurire 

se manifestă în două moduri: î. Prin trecerea vremii, o stare 

_de fapt se consolidează într'un drept; spre exemplu prin pose- 

sesiune neîntreruptă, întemeiată pe just titlu, începută cu bună 

"credință și aplicată la un. res habilis, se dobândește dreptul. de 
proprietate. Aici prescripţia, sub forma usucapiunii, are un 

caracter achisitiv. 2. Trecerea vremii poate, aduce stingerea 

unui drept, în care caz prescripția are un caracter extinctiv din 

punctul de vedere al creditorului, sau. liberatoriu din punctul de 

vedere al debitorului,. | 

„0 La: început Romanii nu au atribuit timpului” efectul de a 
stinge un drept de creanță, Toate acţiunile, în principiu”), erau 

perpetuae, nu erau deci supuse prescripției. Dreptul honorar a 

introdus totuși unele acțiuni fie cu caracter. penal fie “de altă 

natură, cari se stingeau prin curgerea unui an sau chiar 6 luni, - 

„spre exemplu acțiunile redhibitoria și guanti minoris. Atari ac- 

țiuni Sau numit femporales.' În perioada clasică s'au mai admis. 

câte-va excepții la principiul vechiului ius civile. Spre exemplu, 

se prescria în 5 ani acţiunea, prin care se ataca testamentul 

pentru-că nu s'a lăsat nimic reclamantului (guerella inofficiosi 

- testamenti); se prescria în 5 ani dreptul de a contesta starea 

defunctului, punând în discuţie faptul că ar îi murit ca om li- 

ber'), In afară de alte câte-va excepțiuni mărunte, a “domnit 

principiul că acţiunile sunt perpetuae. 

In anul 424 Impăraţii Honorius și Teodosiu ÎI au introdus 

prescripţia de 30 de ani a tuturor acţiunilor?) cari până! atunci 

erau perpetuae; cele-l'alte supuse unei prescripţiuni mai 'scurte 

au rămas cârmuite de vechile norme. In favoarea bisericii, a așe- 

  

1) Se: cunosc .câte-va excepţii: prin lex Furia de sponsu s'a decis. că 

sponsores şi lidepromissores, două specii de garanţi din Italia, nu răspun- 

deau de cât 2 ani de la 'scadenţa datoriei principale, cf, Gaius Il. 121. 

Actio auctoritatis se prescriea în doi ani „la imobile, adică in timpul în 

care se implinea usucapiunea, 
>) Ci, Dig. 40, 15, 2, $ 2. 
*) Cod, 7, 39. 3; Sicut in rem speciales, ita de universitate ac perso- 

les actiones ultra trişintă annorum spalium minime protendantur.
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zămintelor de binefacere, a acţiunii introdusă odată în justiţie, 
“a dreptului creditorului hipotecar, s'au admis termenul de 40 
de ani. Dreptul de a cere restituirea sumei plătită, pentru dato- 
riile din jocuri nepermise: se prescrie în 50 de ani!'). Fiscului 
pentru pretenţiile sale la coniribuţii nu. i se poate opune nici 
un fel de prescripţie”). - | 

Pentru ca prescripţia să se îi consumat se cer următoarele 
condiţii: SE 

| a) Acţiunea să fi luat naştere, actio nata”). Acţiunile perso- 
nale se socotesc a fi luat naștere din momentul când dreptul ce 
rezultă din raportul obligatoriu, a devenit 'exigibil, Dreptul de- 

„vine exigibil de când oblisaţiunea s'a încheiat, dacă nu i s'a pus 
termen sau condiţie. Dacă s'a întrodus-atare clausă, actio nata 

se socotește de la sosirea termenului sau împlinirea condiţiei. 
Acţiunile reale iau naștere din momentul în care. terțiul, prin 
fapta: lui s'a pus în contradicţie cu exercițiul dreptului. - : 

b) Situaţia de fapt, .menită prin trecerea -timpului să aducă 
stingerea dreptului; să nu fi fost întreruptă nici prin intentarea 
acțiunii de către creditor, nici prin recunoașterea dreptului de că- 

- tre debitor spre exemplu prin faptul că a plătit dobânzile sau 
un acont din datorie, sau a asigurat pe. creditor prin saranți etc. 
Reclamarea în justiție sau -recunoșterea.. întrerup. „mersul. 
prescripției; Prescripția nu curge contra acelor persoane cari nu 
pot intenta acțiunea, conform principiului: agere. non valenti 
non currit praescriptio. În consecință prescripţia nu atinge drep- 

” tul” femeii la restituirea dotei, al copilului : cu privire la bona 
“ adventicia supuse usufructului patern, dreptul pupilului sanc-: 
jionat prin alte acţiuni de cât acelea cari se prescriu în 30 de 
:ani.- În aceste cazuri prescripția nu curge câtă : vreme durează 
situația juridică specială! ): căsătoria, tutela etc. 

Efectele prescripției. 

Asupra acestei chestiuni părerile sunt împărțite: unii susțin 
că dreptul s'a stins fără urme, potrivit scopului urmărit prin 

  

1) Cf. Constituţia lui Iustinian din 529, Goa. 3, 42, 1 şi 2, 
2) CE. Cod. 7, 39,6. | 
5) Altiel nu poate începe preseripţia: „actioni nondura natae - non * 

praescribilur”. 

*) CE. Ferrini op. cit. No. 203 şi. isvoarele indicate, 
,
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recunoașterea prescripției: de a lămuri raporturile juridice din- 
tre părţi în aşa fel, în cât să se pună capăt procesebri), După 

alții, obligaţia se stinge în sensul că debitorul chemat în jude-- 
cată, poate opune reclamantului faptul prescripției; dar totuși 
rămâne o oblisațiune naturală, cu așa consistență juridică, în- 
„cât debitorul plătind'o nu poate afirma că a făcut o donaţiune 
nici nu poate cere restituirea ca ceva nedatora, indebitum?), 
Conform acestei idei dreptul prescris rămânând încă sub forma 
unei obligaţii naturale 'poate fi opus: în conpensaţie ca o excep- 

"ție. De aici s'a dedus regula”): guae ad agendum sunt tem- 
ralia, ad excipiendum sunt perpetua. | 

„TITLUL IV. i 

PLURALITATEA DE SUBIECTE. 
La un raport obligatoriu pot figura mai multe persoane, 

"sau participând în mod principal la aceiași îndrituire ori da- 
torie, sau participând în mod accesoriu, așa în cât îndrituirea sau 
oblisațiunea lor urmează soartea creanței sau a îndatoririi 
principale. e E | 

„ Indrituirea sau îndatorirea, în care intră în mod principal ! 
toți acei cari au participat la încheierea obligaţiei, rezultă din 

“legătura zisă corealitate, care poate îi activă când sunt mai 
mulți creditori egal îndrituiți, sau pasivă când sunt mai mulţi: 
debitori egal obligaţi, | 

Participarea accesorie la o obligație poate rezulta de par- 
tea activă din adstipulatio*); partea pasivă din modurile 

  

3). Gândindu-se la acest efect, Cicerone. în discursul pro Caecina cap. 
25 numeşte usucapiunea, care este o prescripţie aquisitivă „finis sollicitudi- 
nis ac periculi litium“, | | 

2) Asupra literaturii privitoare la această controversă, cf. Girard, op . 
cit: p. 130 nota 4, _ E - | Ă 

3) Vezi fragmentul Dig. 44. 4, 5,_$ 6, pe care totuşi Girard, la locul 
citat în nota precedentă îl explică așa în cât nu-i răstoarnă opinia, că 
prescripția, stinge dreptul fără nici o urmă, 
2) Caracerul accesoriu al adstipulaţiunii, după Girard, op, cit. pag. 

749 şi nota 2, rezultă din fapiul că edslipulutorul își stipulează, prin con- 
tract verbal deosebit, acelaşi obiect ce. se datoreşc şi 'creditorului pria- 
cipal, A E o. 

!
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de a asigura-creanța fie în mod personal prin saranţi!), fie în 
“mod real prin pisnus și hypotheca când un terţiu, alături de 
debitor, asigură pe creditor amanetându-i sau. hipotecându-i din bunurile sale. ” a 

O obligaţiune cu pluralitate de subiecte ia naştere ori în 
mod necesar, prin faptul că obiectul prestaţiunii este indivizibil, adică nu se poate împărți fără a-i distruge sau micșora valoa- rea economică; ori prin voința părţilor, spre a se asigura înca- sarea creanței. - o 

| CAPITOLUL IL. 

Participare principală. 

SL 
Obligaţiuni coreale?). -! 

(Inst. 3, 16; Dig. 45 2; Cad.-8, 39), 
“Obligaţiune coreală este aceia la cari participă mai mulți creditori sau mai mulți: debitori, legaţi între ei prin același vinculum iuris, In acest caz există-o singură obligație?) cu un " singur obiect, dar cu pluralitate de subiecte: fie-care dintre cre- ditori are dreptul să ceară debitorului Prestaţiunea datorată (co- 

realitate activă); fie-care dintre debitori este obligat la executa- rea integrală a prestațiunii față de creditor (| corealitate pasivă). Dar cum există o singură obligaţie urmează că actul juridic de “natură a desface legătura obligatorie, săvârșit de unul din cre- ditori sau de unul din debitori, desființează creanţa celor-l'alți creditori sau liberează pe cei-l'alţi debitori. De aceia, nu .nu- mai executarea prestaţiunii de către un debitor (solutio), dar și PI 
1) Ca o anexă la capitolul garanţiei personale se va trata şi despre prohibiţiunea intervenţiei. femeilor pentru o datorie streină (intercessio . Jeminarum), | i | *) Cuvântul corealitate vine de la correus, con şi reus. Reus in materie . “de procedură inseamnă reclamat; aici inseamnă subiect participant “alături de alţii la o obligaţiune fie ca creditor, fie ca debitor. De.aceia, mai mulţi creditori din aceiași obligaţie se numesc plures rei sfipulandi' sau correi credendi; iar mai mulți codebitori -plures re: promiltendi, correi debendi, 3) Inst. 3, 16, 1: Ex huiusmodi obligationibus - et stipulantibus solidum singulis debetur,' et: promiitentes riațuli în saliduim  tenentur: in alrague tamen obligatione una res vertitur. e “ 

7
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novaţiunea făcută cu unul din ei, sau iertarea de datorie prin 
acceptilatio, liberează pe cei-lalţi codebitori; până la Iustinian 
același efect liberatoriu îl.avea și litis contestatio: chemarea în. 
judecată a unuia din debitori siingea datoria faţă de cei-lalţi; 
iar în caz de corealitate activă acest act de procedură consumă. 
"dreptul celor-l'alţi creditori”), | 

Obligaţiile coreale iau naștere în deosebi prin stipulaţiune,. 
printr'un singur contract verbal încheiat în comun, la a cărui 
încheiere participă împreună toţi cocreditorii sau toți codebi- 

- torii, Dacă participarea nu este simultană, nu are caracter prin-. 
cipal; ci, efectuându-se ulterior prin contract deosebit, are ca- 
racter accesoriu, S'a mai admis corealitate și la contractele: 
de bună credință, precum și în cazul stabilit prin voinţa testa- 

torului”). Când corealitatea se încheie prin voința părților con- 
tractante atunci sau se urmărește, la corealitatea pasivă întă- 

'rirea siguranței creditorului prin faptul. că îşi mai alătură de- 
bitori; sau, la corealitatea activă, se inlesnește creditorului ur- - 
mărirea dreptului său în mod mai deplin de cât prin mandatum 
ad asendum. e , 
Efectele 'corealităţii pasive, care este cea mai obișnuită, re- 

--zultă din principiul unității obligațiunii. Existând o singură obli-— 
Saţiune urmează că: 
- solutio, ! Sa , 

novatio, Dig, 46, 2, 31, Ş. 1.) 
” „acceptilatio, (Dig. 46. 4. 16, pr.) , : 

litis contestatio, săvârşite în persoana unui codebitor libe- 
rează şi pe cei-l'alți, Acelaşi efect liberatoriu față de cei-l'alţi 
-codebitori are iusiurandum necessarium, când a fost prestat de: 
unul din debitori?), : -- 

  

, 1) Dig. 45, 2. 2: Cum duo eandem pecuniam aul promiserint. aut stipu.- 
lati sint, ipso iure et singuli in solidum debent el singulis debetur: ideogue- -.- petilione, acceptilalione unius tota solvutur odliaric. 
3) Cf. textul lui Papinian Dig, 45, 2, 9, pr: pentru modul cum se în- 

". cheie stipulațiunea în caz de corealitate, vezi Inst. 3, 16. .pr. 
PE 3)- Aşa dat, dacă un codebitor a jurat în iure jurământul deierit de 

- "creditor, că nu datorește nimic, şi ceilalţi debitori liberează: Ex duobus- 
reis -promittendi ciusdem pecuniae alter iuravit: alteri quogue prodesse 
debebit.: Dig, 12. 2, 28. $ 3. O soluţie identică la corealitatea activă dă Paul: 
când creditorului i sa cerut de către debitor să jure și n'a jurat, pierd. 
creanţă şi ceilalți creditori coreali, cf, Dig. eodem 28, pr. În ce priveşte: 

7
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Cele-l'alte fapte de natură a stinge obligaţiunea, precum 
pactum de non petendo, coniusio şi compensatio, nu o desfiin- 
ează de cât față de acel debitor, care personal le poate invoca, 
In ce priveşte liberațiunea' unuia din codebitori prin faptul că 
lucrul datorat.a pierit prin culpa sau din întârzierea altuia, au 
rămas în Pandecte două texte: unul, după care codebitorul răs- 
punde de culpa celui-l'alt:); alt fragment?), după care cei-l'alţi 

nu răspund de efectele punerii în întârziere a unuia din correi 
-debendi. In soluţiunile date lipseşte un criteriu unitar, | 

In ce priveşte raporturile dintre creditori sau debitori. co- 
--reali, acestea: se cârmuese după regulile ce isvorăse din -legă- 
turile juridice dintre ei, Puteau fi asociaţi, sau putea să existe. 
un contract de mandat. Dacă sunt socii, ei se desfac prin” ac- 
ţiunile cari nasc din contractul de asociație sau din 'communio 
incidens. Dacă există mandat, se poate acorda actio! mandati 
„directa contra acelui creditor coreal, care având calitatea de 
mandatar față de cocreditor, a încasat suma. datorată 'spre a 
o restitui. Debitorul coreal, care plăteşte, în afară de acţiunea 
lui ce isvorăște din raportul juridic față de cei-l'alţi codebitori, 
mai poate pretinde creditorului satisfăcut să-i cedeze acțiunea 
sa, are deci beneficium cedendarum actionum?). 

"Normele mai sus expuse“ au fost adoptate și de Iustinian 
cu modificarea, că el a desființat efectul consumptiv al litis con- . 
lestaţiei; aşa -dar, cei-l'alţi. debitori coreali nu se liberau şi cei- 
alţi creditori nu pierdeau dreptul prin chemarea în': judecată, 
ci numai prin plată. Debitorul chemat în judecată putea cere, 

"sub Iustinian, să se împartă suma creanţei între cei-lalți. code-. 
bitori, dacă sunt presenţi și solvabili, avea deci beneficium 
divisionis*). | a 

  

electul faptului că unul din debitori coreali a suterit o.capilis deminultio, 
cl. Dig, 45. 2, 19, de unde rezultă că în acest caz capite minutus s'a liberat dar -că pentru ceil'aiţi debitori 'vinculun iuris rămâne in fiinţă, Prescripţia - stinge obligaţia coreală; „intreruperea prescripţici' de 'călre unul din cre- 
ditori faţă de unul din debitori foloseşte sau vătămă și celorlalţi. cî. Fer. 
rini, op, cit. No. 436, i Bă 

:) Cf. Dig. 45, 2, 18, al lui Pomponiu, vezi şi Dig. 16. 3. 10, unde moş- 
tenitorul depositarului răspunde de dolul celui-lalt 'comoştenitor, 

2). CE Dig. 32, 1. 32. $ 4 al lui Paul, - , 
*) CE, Cod, 4. 65, 13, vezi şi soluţia cu caracter general. dată de Diocle: 

ţian în Cod. 8, 39, (40) 1. (2) o 
+) Introdus prin novella 9$ din, anul 539.
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şa: 
E Sa | Solidaritatea. | 

O formă mai strictă de răspundere colectivă, de cât la co- 
realitate, deosebită de aceasta în urma cercetărilor făcute de 
Keller şi Ribbentrop') la începutul secolului trecut, este solida- 
ritatea. Aici răspunderea constă în faptul că debitoriii nu se: 

 liberează prin legarea procesului cu unul din ei; nu prin ifis 
contestatio, ci prin satisfacerea creditorului, Non enim electione 
sed solutione liberantur”), De aceia s'a spus, că există mai mul-. 
te obligaţiuni cu același singur obiect, care odată prestat, aduce: 
stingerea celor-l'alte obligaţiuni, | Ea 

Solidaritatea a luat naștere din participarea mai multor 
“persoane la același delict sau quasi-delict”), Idea s'a aplicat 

şi la răspunderea din contracte sau quasi-contracte, spre exem- 
plu mai mulți depositari*), mai mulți tutori răspund solidar cu: 
efectul că dacă, unul din ei a plătit, .cei-l'alți se liberează, pen- 
tru-că plata represintă înlocuirea pagubei, care nu poate fi 
reparată de mai multe ori. Și aici debitorul solidar, spre exem- 
plu depositarul sau tutorele poațe invoca beneficiu divisionis; 
dacă cei-l'alţi. debitori solidari sunt solvabili; precum are şi 
beneficium cedendarum actionum când a plătit. Numai atunci: 
însă poate avea cele două beneficii, dacă lui personal nu i se: 

„ poate imputa un dol?), 

  

1) Cel d'intâi a stabilit distincţiunea în lucrarea sa „Liliscontestation 
und Urteil“ din anul 1827; cel de al doilea, în studiul: „Zur Lekhre von dea: 
Korrealobligationen“ din 1831, 

2) CE, Dig, 16. 3. 1. $ 4, .. 
2) Cf. Dig. 9, 3. lex 1,$ 10. şi 2, 3. 4: Si plures in eodem cenaculo habi- 

ieni, unde deiectum est, în guemvis haec actio dabitur cum sane impossibile- 
este scire, qui deiecisset vel effuserit, et guidem in solidum: sed si si cum. . 
uno fuerit actum, celor. liberabuntur perceplione, non litis contestatione, - 
praestaturi partem damni societalis iudicio vel utili actione ei qui soluit. 

1) Pentru deposit ci. fragmentul citat la nota 4; pentru tutelă cf. Dig.. 
- 27. 6. 7,84. şi 8, N 

5) CE, Dig, 27, 3. 1, $ 14: Plane si ex dolo communi conventus praesti- 
ferit tator, neque mandandae sunt actiones neque utilis competit, quia pro-. 
prii delicii poenam subil: quae res indisnum eum fecit, ut a 'ceteris guid 

" consequatiăr doli participibus: nec enim ulla societas maleficiorum vel com- 
manicatio' iusta damni ex maleficio. Ulpian dând soluţia de mai sus se 
ridică la o consideraţiune generală, punând principiul că nu poate îi recu-



— 459 — 

" CAPITOLUL II. 
Participare, accesorie, 

In mod accesoriu se poate participa la o legătură oblia+ . 
torie fie de partea activă, fie de partea pasivă, Participarea . 
alături de creditor s'a desvoltat puţin sub forma adstipulațiunii. 

Alături de debitor participarea se întâlnește sub formele 
variate ale contractului de Saranție; se poate întâlni și când 
un terțiu, îşi afectează bunuri ale sale sub formă de pisnus sau 
hypotheca, pentru a asigura plata unei datorii streine, Prin par- 
ticiparea accesorie de partea pasivă, creditorul dobândeşte o 
sisuranță personală când Garanţi răspund pentru debitor; sau,o 
sisuranță reală, când valoarea unui bun determinat ori a unui 
întreg patrimoniu este afectată la plata creanței sale. 

$. 1, 

Adstipulatio este participarea accesorie la obligațiune de 
partea creditorului prin contract deosebit, încheiat între ad- 
stipulator și debitor, - Cuvântul indică şi cum se încheie şi. de - 
partea cui există pluralitatea de subiecte:. prin stipulațiune se 
alătura de creditor, numit stipulant (Stipulator), o altă per-. 
soană numită adstipulator!), care faţă de debitor are aceleași ) - 

__ drepturi ca și creditorul principal, II. poate. chema în judecată, 
poate stinge obligaţia efectuând litis contestatio, sau iertându-l 

” de datorie prin acceplilatio. -. A 
De aceia, s'a şi întrodus prin capitolul II din legea Aguilia 

sancțiuni contra adstipulatorului care abusează de încrederea 
creditorului, Raporturile între el și creditor s'au reglementat 
de la apariția mandatului prin normele cari cârmuesc-acest con=" ! tract”), Mandatul încetând prin moartea adstipulatorului, mMOş- 

  

noscută o societate 'de rău făcători și deci nu poate exista o repartizare, prin justiţie, a pagubei făcută de asemenea oameni, | | 1) Se deosibeşte de solutionis causa adiectus; acesta este alăturat pe 
lângă creditor numai pentru a: primi suma datorată, dar nu poate. nici 
pretinde prestaţiunea, nici chema în judecată pe debitor, nici ierta de da. 
torie,. . a , , 

'2) Gaius III, 110—111: Possumuş tamen ad id, quod stipulantur, alium 
adhibere qui idem stipuletur, quem vulgo adstipulatorem vocamus. 'Et huic 
proinde actio competi! proindeque ei recte solvitur ac nobis; sed quidquid 
consecutus erit mandati iudicio nobis restituere cogatur, . |
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tenițorii săi nu au contra debitorului dreptul de a cere încassa- 

rea creanţei. După Gaius), adstipulațiunea a servit pentru a 

face posibilă o stipulațiune în favoarea unui . terțiu, alăturând 

pe acest terţiu ca adstipulator. A mai funcţionat şi pentru a. 

permite creditorului, ca prin altă persoană să intenteze acţiu- 

nea,:pe care el personal din diferite cause nu ar îi putut să o 

pună în mişcare. | | 

SECȚIUNEA Il. 

_Siguranţe personale. 

Siguranța personală a unei creanţe se realizează prin trei 

forme: 'adpromissio, constitutum debiti alieni şi mandatum  pe-. 
cuniae credendae, numit și mandatum qualificatum. 

$. 1. 

Adpromissio. 

Adpromissio este o formă sub care apare pluralitatea de 

„subiecte de partea pasivă, ” 
“- “Din cuvântul adpromissio rezultă că unul sau mai mulţi 

" “promit, alături de debitor, ' promissor, obligându-se prin con- 

tract verbal că vor 'răspunde personal, dacă. debitorul principal 

“nu va face prestațiunea cuvenită, 

| Adpromissio este termenul generic, coprinzând cele ret 

forme 'de garanţie: sponsio; fidepromissio şi fideiussio. 

"- a) Sponsio se contracta prin întrebarea idem dari spondes? 
și . răspunsul spondeo; este forma cea mai veche, reservată. 

"exclusiv 'cetățenilor romani pentru-că probabil la început era 

însoțită de un jurământ. - 
b) Fidepromissio se contracta prin întrebarea idem fide 

promittis şi răspunsul concludent al sarantului; era accesibilă 

şi peregrinilor; 

Prin ambele forme nu se puteau asisura de cât creanţe 

născute din contracte verbale. Obligaţia acestor specii de . sa- 
ranți nu trecea la moștenitorii -lor; pentru garanţii din Italia: 

obligaţia lor se-stingea după doi ani de la scadența obligaţiei 
principale, în virtutea legii Furia de sponsu, care mai hotăra: 

  

3) Gaius Il. 117; pentru detalii cl. Gaius III. 112-114,
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dacă erau mai mulţi saranţi!), fie-care din ei putea pretinde ! 

creditorului să impartă suma creanței la numărul celor-l' alţi 

saranți, indiferent dacă erau solvabili sau nu. 
Toate aceste norme”), introduse în favoarea patricilor, cari 

obișnuiau să sarânteze datoriile clienţilor lor, nu figurează la 

fideiussio, încheiată prin întrebarea idem fide tua esse iubes? 

şi răspunsul corespunzător, = . 

c) Fideiussio, 

(last. 3. 20; Dig, 46. 1; Cod. 8, 40). 

Prin fideiussio care singură funcţiona pe vremea lui Lusti- 

nian, se garantează ori-ce fel de creanţă, isvorind dintro * obli- i 

aţie ori-cum coniractată, fie chiar naturală, Obligaţia  fide- 
iusorului trece la moștentorii lui; durează cât timp există. și 
obligația principală urmând soarta acesteia, așa în cât se stinse 

_” cu aceasta, dar se şi mărește când obligaţia principală s'a mă-: 

rit prin răspunderea debitorului principal din culpa sau mota. 
In schimb, garantul poate opune creditorului toate?) excepţiile 

pe. cari le are debitorul și chiar poate compensa cu'o creanță 
"a debitorului, Prin fideiussio s'a realizat tipul . obligaţiunii 

accesorii; de aceia, nu putea avea alt obiect de cât obligațiunea 

principală şi nici nu putea fi încheiată în condiții mai srele, 

„ necondiționat, când obligaţia debitorului principal depindea 
de împlinirea unei condițiuni. O garanţie ast-fel contractată 
era nulă”). - 

+) După legea Cicereia, creditorul cra obligat să declare saranlului . 

numărul. celor-l'alţi garanţi pentru-ca fiecare să ştie, cât ii revine partea 

„de răspundere, Dacă s'a constatat “prin judecată (praciudicium an prae- 

dictum sit) că asemenea declaraţie nu s'a făcut, garantul se liberează de 

obligaţie, cf. Gaius II, 121 şi următoarele paragrafe. 
*) Asupra acestor şi altor detalii, cari nu au trecut în dreptul lui lusti-. 

nian cî. Gaius III, 115—120, 

5) Ci, Dig, 44. 1; 19: Omnes exceptiones, quae reo competunt, fide- 
iussori quoque efiam invilo reo competunt. Acest principiu suleră foluşi 
abnieri, spre exemplu cu privire la acele exceptiones, quae personae cuius- 

que cohaerent, cf. Dig. 44; 1. 7. pr.: Sarantul nu poate opune exceptio pacli 

de non petendeo, când asemenea pact s'a încheiat exclusiv în favoarea de- 

bitorului, . 

1) Dig, 46, 1. 8. $ 7: Illud commune est in universis, qui pro aliis obli- 

gantur, quod, si fuorint in duriorem causam adhibiti, placuit cos omnino
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Dacă pentru aceiași datorie. sarantau mai mulți fideiusori, 
fie-care răspundea in solidum, pentru întreaga obligaţie, având 
alături de debitorul principal situaţia juridică de debitor coreal, 

„ „Prin urmare, creditorul putea cere de la ori-şi-care întreaga 
datorie, indiferent dacă era debitor sau garant; iar prin litis 
contestatio cei-l'alţi participanţi la obligaţie se liberau, (Paul, 
Sent. 2, 17, $. 16), Aceste consecințe ale corealității au fost 
treptat treptat înlăturate, - 

Printr'un rescript al lui Hadrian s'a introdus  beneficium 
divisionis"), în virtutea căruia fedeiusorul putea cere să se îm- 
partă suma, pentru care răspunde, între cei-l'alți saranți dacă 

- sunt solvabili în momentul când s'a efectuat litis . contestaţio. 
Așa dar, în principiu, obligaţia in solidum a „fiecărui garant s'a 
desfiinţat, 

„ Lustinian desființează un alt efect al corealităţii acordând 
beneficiu excussionis*), 'în virtutea căruia garantul putea cere 
creditorului, care îl cheamă în judecată, să caute a se satisface 
mai întâi de la debitorul principal); așa în cât a imprimat fi- ' 
deiusiunii un caracter subsidiar, Tot el a desființat și efectul 
extinctiv de obligaţie al:actului de procedură numit litis contes- 
tatio'): aşa dar, nu prin legarea procesului cu unul din saranți 
sau cu debitorul principal se liberau cei-l' alți ca în dreptul cla- 
sic, ci prin satisfacerea efectivă a creditorului, 

$. 2. 

Constitutum debiti alieni. 

“ Este pactul prin care un terțiu se obligă să "plătească da- 
toria altuia. Pretorul Ia învestit cu actio de pecunia constitata. 

  

non obligari: in levioreni plane causam accipi possunţ, propter guod in 
minorem  summam recte fideiussor accipietur, item accepto reo pure ipse 
ex die vel sub condicione, accipi potest enimvero. si reus > sub condicione sit 
acceptus, fideiussor pure, non oblisabitur, 

1) Ci, Gaius III. 124, şi Inst, 3. 20, 4, 

2) CE, Novella 4, cap. |. din anul 535,. 

2) Acest drept nu-l avea sarantul inainte de Iustinian, de cât numai 
dacă contractase o fideiussio indemnilatis, dacă sc obligase să răspundă 
nuraai pentru restul ce creditorul nu obținuse de la debitor, cf, Dig. 12. 1., 
42, pr. şi Dig, 45. 1, 116, In acest caz creditorul nu cerea de la garant 
„id guod Titius debet“ ci' „id guanto minus a Titio creditor conseculus : 
Fuerit“, Aşa în cât, creditorul chemând în judecată pe debitor nu-şi con- 

"Suma pretenția față de garant, pentru că nu era cadem res, 
1) Cî. Cod, 8. 40, 28, $ 1. şi2. 

y .
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Spre deosebire de fideiusiune care represintă o obligație acce- 
sorie,: constitutul creiază o obligaţie independentă, putând avea şi . 

- alt cbiect de cât obligaţia asigurată: nihil prohibet et aliud pro 
”. debito constitui'). Neavând un caracter accesoriu, obligațiunea 

întemeiată prin constitutum durează chiar când cu privire la 
obligaţiunea principală s'a ajuns la litis contestatio. Cun nu 
urmează soarta datoriei principale, nu se mărește prin culpa 
Sau întârzierea debitorului; constituentul nu poate opune acele 
excepții cari s'ar fi născut din obligaţia principală, după înche- 
ierea constitutului pro alio. Dacă constituentul s'a obligat pen- 
tru mai mult de cât datoria principală, obligaţia nu este nulă 
ca la fideiusiune, ci; se reduce la quantum-ul obligaţiuni asi- - 
Surate*). Dacă mai multe persoane au promis prin constitutum, 
se aplica beneficium divisionis; garantul prin constitut avea şi 
beneficium: excussionis. Lustinian a dispus să se aplice constitu- 
tum debiti alieni înlocuind receptum argentarii”), care până -la 
el funcţiona de asemenea ca o formă de garanţie. 

3. - 

Mandatum pecuniae credendae. 

Este forma de garanţie, prin care o persoană  (mandant) 
însărcinează pe alta (mandatar) să deschidă un credit unui 
terțiu. - , | 

* Prin această însărcinare, acceptată şi executată, mandan- 
tul') devine garantul terţiului, ajuns debitor față de mandatar, 
care îşi asumă rolul de creditor, Intre creditor şi garant se des- 
voltă raporturi juridice cârmuite de resulile mandatului. Așa 
dar, dacă debitorul nu plătește, creditorul va avea contra ga- . 
rantului actio mandati 'contraria .pentru a i se restitui suma 

  

1) Ci. Dig, 13,5, 1.$5, 
| *) Pentru fideiussio ct. Dig. 46, 1, 8, $ 7. citat la pag. precedentă; 

pentru constitutum Dig.. 13. 5. 11, $ 1: Si quis centum aureos debens du. 
centos constituat, in centum tantammondo tenetur, quia ea pecunia debita 
esf: ergo et is, qu sortem ct usuras quae non debebantur constituit, tene- 
bitur in sortem dumtaxat. 

3) Ci, Cod, 4. 18, 2, - 
1) Numit in isvoare mandalor (Dig. 46. 1.), de unde şi expresia man- 

datario nomine intercedere. (Cod. 4. 29. 15.) !



464 — 

cheltuită cu executarea mandatului”). Și aici se aplică cele 

două beneficia. | | 

Raportul între debitor şi sarant. 

a 

promissor care a plătit, acesta avea în virtutea legii Publilia *) 

actio depensi contra debitorului, dacă în timp de 6 luni nu i se. 
restituia suma plătită, In timpul acțiunilor legii pretenția era 

executabilă fără altă judecată, de cât prin simpla formalitate 
de procedură zisă manus iniectio. În timpul procedurii formu- 

"lare debitorul care nega plata făcută, era condamnat la dublu, 

conform regulii: adversus infitiantem [is crescit in duplum. 

Garantul putea să aibă şi alte mijloace: actio mandati con- 
traria”) dacă a fost: însărcinat să plătească; actio nesotiorum 

sestorum contraria dacă a intervenit fără însărcinare -- dar în 

mod util"). Dela inceputul perioadei clasice sa mai ajutat în 
următorul mod garantul care a plătit: s'a . zis, că garantul în 

acest caz a cumpărat creanța contra debitorului și de aceia are 

dreptul să ceară a îi se ceda de către creditor creanța. cumpă- 

rată”): el are, așa dar, beneficium cedendarum actionumn. 

Desființarea saranției. 

Garanţia se stinse, în virtutea caracterului său accesoriu, 
odată cu desființarea :oblisațiunii principale; se stinge şi prin 

confusio, când calitatea de garant şi de creditor sau de garant 

1) Ci, Dig. 17. 1.6.$4: Si tibi mandavero guod mea non intererat veluti 
ut: pro Seio intervenias el ut Titio credas, erit mihi tecum mandati actio, 

In ce privește raportul dintre debitor și sponsor sau fide. 

ut Celsus- libro septimo digestorum scribit, et ego tibi sum obligatus. Man- - 

datul în materie de garanţie are o superioritate faţă 'de lorma fideiussio, 

" peniru că se poate contratia şi între absenţi, pe când Îa fideiusiune care 

este un contract verbal se cerea prezența părţilor, : 

2) Cf. Gaius III. 127, . 

2) Dig 17, 1. 10, $ 11, Fideiussores, et mandalores et si sine iudicio 

solverint, habent aclionem  mandali. 
- 4) In această materie este interesant îrasmentul in Dig. 17. 1. 40, unde 

Paul susține idea, că dacă cineva 'a intervenit ca garant in contra voinţii 

debitorului, nu va avea sub nici o “formă regres contra debitorului liberat. 

5) Din punctul de 'vedere al creditorului plătit, Paul în Dig. 46. 1. 36. 
sciie: non enim solutum accepit, sed quodammodo nomen debitoris ven- 

didit. ”
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de debitor, se întrunesc în aceiași persoană prin moştenire. 
Dacă însă creditorul prin confusio ar suferi o micșorare a ga- 
ranției, atunci nu se. stinge întreaga sisuranță;. spre exemplu, 
dacă garantul asigurase pe creditor și prin constituire de gaj, lucrurile amanetate continuă a rămâne afectate la plata dato- riei'), deși garantul a moștenit pe debitor. sau debitorul a Moş- 
tenit pe garant, 

Anexă. Intercessio feminarurm, 

(Dig. 16. 1; Cod, 4, 29), 

Intervenţia pentru o datorie streină, numită . intercessio, este supusă unor disposițiuni speciale, când figurează ca garan- 
tă o femeie. Contractarea unei obligaţiuni pentru o datorie a 
bărbatului a fost interzisă femeilor, încă din timpul lui August; 
iar prin senatusconsultum Velleianum!) din anul 46 după 
Christos s'a oprit intercesiunea femeilor şi pentru alţii. Inter- 
cesiunea presupune contractarea unei obligaţiuni, ale cărei con- 
secințe mai depărtate femeia, din cauza inexperienței”), nu 
le apreciază cu suficientă maturitate, Contra acestor urmări le- 
siuitorul a înțeles s'o ocrotească. Nu este caz de intercesiune 
când femeia plăteşte fără a se fi obligat de mai înainte pentru o datorie streină. Ea nu a contractat o obligațiune ci a săvârșit 
un act, a cărui importanţă fiind actuală, nu viitoare, a putut să 
o aprecieze în momentul executării, RE 
De asemenea nu se admite întercesiunea şi deci femeia se: 

„obligă valabil în. următoarele cazuri!) : e , 
a) Când creditorul în mod scuzabil nu - a știut că femeia 

intervine pentru altul, ci a crezut că lucrează pentru sine : (Dig/ -16, 1, 11.). 

:) CE. Dig. 46,1. 21. Ş 3: „si possessio rerum debitoris data sit credi-- 
tori, aeque dicendum est fideiussorem manere oblisalum; cl. şi Dig. 46. 3 38. $. 5: qui pro te apud Titium fideiusserat, Pisnus. in suam oblisalionem 
dedit: post idem heredem te instituit, guamvis ex fideiussoriă causa non 
eneuris nihilo rhinus tamen pignus obligalum manebit. 

:) CE. textul senatusconsultului în Dig. 16, 1, 2. $ 1 
3) Asupra chestiunii dacă dispoziţia s'a luat dintr'un “spirit de pro- 

tecţie sau pentru a îndepărta pe femei de la officia virilia, de la o apro- 
piere 'de viața publică, ci. Girard, pag. 788, nota 3, - 

1) Menţionate după Dernburg, vol. |, $ 341,
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b). Când creditorul era minor şi debitorul, pentru-care 

lemeia s'a oblisat, nu ar putea satisface pe minor. Aici protecţia . 

vârstei e mai tare de cât a sexului. (Dig. 4. 4. 12). 

c) Când femeia intervenind comite un dol: infirmitas enim 

feminarum, non calliditas auxilium demeruit. (Dig. 16; 1. 2. $ 3.) 

d) Când femeia nu a intervenit gratuit, așa în cât de. fapt - 

nu suferă o pagubă (Dig. 16.1. 21). o 

o) Când intercesiunea a avut loc pentru a saranta consti- 

tuirea unei dote”), . : a 

f) Când întercesiunea după doi ani de la întemeierea obliga- 

țiunii a fost confirmată de femeie, pentru-că după atâta gân- 

dire' se presupune că lucrează în interesul ei suficient apreciat. 

(Cod. 4, 29.22). . | 

Sancţiunea. senatusconsultului nu este nulitatea angajamen- 

tului luat; obligaţiunea este atât de valabilă în cât se poate 

ajunge până în faţa justiţiei”), dar pretorul a paralizat'o acor- 

dând femeii exceptio S. C. Velleiani. a 

Intercesiunea poate fi cumulativă sau privativă. 

Cumulativă este atunci când femeia se obligă alături de de- 

bitor: ca garantă, constituentă de drept real, debitoare coreală. . 

Privată este ori atunci, când femeia intervine înlocuind pe 

„debitor; spre exemplu prin novaţiune stinge datoria anterioară 

liberând pe debitor, şi se obligă ea însăși printr'o nouă obliga- 

țiune; ori atunci, când. intervine ast-fel, în cât persoana în pro- 

fitul căreia se obligă nu a figurat de la început, și nici nu îigu- 

„rează în vre-un raport obligatoriu, Distincţiunea are importanţă 

la procedură..În primul caz, debitorul liberat prin novaţiune 

este privit că a rămas obligat și de aceia pretorul acordă o ac- 

țiune numită restitutoria*), adică acea din vechiul contract 

restabilit în sarcina lui. In al doilea caz, acțiunea care ar re- 

zulta din angajamentul femeii se acordă contra aceluia căruia 
1 

a — 
7 Ş 

1) Precis şi luminos este următorul răspuns dat la mijlocul “secolului 

III, când cultura juridică se resimțea incă de influenţa superioară a şcoalei 

clasice: Si dotare filiam volens genero res tuas obligasti  pertinere ad te 

beneticium sehatus consulti falso pulas: hanc enim causam ab eo  benelicio 

esse removendâăm prudentes .vires pulaverunt (Cod. 4. 29. 12). 

2) Senatul şi-a exprimat numai dorinţa <a hotărirea să-i [ie executată: 

ut in ea re senatus voluntas servetur; îar pretorul a adus-o la indeplinire 

printr'un mijloc de procedură. | 

3) Cf, Dig, 16. 1.. 13. $2.
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trebuia să profite intercesiunea, Acţiunea se numește insfituto- 
ria, pentru-că pretorul înființează mai mult de cât. restabilește 
o acțiune!). | ” | 

lustinian a menținut regimul senatusconsultului _ Velleian, 
declarând în mod absolut nulă intercesiunea femeilor în favoa- 
rea bărbaţilor”); nulă de asemenea a rămas și când'şi anume în favoarea terțiilor.. EI â impus o condiţie de formă și anume ca intercesiunea să se fi făcut într'un act public semnat de: trei: martori'). In caz de nulitate nu mai era nevoe de a se invoca, exceptio, pentru-că judecătorul respingea, acţiunea ex officio. 

SECȚIUNEA II. | 

Siguranţe reale. 

O creanţă se asigură nu numai prin crearea unui drept 
personal în favoarea creditorului contra Sarantului, ci și prin 
constituirea unui drept real asupra unui lucru, din patrimoniul debitorului sau al unui terțiu, cu aşa efect în cât creditorul ast- fel asisurat are dreptul a se despăsubi din valoarea lucrului în caz de neplată a datoriei, înaintea celor-lalți. creditori hiro- | grafari”), a - , Mă Asupra lucrului afectat la asigurarea 'creanței. creditorul roman a avut un drept real, al cărui conținut iniţial sa modifi- cat ajungând a conferi creditorului numai atâta putere juridică, cât era necesară spre a-i Saranta plata. Modificarea concepției DI NI , 

1) Cf. Dig, 1. 8. Ş$ 14: Si cum essem tibi contracturus, mulier inter- venerit, ut cum ipsa potius coniraham, videtur intercessisse: quo casu datur in te actio, quae instituit magis quam restituit oblisationem, ut perinde . obligeris codem genere oblisationis, quo mulier est obligata: verbi gratia si per stipulationem mulier, et tu guasi ex stipulatu convenieris,. *) CE. Noveila 134, cap. 8, | de 
) Dar când intercesiunea a avut loc cu implinirea formei, este vala- bilă? Nu; pentru-că atunci s'ar fi desființat printr'o condiţie de formă fon- dul senatusconsultului veleian, Nu aceasta. a fost intenţia lui Iustinian - (cf. Cod. 4. 29, 23, 2); ci a impus forma când se admite prin excepţie în "cazurile mai Sus amintite, o intercessio feminarum. Chestiunea este con- troversată din vremea Slossatorilor; vezi Girard, op. cit, pag, 791, nota 4, 1) Aceștia sunt creditorii cari nu au fost asiguraţi prin drepturi reale, şi îşi pot dovedi creanța printr'un act scris emis de debitor (hirographum], de aici numele Hirografari. . ' i 

, aaa :30%
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“de siguranță reală se poate urmări la cele trei forme: fiducia, 

pisnus și hypotheca. 

Ra 
Ş. 1. 

Fiducia. 

Prin fiducia creditorul obținea mai mult decât era necesar 

pentru  asisurarea creanţei, prin faptul că debitorul îi 

transfera proprietatea prin mancipatio. sau in iure cessio, cu 

înţelegerea, numită pactum fiduciae, să i se retransfere proprie- 

tatea la plata datoriei. Aici debitorul pentru a asigura pe cre- 

eptul de proprietate, rămânând la buna 

credință a acestuia să-i restitue lucrul când va fi satisfăcut. 

Prin înstreinarea fiduciae causa, creditorul. era: proprietar şi 

deci putea dispune de lucru ori și cum; aşa dar, dacă lăsa debi- 

torului usul lucrului în mod precar, avea dreptul de preferință 

faţă de cei-lalți creditori ai debitorului: în caz când acesta ar 

fi căzut în faliment, putea să ceară separaţia obiectului său din . 

ditor se despuia de dr 

massa falimentului. . î | 

Dacă după plata. datoriei, fostul creditor ex fiducia nu re- 

transferă proprietatea fostului proprietar, acesta putea intenta 

„actio fiduciae directa, care era infamantă, spre a obţine restitui- 

rea prin mancipatio sau in iure_cessio. În schimb, are şi adver- 

” “sarul actio fiduciae contraria cerând a i se repara paguba sau 

„ai se plăti cheltuelile făcute în legătură cu stăpânirea avută 

„asupra obiectului până la plata datoriei asigurate. 

Fiducia, este forma cea mai veche; exista încă, în decăde- 

re, în dreptul clasic. Gaius o tratează pe scurt în. Instituţii!) ; 

a. dispărut odată cu formele de înstreinare a. proprietăţii” la cari 

' se alipea; de aceia în compilațiile lui lustinian nu se mai întâl-. 

__ neşte, Ici și colea în Pandecte se simte printre rândurile în- 

| terpolate') locul unde a figurat la autorii clasici. 

A 8. 2. 

a D= „Pignus, aj, amanet. 

- (Dig. 20; Cod. 8, 13—34). 

| La pignus debitorul sacrifica mai puţin ca la fiducia, dar 

“totuşi mai mult de cât era necesar pentru siguranța  creditoru- 

  

:) CI. Inst, IL. 60; să II, 201; şi Sentenţiile lui Paul IL. 13: $ 5—7, 

PA Vezi. iragmentele indicate de Seckel in Handlexikon sub cuvântul 

: „fiducia“, 
Aa
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lui, Prin acest contract real debitorul, păstrându-și dreptul „de Î 

proprietate, transfera creditorului număi posesiunea lucrului 

amanetat. Se lipsea deci de folosința . lucrului său înainte de 

a fi devenit exisibilă creanţa; iar creditorul fiind numai posesor 

civil, nu'avea la început un drept real asupra lucrului, ca cre- 

ditorul fiduciar; așa dar, nu putea exercita dreptul: de urmărire . 

faţă de ori-ce detentor și de preferință în caz când ar îi lăsat în 

mod precar debitorului detențiunea obiectului âmanetat. Dacă, 
în caz de faliment al debitorului, nu poseda lucrul, lua loc ală- 

turi de toţi creditorii hirografari pentru a se satisface din 

massa falimentului, fără nici o deosebire. In atare împrejurare, 

nu era deplin asigurat. a 
Raporturile obligatorii dintre - contractanți erau sancțio- 

nate: prin actio pisneraticia directa în favoarea constituentului, 

prin care putea cere restituirea sajului,. după plata datoriei, îm-: 

preună cu accesorii; putea cere daune-interese provenite din 

culpa creditorului (sclavul amanetat a murit din lipsa de însri- 

jire), precum şi suma .rămasă din vânzarea lucrului după satis- 

facerea creditorului (Ayperocha). Creditorul avea actio pigne- | 
„aticia contraria, spre a obține posesia lucrului dacă spre exem- 
plu a lăsat'o precario constituentului; spre a.obţine daune-inte- | 
rese pentru viţii juridice sau materiale sau pentru lipsa calită- - 

“ților afirmate; spre a face răspunzător de omnis culpa: pe de- 
bitor; precum și spre a cere restituirea cheltuielilor necesarii și 
utile făcute asupra lucrului amanetat, pentru a : căror valoare 
dacă, nu i se 'restitue, creditorul are dreptul să exercite ius re- 
tentionis, adică să păstreze lucrul până va fi satisfăcut, 

Pisnus, constituit prin predarea lucrului, s'a păstrat: şi în 
dreptul lui Iustinian. Dar de la recunoașterea hipotecii, i sa 
atribuit caracterul unui drept .real, acordând creditorului pu 
tința de a-şi urmări găjul în mâna ori-cărui terțiu. În acest sens 
trebue înțeleasă afirmațiunea lui Marcian!): inter 'pisnus autâni 
ei hypothecam tantum nominis sonus diftert). In ce' privește 
însă modul de constituire a dreptului, diferența a rămas și” sub 

    

? Jurisconsult din timpul lui Alexandru Sever; trece ca Specialist in 
materie de hipotecă, a scris o monografie intitulată ad formula hypothe- 
cariam. . , 

*) CL. Dig, 20. 1,5, Ş 1; cf. şi Inst, 4.6, Ş 7,
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lustinian: pignus se întemeiază prin "transmiterea posesiuni, pe 

când hypotheca prin simplu consimțimânt'), i a 

ş 3, 

_ Hypotheca. 

(Dis. 20; Cod, 8, 13—34.) 

“Formele precedente, prin cari se , asigura o creanță,:nu au 

adus 'o soluţie care să împace interesele părţilor contractante, 

Prin fiducia debitorul își zdruncina creditul, alienâna temporar 

proprietatea, prin pisnus se lipsea de posesia lucrului iară să 

asigure une-ori suficient pe creditor. - 

Prin hypotheca s'a găsit modălitatea juridică cea mai po- 

i trivită, pentru-că debitorul a'rămas nu numai în proprietatea 

dar şi în posesia obiectului hipotecât până la scadenţa datoriei, 

„constituind însă .de la început creditorului un drept real ce . va 

fi pus în mișcare din momentul, în care creanţa asigurată a de- 

venit exigibilă şi nu se plătește. De atunci creditorul hipotecar, 

poate revendica din mâna ori-cui obiectul hipotecat şi are drep- 

„ul să-l vândă spre a .se satisface, 
- Hypotheca este o creaţiune a dreptului pretorian, având însă 

origină “grecească după cum indică şi numele, La Romani s'a: 

.desvoltat în legătură cu contractul de arendă. Arendașul, prin 
simplă "convenţie, obișnuia să asisure creanța proprietarului 

pentru arendă, afectând la plata ei lucrurile aduse pentru ex- 

ploatarea fondului producător de fructe, așa numite invecta et 
illata. Asupra acestor lucruri proprietarul nu avea posesia, pen- 

tru motivul practic că arendașul nu ar fi putut să exploateze 

pământul arendat; dar în caz de neplată a arenzii i sa acordat 

dreptul de a dobândi posesia de la arendaș prin... interdictum 

-Salvianum”). Mai tărziu, către sfârșitul Republicii, prin actio 
serviana i s'a acordat dreptul de a cere să i se restitue' acele 

lucruri de către ori-ce terțiu, în mâna. căruia ar fi ajuns, 

  

1) Ci, Dig. 13, 7. 9, $ 2: Proprie pisnus dicimus, guod ad creditorem .: 

transit; ' hypothecam, cum. non transit nec Possessio ad creditorem; ci. şi 
Inst. 4, 6. $ 7 la sfârşit.. , 

*) Gaius IV. 147: Interdictum quoque, quod appellatur Salvianum, 
apiscendae possessionis causa comparatum est, coque utitur dominus fundi 

de rebus coloni, guas "is pro mercedibus fundi pignori juturas pepigissel.
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„Această acţiune avea un caracte real,. dar cu privire numai la in- 
vecta et illata. Mai târziu, poate în cursul primului secol al Im.- 
periului'), s'a acordat o acţiune numită quasi-serviana sau hypo- 
thecaria, acelui creditor, căruia debitorul prin” simplă convenţie 
i-a afectat ori-ce fel de lucruri la plata creanţei sale. Aici exten- 
siunea ideii de la actio serviana s'a produs în două direcţii: s'a, 
acordat acţiune ori-cărui creditor, nu numai aceluia, care a dat” 
cu arendă; s'a acordat cu privire la ori-ce fel de obiecte, nu nu- 
mai la invecta et illata. Odată recunoscută acțiunea  guasi-ser-- 
viana cu caracterul ei real, s'a sancționat dreptul de .hipotecă ca 
un drept asupra valorii unui lucru strein, ius in re aliena, pen- 
tru asigurarea creditorelui, Din cauza. acestui conținut, comen- 
tatorii germani îl numesc Wertrecht. 

„Cum 'se constitue dreptul real. 

Dreptul real sub forma de pignus și hypotheca, se consti  tue prin convenție”), prin . autoritatea pretorului şi în puterea legii. Sa | | - Să „1. Prin simplă convenție se constitue hipoteca?), Această convenție intervine de obiceiu între debitor și creditor; dar se: poate și ca un terțiu să constitue creditorului gaj ori hipotecă pentru o datorie streină, în care caz are loc,o intercessio. Cum debitorul sau terțiul păstrează posesiunea lucrului, - el poate constitui asupra aceluiaș lucru mai multe hipoteci, al căror rang în caz de vânzare a lucrului hipotecat se determină după data constituirii lor, La pisnus convenţia trebuia să fie urmată de predarea lucrului, Poate constitui o hipotecă nu numai pro- „prietarul lucrului dar și superficiarul, emfiteotul și usucapien- tul. Formula acţiunii hipotecare!) prevede pentru constituent DN 
-) Cf, Girard, pag. 77, nota 4, , 
*) Concenţia părţilor este modul cel mai usitat; dar hypotheca sau “pignus pot fi constituite şi prin voința unilaterală a testatorului, spre exemplu când voiește să asigure creanţa legatarului, cf, Dig, 13, 7, 26, 3) In Pandecte cuvântul hypotheca se întâlneşte mai rar ca pignus dela: care vine verbul Pisnerare sau pisnorare însemnând a hipoteca; aşa în cât cuvântul pisnus are şi ințelesul larg coprinzând o Garanţie reală fie sub forma de amanet cu strămutare de posesie, fie'sub forma de hipotecă fără această strămutare, Cf, Ferrini, op. cit: No, 394, | 

„4) Reconstruită astfel de Lenel, op, cit. Ed. IL. pag. 474; Si paret inter. Aulum Agerium et. L. Titium  convenisse, ut ca 'res qua de aşitur Aulo
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in-bonis, nu precizează calitatea de proprietar. 

rietarul bonitar a hipotecat lucrul, pretorul. nu 

va putea ocroti pe creditor mai mult de cât pe proprietarul bo- 

nitar, pentru-că acesta nu poate creia creditorului o situaţiune 

juridică mai tare de cât are el însuşi!), - Hipoteca este! valabilă, 

chiar când constituentul nu era proprietar, dar a devenit ul-. 

ierior”). 
„- i a 

2, Prin au 

tecă în cazurile 

turi existente sa 

să aibă lucrul, 

Dacă însă prop 

oritatea pretorului se constitue un fel de hipo- 

de missio in posessionem, spre a asigura drep- 

u eventuale, De exemplu: creditorii sunt insta- . 

laţi în posesiunea patrimoniului debitorului care va suferi fali- 

menţul cu vânzarea averii ui la licitaţie publică, numită vendi- 

_zio bonorurmn; legatarul e instalat în moştenire pentru a i se asi- 

sura executarea legatului, missio in  possessionem lesatorum 

meia gravidă e pusă în posesia succesiu- 
servandorum CGusa; femei 

nii pentru a se asisura dreptul eventual al moștenitorului aștep- 

tat, missio ventris nomine. In asemenea cazuri ia naştere un 

drept. oare-cum real, pignus praetorium, în virtutea căruia po- 

sescul exercită supravegherea alături de 'debitor rămas în po- 

“sesiune -— probă 'că nu împiedică mersul usucapiunii — pănă 

când va îi satisfăcut”), a a 

„Justinian a. acordat lui missus in possessionem, actio hy- 

pothecaria') asimilându-i” ast-fel . situaţia juridică cu aceia a 

'ereditorului hipotecar. o 

Tot în viriutea ordinului dat de pretor, se putea constitui 

  

, Agerio' pisnori essel propler pecuniam debilam, eamgue rem tunc, cum con- 

veniebat, in bonis Lucii Titii fuisse eamgue pecuniam neque solutam neque 

co: nomine satislacium esse neque per Aulum Agerium slare quo minus 

solvatur, nisi ea res arbilratu tuo reslituetur, quanti ea res erit, iantam 

pecuniam, index Numerium Aulo Agerio candemna, si non“ paret absolve. . 

1) CE. Dig. 20, 1, îs: Si ab eo, gui Publiciana “uti potuit quia dominium 

non habuit, pisnori accepi, sic tuetur me per Servianum praetor quemad- 

modum debitorem per Publicianam. aa 

2) Dig. 20, 1. 10. $7: Aliena res uliliter potest oblisalori sub condicione 

si debiloris facta îueril. o - _ 

3) Dig. 41, 5, 2. pr: Qui legatorum servandorum causa in possessionem 

mitlitur; non interpellat possessionem eius, dui pro herede usucapit: cuslo-. 

diae enim causa rem tenci, quid ergo est? eliam implela usucapio ius pis- 

„noris retinebit, ut non prius discedat, quam si solutum ei legatum îuerit 

aut eo nomine salisdatum. i i - 

1) Ci. Cod. 8, 21. 2,
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un pisnus ex causa iudicati caplum în urma unei sentinţe defi- 

nitive. Pretorul prin personalul de serviciu lua un obiect din 

stăpânirea debitorului și-l transmitea creditorului, pentru ca 

acesta să-l vândă, dacă, în timp de două luni, nu ise plătea da- 

toria“). . 
3, Dreptul roman cunoaşte o sumă de hipoteci născute în 

puterea legii, hipoteci lesale. - 
Unele sunt generale, introduse târziu, - ast-fel numite pentru-că 

coprind întreaga avere prezentă şi viitoare a debitorului, . pre- 

“cum sunt: hipoteca fiscului asupra averii contribuabilului pen- 

" tru dări neplătite, hipoteca pupilului sau a minorului asupra în- 

tregii averi a tutorelui sau curatorului, a femeii măritate asupra 

întregii averi a tutorelui sau curatorului, a femeii măritate asu- 

pra averii bărbatului pentru restituirea dotei. 

Altele: sunt speciale, srevând anumite bunuri din patrimo- 
niul debitorului, spre exemplu: legatarii au o hipotecă asupra 
succesiunii; acela care a dat bani pentru repararea unei case, 

„este creditor hipotecar pentru suma împrumutată şi poate vinde. 
- casa spre a se satistace (pisnus insulae)?); proprietarul fondu- 

lui arendat are drept de hipotecă asupra fructelor pentru plata 
arenzii”);. proprietarul unui praedium -urbanum închiriât are hi- 
potecă asupra lucrurilor. chiriașului, invecta et illata pentru 
plata chiriei'). , 

Toate aceste hipoteci legale, generale sau: "speciale, Roma- 
nii le numesc tacitae, penttu-că sunt presupuse a îi luat naștere 

„în mod tacit, prin voinţa existentă dar nedeclarată a părților”). 

  

1) CE, Dig. 42. 1. 15. $ 2, unde se indică.. şi” ordinca în care se se- 
questrează din bunurile debitorului; mai întâi- lucrurile mobile şi în primul 
rând. mișcătoarele zise „movenlia“ apoi imobilele, şi în fine; dacă nu este 
suficient spre satisfacerea -creditorului, şi drepturile. 

*) C£. Dig, 20, 2. 1: Senatus consulto quod sub Marco imperatore fachiza 
est pignus insulae creditori dalum, qui pecuniam ob restitutionem aedilici : 
exiruendi muluam dedit, ad cum. quoque pertinebit, qui redemptori (antre- 
prenorului) domino mandante nummos ministravit. - 

3) Ci, Dig. 20, 2,7, pr, 
4) Ci, Dig. 20. 2. 6: Prin invecta et illata nu se înţelege insă” ceia ce 

sa adus în mod întâmplător, ci ea sola quae, ut ibi sint, illata Faerini. Ci. 
Dig. eodem 7, $ 1. 

2) Concepţia se oglindește în însuși titlul II al cărții 20 din Digestes” 
în quibus causis pisnus vel hypotheca lacite contrahitur,
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"- Obiectul hipotecii şi caracterul dreptului hipotecar. — - - 

Se poate hipoteca tot ce se poate vinde'); nu numai lucruri 

determinate mobile sau imobile ci lucruri viitoare”): recolta ce 

se aşteaptă, progenitura unei familii de sclavi (partus ancillae), 

-un complex de: lucruri având o. destinație anumită, spre exem- 

plu maria dintr'un magazin”). Coproprietarul îşi poate hipoteca 

partea lui indiviză. Creditorul își poate hipoteca creanța, pisnus 

nominist). Proprietarul poate hipoteca nuda proprietate, o servi- 

tute rurală) dar numai acelui creditor care, având un fond înve- 

"cinat, e în stare să se folosească de servtute dacă nu i se plă- 

-teşte la timp. o ) 

Obiectul hipotecat este supus dreptului real cu fructele 

produse dacă aparţin proprietarului, cu toate accesiunile și cu 

impensele. Un caz, care aruncă o lumină caracteristică asupra 

vieţii economice la Romani, poate servi ca exemplu, dat de 

„Paul: hipoteca constituită asupra sclavelor, coprinde și copii: 

născuţi în timpul de când s'a constituit hipoteca”). Cu privire la 

„obiectul hipotecat s'a stabilit regula: pignoris causa indivisă 

  

1) Dig, 20. 9, $ 1: Quod emptionem vendilionemgue recipit etiam pis- 

__nerationem recipere potest. Aşa dar, sunt excluse numai res extra. com- 

” merciume ” o . . i 

| 2) Dig, 20, 1. 15. pr.: Et quae nondum.sunt, futura tamen sunt, hypo- 

thecae dari possunt, ut Îructus pendentes, partus ancillae, fetus pecorum 

et ea guae nascuntur sint hipothecae obligatae. Ci, şi Dig, 20, 1, 29 $ 1. 

| 3) Aici s'a pus întrebarea; “dacă lucrurile nouă aduse spre a înlocui 

pe cele vândute din inventarul magazinului. sunt supuse dreptului de hipo- 

tecă, Scaevola în următorul exemplu, Dig. 20, 1. 34. pr, a răspuns în mod 

afirmativ: Cum taberiam debitor creditori pisnori dederit, quaesitum esi, - 

utrum eo facto nihil egerit an tabernae appellatione merces, quae in ca 

- erant, obligasse videatur? et si-eas merces per fempora distraxerit et alias 

comparaverit 'easque in eam tabernam intulerit et decesseril, an omnia 

“ quae ibi deprehenduntur creditor hypothecaria 'actione pelere possit, cum 

et mercium species mutatae sint et res aliae illatae? respondit: ea guae 

“mortis tempore debitoris in taberna inventa sunt, pisnori obligata esse vi- 

dentur. In acelaşi sens. a hotărit şi Marcian; Dig. eodem 13, pr, cu privire 

la completarea sau renovarea întregii turme hipotecate. - 

1) Cf. Dig, 13, 7,18 pr. - ă , 

- 5) CE, Dig..20, 1, 12, - | 

+5) Cf, Dig, 20. 1, 29. $ 1: Si.mancipia in causam pignoris cecideruat, 

“ea quoque quae ex his nata suni, eodem iure habenda sunt; pentru im- 

-. pensae cî. Dig. 13. 7.8 $ 5. | N
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est'). Aceasta înseamnă, că întregul: obiect este afectat la plata. 
ori-cărei fracțiuni din creanța asigurată, și fie-care parte a o- 
biectului este afectată la plata întregii creanţe, Asemenea _si-. 
tuaţiune se poate ivi când sau creanța sau obiectul hipotecat s'a împărțit prin moştenire. Așa. dar, -dacă creanța asigurată se. . stinge numai în mod parțial, amanetul sau hipoteca rămân în ființă integral:). | 

În afară de această normă, prin care creanţa asigurată Chiar îragmentată se apără tot așa de efectiv ca şi cum ar fi rămas intactă, oblisațiunea constituentului- de hipotecă păstrea-. ză un caracter accesoriu”), ca şi fideiusiunea, Obligațiunea ac- cesorie urmând soarta oblisaţiunii „Principale, urmează că se: stinge odată cu creanța asigurată, că se modifică asravându-se pentru constituent prin culpa sau prin întârzierea debitorului principal. Constituentul de hipotecă, putând să fie și-altul de cât însuși debitorul creanţei asigurate, va răspunde şi de do- bânzile moratorii; dar va profita, liberându-se, şi de acceptila- țiunea făcută debitorului principal, precum va putea opune și. excepţiile acestuia, Constituentul, chemat în judecată, nu poate opune reclamantului Prescripția creanţei asigurate, pentru-că. acțiunea hipotecară contra lui se stinge nu în 30 de ani, ci în 40 de ani; așa în cât continuă a rămâne obligat!), | Creanţa asigurată poate fi.cu termen sau condiţie. In acest. caz hipoteca datează de la constituirea ei, nu de la sosirea ter- menului sau împlinirea condiţizi. Norma are importanță “când cu privire la același obiect concurează mai mulți creditori hipo- tecari. Se poate constitui o-hipotecă chiar pentru o oblisaţiune- naturală”), . PI | 
1) Cî. Papinian Dig. 21. 2. 65, 

. *) Cod. 8. 27. (28) 6: Quamdiu non 'est integra pecunia creditori nume.. rala, etiamsi pro parte maiore eam consecutus siț, istrahendi -rem obliga: tam non amittit Tacultatem. . 
.%) Împăratul Gordian prin constituţia din anul 239, cf, Cod. 8. 26, (27) 1, $2,a nesocotit caracterul accesoriu al hipotecii, când a decis că lucrul hipotecat să rămână, şi după slingerea creanţei asigurate, la creditor pentru a asigura şi cele-l'alte datorii chirografare ale debitorului, E! spune. credi. torului: ac si in Possessione fucrit constitutus, nisi ea quoque pecunia tibi - a debitore reddatur vel offeratur, guae sine pisnore debetur, -eam restitucre „ Propler exceptionem doli rali non cogeris.. Acastă hipotecure peste pre- vederile iniţiale ale părţilor contractante se numeşte pisnus gordianum. 1) CE. Cod. 7, 39.3, | %) Ci. Dig, 0.1.3, 1
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Efectele ipotecii. 

Dreptul real având ca ţintă satisfacerea creditorului. din 

valoărea lucrului hipotecat în caz de neplată a datoriei, urmea- 

ză că creditorul la scadenţă va îi în drept să ceară 'posesiunea 

“lucrului (ius possidendi) ș si în urmă să-l vândă (ius distrahendi). 

Aceste două drepturi se întâlnesc la hipotecă, unde posesiunea 

obiectului nu a trecut asupra creditorului,  Ius possidendi. aste 

inutil la pignus, pentru- -că aici posesiunea sa transmis credito- 

rului odată cu 1 constituirea amanetului. CS 

- 1. lus possidendi.' 

Acest drept se pune în mișcare prin. actio hipothecaria sau 

quasi serviana, care este arbitrară: duce la condeimnaţiunea, pe- 

cuniară numai dacă 'obiectul nu s'a restituit după ce s'a pro- 

„nunţat- arbiiratus iudicis; acţiunea având un.caracter real se în- 

„dreaptă contra terțiului detentor. In timpul cât durează hipo- 

teca -proprietarul poate: vinde lucrul hipotecat, în care caz sar- 

'cina reală va continua să sreveze obiectul hipotecat şi în stă- 

pânirea noului proprietar, pentru-că fundus transit cum sua 

" causa), - - . 

__ Acţiunea hipotetară are asemănare cu. rei vindicatio'): 

ca și aceasta se îndreaptă și contra aceluia gui dolo desit pos- 

sidere și contra acelui gui liti'se optuli”). Cum însă aici recla- 

santul nu urmăreşte res cum omni causa, ci numai posesiunea 

obiectului hipotezat, wimează că în caz de nerestituire, itis 

aestimatio: nu va merge mai departe de cât interesul creditoru- 

lui hipotecar, adică va coprinde numai suma creanței asigurate 

şi dobânzile. 

"Detentorul obiectului - hipotecat, chemat: în judecată prin 

“actio hypothecaria, poate opune două îeluri. de excepțiuni, îsvo- 
rite' din modul spezitic roman cum se constitue hipoieca Şi anu 

me: fiind suficient simplul consimțimânt, hipoteca se înființa în 
mod clandestin; așa că asupra aceluiași obiect puteau să sre- 

veze. mai multe drepturi 'hipotecare fără ca titularii să știe unul 
* 

  

:), Dig, 13, 7, 18, $ 2, 
) De aceia; prin analogie se şi întrebuințează expre cate) că Die ao aie a presia , pignoris vindi- 

3) Ci, Dig. 20. 1. 16.5 3
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«de altul. Constituirea era lipsită de caracterul “publicităţii ca în 
dreptul modern. A doua particularitate romană: hipoteca se 
putea constitui asupra tuturor bunurilor actuale și viitoare 
ale debitorului; aşa în cât hipoteca aceluiaşi creditor putea: să 
coprindă și un bun special din patrimoniul constituentului și în- 
“treg patrimoniul acestuia!), aa 

a) Din cauta constituirii clandestine, creditorul care deţinea 
"obiectul putea opune :creditorului' reclamant excepțiunea priori- 

tății de rang. Când asupra aceluiași bun apăsau mai multe hipo- 
teci, acel creditor 'era mai tare în drept, a cărui hipotecă avea 
o dată mai veche, conform principiului: prior -tempore potior 
iure"). Când hipotecile purtau aceiași dată, acel creditor era 
de preterit, căruia i se transferase “posesiunea lucrului 'hipote- 
cat, conform regulii: in pari causa melior est causa possiden- 
tis"), Dar şi creditorul care putea invoca prioritatea de ranş, 
trebuia să cedeze hipotecilor legale fie: generale fie speciale,. 
precum și hipotecii, numită pisnus publicum sau quasi publi- „Cum, constituită înaintea autorităţii publice . sau în fața a trei martori, conform dispoziției Impăratuilui Leon"), 

Pa b) Din cauza că putea exista o hipotecă generală alături de 
una, constituită în mod special asupra unui obiect, în favoarea „aceleiași persoane, Împărații Sever și Caracalla*) au hotărit că reclamatul poate opune creditorului beneficium excussionis rea- “is, numit de comentatori ast-fel pentru-că reclamatul: putea cere creditorului să caute a se satisface din bunul special hipo- „ tecat înainte de a scoate în vânzare întregul patrimoniu, _ lusti- .. Ban a dispus ca creditorul, înainte de a intenta acțiunea hipo- 

„Cărui anume imobil Brevează dreptul creditorului hipotecar, 

În o NI i 
_ , . . | *) Ctandestinitatea şi hipotecile generale 'sunt punctele vulnerabile ale sifuranţei reale în dreptul roman. Dreptul modern se conduce de principiul - publicității, aşa în cât situaţia juridică a unui imobil rezultă din coprinsul ".codastrului; și de principiul specialități, aşa in cât se cunoaște asupra 

| *) Ci „Dig. s, 17, (18) 3. (4): s; fundum pignori accepisti, anteguam rei publicae obligaretur, sicut prior es tempore, ila potior iure. , 2) Dig. 20, 1. 10, pr.: Si debitor res suas duobus simul pignori obliga. verit ita, ut uirique in solidum obligatae essent, singuli in solidum aduver- sus exiraneos Serviana utentur: . inter ipsos autem si „Quaestio. movaelur, "possidentis meliorem esse condicionem: dabitur enim possidenti haec excep- tio: „si non convenit, ut eadem res mihi quoque pignori esser'“, 5) CE Cod, 8 17, (18) 11, din anul 469 
3) Cf, Cod. 8, 13. 2, şi 8. 27.9,



— 418 — 

tecară, să caute a se satisface de la debitorii personali: în pri- 

mul rând debitorul și apoi garanţii lui, Numai dacă nu se putea 

satisface de la aceştia, terțiul obligat în virtutea hipotecii tre- 

buia să sufere vânzarea obiectului său hipotecat. 

02. us distrahendi, 

Dreptul de a vinde, pus în executare, realizează pretenţia 

creditorului câre nu a fost satisfăcut de debitor, Ius distrahendi 
nu rezultă ca o consecință: juridică din conţinutul dreptului. 
real. La început creditorul în virtutea dreptului real putea pre- 

tinde numai posesiunea lucrului, Vânzarea se întemeia pe o în- 

„. țelegere specială, pe un pactum de vendendo, încheiat între cre- 

“ditor şi debitor. Dacă creditorul a vândut lucrul, după ce crean- 
ţa a ajuns la scadenţă; fără să fi intervenit numitul pact, el co- 

„_mitea un abuz de încredere ce intră în noțiunea largă a furtu- 
lui, Cum însă clauza de vânzare se obișnuia tot mai des, a fost 
privită pe vremea lui: Ulpian ca subințeleasă când nu s'a în- 
cheiat o convenţie contrară. Mai târziu a fost considerată ca 
inerentă contractului de 'hipotecă, așa în cât chiar” dacă. se. 
adăuga un pactum de non vendendo, asemenea înțelegere nu 

- mai avea, sub Iustinian, efectul de cât că creditorul trebuia să 
facă debitorului trei somaţiuni înainte de a păși la vânzare. Aşa 
“dar, la început pactum de vendendo a fost un element numit. 
accidentale negotii, introdus prin. convenția expresă a părților, 

-mai târziu a devenit naturale neşotii, presupus că există când 
- părţile nu au stabilit alt-fel, şi în fine a ajuns essentiale negotii 
- fără de care contractul de hipotecă nu se poate concepe!).: 

Când nu:se încheia pactul de vânzare, părțile obișnuiau să | 
adauge la pisnus înțelegerea numită lex commissoria, în virtu- 
tea căreia creditorul devenea proprietarul lucrului amanetat 
dacă nu i se plătea la timp. Această clausă, stabilită înainte de' 

“a îi devenit exigibilă creanţa asigurată, a fost declarată nulă de 
“Împăratul Constantin:); A rămas însă valabilă înțelegerea prin 
„Care creditorul, în caz de neplata datoriei, să poată primi 'ca 
cumpărător lucrul hipotecat pe un preț just ce se va fixa de 

_. experţi, Aici prevederea preţului iustum, stabilit la scadenta 

    

CE Dig 83.74 | 
:) Nulitatea a fost admisă şi de Iustinian cf. Cod, 8, 24, 3, 
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creanţei, excludea, posibilitatea speculei, Ulpian explică cazul ca 0 vânzare făcută de debitor cu condiția că nu va plăti la timp!), . 

Ius distrahendi se exercita de creditor în mod particular”), nu prin licitaţie publică, cum se face în dreptul modern, Con-, diţiile vânzării erau: exigibilitatea creanței, o somațiune?) fă- cută debitorului, și trecerea de doi ani . dela: somaţiune, după dreptul lui Iustinian, dacă nu s'a făcut o înțelegere specială privitoare la o eventuală vânzare (Cod, 8, 33, 3, $. 1). La pig- nus ex causa iudicati captum vânzarea putea „avea loc după două luni, | a | - Vânzarea, distractio pi&noris, stinge dreptul real. Dacă din lichidarea obiectului hipotecat, creditorul nu s'a satisfăcut in- tegral, rămâne pentru rest creditor personal'), Dacă s'a obținut „mai mult de cât suma creanței asigurate, restul, numit hypero- cha, se va restitui debitorului, la caz de nevoe prin actio pisne. 

'Scos în vânzare (impetratio dominii) *). Totuși debitorul păstrea- Ză în acest caz dreptul de a-şi răscumpăra obiectul în timp de doi ani (ius luitionis).. | | . Din prețul obținut la vânzare se va acoperi nu numai ca- pitalul creanței asigurate ci şi dobânzile, afară numai dacă a in. - 
tervenit convenția numită antichresă, prin care creditorul şi-a 

"însușit fructele lucrului amanetat în locul dobânzilor, - fructis invicem usurarum?). Aici nu se aplică cota dobânzilor legale 

iure emptoris possideat rem 
iusto pretio tune aestimandum: hoc enim casu videtur quodammodo condi. 

» cionalis esse venditio et ila divus Severus eş Antoninus rescripserunt. 
*) Numai statul vindea în mod public sub hasta, sub o lance, care cra 

simbolul Proprietății ex - iure quiritum, „Signum îusti dominii“. (Gaius 
"IV, 16), . 

” 2)" Se cereau trei somațiuni, când intervenise Un pactum de non ven. 
„ «dendo. 

*) CE..Cod, 4, 10, 10, 
e 5) CE, Dig, 13, 7, 42:Creditor... ut superfluum pretii cum usuris. res. 

“lutuat_ iure cogilur..., i 
- 

d 
*) CE, Cod. 8. 33, 3, 
?) CE Dig, 20,1, II. ŞI,
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“pentru-că creditorul, dacă devine proprietarul fructelor într'un 

an îmbelșugat, trebue să sufere și riscul unei recolte insuficiente. 

Când asupra lucrului hipotecat grevează mai multe hipoteci, 

atunci ius distrahendi se exercită după următoarele norme: Nu 
poate pune în mișcare acest drept de cât creditorul având ran- 

Sul cel mai vechi. Vechimea se determină după data constituirii 
hipotecii. Dreptul creditorului anterior în rang primează cele- 

I'alte hipoteci, chiar când creanţele, asigurate prin hipoteci mai . 

târziu constituite, au ajuns mai înainte la scadență. In acest 
” ov - . “ . . ” . . € 

„caz, pentru a nu se vătăma interesele creditorilor posteriori, s'a 

acordat creditorului interesat dreptul de a oferi creditorului an- 

terior suma ce i se datorează şi a intra în locul lui, ius offerendi 

et succedendi'), spre a putea păşi.la vânzare, 
Dacă sunt mai mulți creditori în ranguri diferite gata a oferi, . 

„poate oferi ori-care dintre ei; acela care oferă succede în ran- 

"Sul creditorului plătit fără a atinge locul căștigat al creditorilor - 
„cu rang intermediar. Spre exemplu: A este creditor în rangul | 
pentru 50.000 lei, B în rangul II pentru 30.000 lei şi C în ransul 

- III pentru 60.000 lei. C poate exercita ius offerendae pecuniae 
față de A. pentru 50,000 lei şi în acest caz succede în locul lui 
A; iar pentru creanţa lui inițială de 60.000 lei rămâne tot în 
rangul III. Numai ast-fel nu se ating. interesele creditorului în 
rangul II B, căruia îi este indiferent, dacă, pentru aceiaşi sumă 
(50.000 lei) îl precede A sau C, a a 

-. Când unul din creditorii hipotecari este satisfăcut, credi- 
torii posteriori înaintează în rang prin solul ce s'a făcut cu dis- 
„pariţia celui satisfăcut, | 

Creditorul care exercită ius offerendi, dobândește şi cre- 
anța personală?) a. creditorului satisfăcut şi rangul său hipote- 

car: are loc o succesiune şi” în dreptul personal și în cel real. 
Se cunosc însă cazuri, când creanța asigurată. se stinge, 

când alta nouă îi ia locul, -şi aceasta din urmă se asigură prin- 
tr'o -hipotecă păstrând rangul cel vechiu al creanței desființate. 
Aici se pune întrebarea dacă: există o succesiune în vechiul 

  

1). Ci. Dig. 20, 14, 12. $ 9. | 
?): Atare dobindire se face prin cesiunea creanţei efectuată chiar de 

autoritatea judecătorească, ci. Dig. 20, 4. 19;,,, compellendus sit ius no- 
7ninis cedere; odată cu creanţa se dobândeşte și rangul hipotecar, Asupra 
aşa rumitei successiune hipotecară cf. Dernburg 1. $ 252, 
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drept hipotecar, sau dacă hipoteca s'a stins, ca accesoriu, odată 
cu creanţa asigurată, In-acest din urmă caz s'ar produce numai 
o intrare în locul rămas liber, o successio in locum, a unei noui 
hipoteci, . Se pot ivi mai multe cazuri în acest fel. Spre exem.- 
plu, o creanţă: asigurată prin hipotecă se novează, proprietarul 
obiectului hipotecat consimte ca noua creanță să fie asigurată 
printr'o hipotecă având rangul cel vechiu *), Alt exemplu îm- prumut pe debitorul, care a hipotecat un imobil în diferite ran- uri, pentru ca cu suma primită să satisfacă pe unul din cre- ditorii hipotecari, Deşi creanţa acestuia s'a stins şi deci s'a stins şi hipoteca ca drept accesoriu, totuși eu împrumutătorul pot in- tra în rangul hipotecar rămas liber, oprind pe cei-l'alți creditori să înainteze în rang. 

| Se cunosc şi cazuri când în rangul, rămas liber prin desfil- ințarea creanţei personale, nu intră un nou creditor sau nu ră- mâne reservat pentru alţă creanță, ci acest rang rămâne: la dis- posiția proprietarului obiectului : hipotecat, Spre exemplu, cuna- păr un imobil ce îmi era hipotecat în rangul Î, Deşi dreptul hi- potecar ar trebui să se stingă prin confusio cum s'a stins în - același mod creanța asigurată, și deci în rangul I devenit liber „ar urma să înainteze creditorul posterior, totuși acesta rămâne “la locul lui, iar rangul ] stă liber la disposiția proprietarului, Pentru suma, cu care actualul proprietar fisurase ca creditor „hipotecar, el continuă a păstra pisnus in re sua 1), Această nor mă, stabilită contra principiului nemini res sua servit *), reservă proprietarului putinţa de a 'se împrumuta mai uşor oferind ca- pitalistului care i-ar. deschide credit o hipotecă în rangul I, In locul. ocupat prin pignus in re sua creditorii posteriori nu pot intra de cât exercitând ius offerendae pecuniae. Când nu are loc, modificarea adusă prin ius offerendi et 'succedendi, atunci fie-care creditor se satisface din suma obţi- ÎI a 

. 

+) CE. Dig. 20. 4, 3, pr, 
*) Cf, Dig. 20, 4, 17: Eum qui a debilore suo praedium obligalum comparavit eafenus  fuendum, Quatenus ad' priorem  creditorem ex pretio Pecunia pervenit, Aici cumpărătorul era prior creditor, iar pentru suma corespunzătore creanței lui, el trebuie :să fie ocrotit faţă de creditorii ” posteriori aşa în cât să-i rămâne liber rangul hipotecar Ce. avusese înainte - de a cumpăra, | 

-%) Ci, Dig. 50, 17, 46; Weque pisnus neque depositum neque preca- rium neque' emptio neque localio rei suae consistere potesţ, 
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nută prin vânzarea. obiectului hipotecăât în ordinea rangurilor 

“stabilite. In această ordine creditorii posteriori au dreptul la 

hyperocha, adică la suma rămasă după ce s'a plătit primul cre- . 

ditor, * 

Pisnus nominis, hipotecarea unei creanţe. 

- In cazul când se hipotechează o creanţă 1) creditorul are în! 

loc de ius distrahendi, dreptul de. a cere realizarea creanţei, ius | 

exisendi. Când obiectul creanţei hipotecate. constă - întrun res 

corporalis şi obligaţia se execută, creditorul hipotecar dobân- 

„dește un drept real asupra lucrului dat spre stingerea datoriei, 

când creanţa are ca obiect o sumă de bani creditorul hipote- 

“car are dreptul .să o incaseze până la concurența creanţei sale . 

asisurate *), iar restul este obligat să-l restitue ca hiperocha. 
-. Pignus pisnoris, sau subpisnus. Are loc atunci, când  cre- 

"- ditorul hipotecar hipotechează dreptul de hipotecă. Este o ches- 
tiune controversată dacă în asemenea caz. s'a hipotecat numai 
hipoteca (dreptul real) sau și creanţa asigurată *); dacă prin ur- 

-mare, creditorul hipotecar poate intenta numai acțiunea hipote- 
cară a constituentului. sau şi acțiunea lui personală. 

Pignus irresulare. Există atunci, când s'au amanetat lucruri 
fungibile. In acest.caz creditorul devine proprietar, putând deci 
dispune de acele lucruri, cu .obligaţia de a restitui aceiași can- 

  

"" 4) Hipoteca se întinde asupra creanţei în întregime, chiar când conţine 
o sumă mai mare de cit suma dătoriei asigurate, Această normă are 
importanţă în caz de faliment al debitorului, pentru-că creditorul asi- 
furat prin pignus nominis se va prezenta cu întreaga sumă a creanței 
hipotecate la masa falimentului, rămânând ca' din această sumă să se facă 
reducţiunea proporțională cu atât la sută (75) din ce oferă bonorum emp- - 
tor. Hipoteca coprinde şi accesoriile creanţei  hipotecate; așa în cât cre- 
ditorul hipotecar se va putea întoarce şi contra garanţilor ţinuţi in vin- 
culum obligationis. Cf, Dernburg, op. cit, 1 $ 255, a. Pentru pignus  nomi- 
nis, cf. şi Cod. 8 16. 4, a , 

*) Cf; Dig. 13, 7, 18. pr.: Si convenerit, ut nomen debitoris mei pig- - 
nori tibi sit, tuenda est a praelore haec conventio, ut etic in exigenda _: 
pecunia' et debitorem adversus me, si cum eo experiar, tueatur, ergo si id 
nomen pecunarium fuerit, exactam . pecuniam tecum pensabis, s ivero cor. - 
poris clicuius, id quod acceperis erit tibi pisnoris loco. i 

*) Pentru -limitarea dreptului hipotecar numai asupra 'hipotecii; este 
Girard pag. 716 nota 5; pentru: extinderea dreptului și asupra creanţei! 
personale cf. Dernburg, |, $ 255 la fine; cf, textul principal Dig. 20.1 
13, $ 2-şi Cod. 8. 23.1 pr, : i a.
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titate și' calitate la stingerea: datoriei, S'a admis mai ales, pen- tru a nu se împiedica hipotecarea generală a unui întreg patri- " moniu actual şi viitor, în care se află şi o sumă de bani. (Cf, Dis, 20. 1. 34. $. 2); a - 

a Stingerea sisuranței reale. 
Siguranța reală, având un caracter accesoriu, se stinge cu creanța personală pe care o asigură.. (Dig. 20,.6. 6, pr.). a) Fiind un ius in re aliena se stinge, Principiu, prin con-. . fusio: prin întrunirea: calității de creditor hipotecar și consti- N tuent de hipotecă în aceiaşi: persoană, Totuși pentru considera. “ țiuni de ordin economic s'a admis piSnus in re sua, când lucrul; - hipotecat la mai mulţi este dobândit cu titlu oneros sau Gratuit de către ereditorul Superior în rang), | | , 6) Dreptul creditorului hipotecar se prescrie în 40 de ani?) așa în cât supravețuește creanței personale care în regulă ge- nerală se stinge în 30 de ani. Pentru a se salva teoria că hipo- teca este un drept accesoriu, Paul a scris că fosta creanță asi- Surată mai subsistă ca obligație naturală; „remanet propteri “PiSnus naturalis obligatio“ *), e | "cJ Şi la hipotecă s'a aplicat concepţia desființării Prin usu-: cap:o libertatis şi anume: când un terțiu a dobândit fondul hipo- iecat, cu just titlu și de bună credință adecă fără a cunoaşte această sarcină și l-a posedat 10 ani între prezenți şi 20 de ani: între absenți, creditorul. hipotecar nu mai poate intenta contra lui actio hypothecaria. Prin această Praescriptio longi temporis) posesorul a devenit proprietarul imobilului liberat. de hipotecă. d) Vânzarea obiectului hipotecat pentru satisfacerea credi- | -torilor stinge nu numai dreptul creditorului care a procedat la 

*) CE. Dig, 44, 3, 30. $ 1, fragment cu un caz complicat, comentat de.-. 
Dernburg I $ 254 nota 9, . a 

| __2) Acţiunea hipotecară durează mai lung, de cât celelalte acţiuni 
numai în contra constituentului — hipotecii şi moștenitorilor lui; faţă de 
alții se prescrie” în 30 de ani, Prescripţia nu Paralizează numai intentarea 
acţiunii, ci stinge chiar 'dreptul hipotecar faţă de posesorul de bună credință 
care a. posedat în timpul cât a curs Prescripția. Aşa în cit, dacă, după 
consumarea în mâinile creditorului, acesta nu mai poate invoca hipoteca 
contra “reclamantului, care cere restituirea, ci va îi obligat să restitue 
cf. Cod,..7, 39, 7, Se i e ) CE Dig. 36.1, 61. pr, *) CE. Cod, 7, 36, şi Cod, 7 „38, 8, 
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' vânzare, ci a tuturor . creditorilor posteriori chiar dacă nu au 

fost integral satisfăcuţi. | : 

| 'e) In afară de aceste moduri de stingere a hipotecii, se mai 

pot adăuşi și acelea cari o desființează conform principiilor. ge- 

nerale; pieirea lucrului hipotecat, faptul că imobilul a. ajuns res. 

extra commercium, stingerea hipotecii prin convenţia părților, 

prin dispoziţie de ultima voință a-creditorului, 

TITLUL V, . 
RASPUNDEREA PENTRU OBLIGAȚIUNI STREINE. 
Obligaţia rezultată din garanția personală sau din siguran- 

ţele reale întemeiază o răspundere pentru obligaţiuni streine, 
Dar şi garanţii, cu diferitele lor nume, și terțiul .constituent de - 
saj sau hipotecă și au luat o obligaţiune accesorie printr'un con- 

tract deosebit încheiat cu creditorul, a | 

„O răspundere însă pentru obligaţiuni streine, pusă în sar-: 

“cina unei persoane, care nu a. participat la încheierea oblisa- 

țiunii, sau nu s'a obligat nici prin contract distinct ca debitor 

accesoriu, o. asemenea răspundere nu cunoaște dreptul roman 
pentru-că nu sa admis principiul representării directe. Esenţa 
representării la un act juridic constă în transportarea consecin-.. 

"țelor actului încheiat asupra altor persoane, cari nu au partici- 
pat la încheierea actului dar în interesul cărora s'a săvârşit: ac- 
tul juridic, Atunci există representare directă, când o persoană 

“lucrează în numele altuia obligând și îndrituind pe acest altul 
față de terţiul, cu care representantul a lucrat, Asemenea ope- 
rațiune nu putea fi admisă de: Romani, cari-vedeau în obliga- 
țiune un raport strict personal, ce: leagă numai părțile cari au 
conlucrat la înființarea ei; a îi 

In afară de concepţia menționată despre obligaţiune, ceia 
ce a împiedicat realizarea ideii de reprezentare directă în viea- 
ţa juridică a fost și felul de organizare a familiei romane. In 
virtutea puterii paterne şi dominecale tot ce dobândeau persoa- 
nele supuse .acestei autorități, aparținea șefului casei. -Fii de 
familie Şi. sclavii erau unelte suficiente spre a dobândi drepturi 
_reale și creanţe pentru paterfamilias sau Jominus 1). De aceia - 

4) Dig. 50. 17, 133; 
deterior fieri non potest. 

Melior  condicio nostra per servos fieri potest;
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- representarea. directă, lungă vreme mai ales într'o vieaţă eco- 
nomică puţin intensă, a fost de.prisos, Dacă însă prin persoa- 
nele supuse puterii lui, șeful casei putea deveni proprietar sau 
creditor, el nu putea fi obligat din faptele lor, de cât prin de- 
lictele comise de ei. 

Din gestiunea unui om liber în interesul altuia, fie că a in- 
tervenit un mandat ori nu, nu nășteau nici drepturi nici datorii 
către terţiu în persoana aceluia, pentru care omul liber a lucrat, 
deci nu lua ființă o'acţiune *), Raporturi obligatorii se leagă nu- 
mai între terțiu și persoana care a lucrat, rămânând apoi .ca 
prin acțiunile mandati şi negotiorum. sestorum directa şi 'con+ 

“iraria să se reglementeze legăturile. dintre dominus rei gestae 
şi mandatar sau nesotiorum gestor, care în afară apare: singur 
contractant, deci îndrituit şi obligat. 

„ Dela aceste principii s'a făcut unele abateri introducându-se 
răspunderea stăpânului casei pentru datoriile ex contractu ale 

„persoanelor supuse puterii lui, pentru considerația că aceste per- 
s;ane sunt considerate că „Organe economice“ ale lui pateriami.. 
lias sau dominus; s'au făcut alte abateri în'sensul că prin sestiu- 
nea unei persoane streine, ex/ranea, personă, poate fi îndrituit 
stu obligat alături de strein, şi acela în interesul căruia' streinul 
a lucrat, ” e 

SL. 
Actiones adiectitiae gqualitatis. 

(Dig. 14, 1,3, 4, 5; Dig, 15.) 
” Răspunderea stăpânului casei pentru datoriile întemeiate ex confractu de către persoanele supuse autorității -lui, a fost sancționată de pretor prin o serie de acţiuni, numite adiectitiae qualitatis pentru-că acțiunea născută 'din contractul încheiat în- 

1) Cf. Paul în Dig. 44. 7 „II; Quaecumque gerimus, cum ex nostro contractu originem irahunt, nisi ex nostra . persona obligalionis initium sumant, inanem actum nostrum efficiunt: et ideo' ineque stipulari negue emere vendere contrahere, ut alter suo nomine : recte agat, possumus, Numai în materie de dobândire a posesiei de către un om liber pentru altul, “şi prin 'posesie în cuzul de câştigare a proprietăței, s'a făcut o ex-. | cepție recunoscută de Dioclețian în următorul text, Cod, 4, 27, I: Excepta _ Possessionis causa per liberam personam, quae alierius iuris non esţ subdita, “nihil adguiri posse indubii iuris est. | II ,
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tre terțiu și fiul de familie sau sclav, se acorda terțiul nu nu- 
inai contra fiului ci şi contra lui paterfamilias. Acţiunea nu se. 
îndreaptă: direct contra tatălui, -trecând peste persoana fiului - 
„contractant, ci pe lângă fiul, care rămâne obligat, poate fi che- 
mat în judecată și tatăl'), De aceia s'a zis: actio non transfer- 
tur, sed adicitur?), Terţiul are deci doi debitori; pe contractant 
şi pe acela în interesul căruia. s'a contractat:), In afaceri de co- | 

„merţ maritim. (actio exercitoria) - sau terestru (dctio.- institoria) 
să admis această: răspundere chiar atunci, când acela care con- 
tractează în interesul altuia este o persoană liberă. Numai a- 
tâta abatere a făcut dreptul pretorian -dela principiul de nere- 
prezentare. a - ” 

Acţiunile adiectitiae qualitatis sunt umătoarele: - | 
1. Actio exercitoria*), acordată terţiului contractant în con- 

„tra proprietarului navei, numit exercitor,: rezultând din contrac= 
„tele: încheiate între terțiu cu căpitanul corăbiei (magister navis), 

la naștere din toate transacțiunile pentru a căror încheiere. se | presupune că a fost căpitanul?) împuternicit, | 
2, Actio institoria*), acordată terțiului contractat în con- 

tra stăpânului din contractele încheiate 'de prepus, numit insti- 
for, într'o afacere de comerţ sau industrie, In ambele cazuri ș'a. : admis că şi o persoană liberă poate lucra în interesul altuia, în- iemeiând o răspundere coreală, Prin ambele acţiuni s'a înlesnit încheierea transacțiunilor comerciale, a 
  

- 1) Când sclavul'a contractat, atunci terțiul cu care a contractat, este îndrituit iure praetorio, faţă de dominus:. şi numai  naturaliter, față de sclav: are deci în fața lui. doi' debitori de o eficacitate juridică inegală. 2) CE Dig. 14,15, S- 1: Hoc edicto non transferhuy actio sed adicitur. :3) CE. Dig, 15. 1.44: Si quis cum filiotamilias contraxerit, duos habet debitores: filium in solidum et patrem. dumtaxat de peculio. 1; Cf, Gaius IV... | o. | . . *). Dig, 14,1. 1, $ 7: Won autem ex onini causa practor-dat in exer- „cilorem aclionem.șed, eius:rei nomine; cuius ibi praepositus fuerit, id est si ” în eam rem.praeposilus “sit, -ut pula si ad. onus vehendum locatum sif aut. aliguas- -res: „emeret _utiles naviganti vel si quid reficiendae navis causa contractum vel impresiuni est vel. si guid ' nautae operarum nomine petent. "CE. şi paragraful următor, După paragraiul 24 al aceluiaşi fragment acţiunea "sancţionează o obligaţiune  coreală: Haec actio ex persona magistri in exercitorem dabitur, et ideo, si cum ulro eorum actum est, cum altero agi non potest, E 
: 

6) CE. Gaius IV, 71, -
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"3. Actio gquod iussu +), îndreptată contra şefului casei, acor- dată terțiului cu care a contractat fiul de familie sau sclavul în urma autorizaţiei (iussus) ?). primită de la paterfamilias sau do- minus, e | 
În aceste trei cazuri stăpânul casei răspunde in solidum, pentru întreaga sumă a datoriei contractate, 

a În următoarele cazuri răspunde numai în măsura în care a: profitat sau în limita valorii ce se află în peculiu: . | 4. Actio de peculio et de in rem verso, acordată terțiului, care a contractat cu fiul de familie sau sclavul, pentru suma în- ” trebuințată în peculiu (actio de peculio ); iar dacă din această "sumă a profitat res patris siva domini atunci terțiul contractant avea şi actio de in rem verso. - | EI le putea intenta separat sau combinate, Peculiul. se com- pune din ceia ce rămâne, după-ce s'au scăzut datoriile naturale „ale titularului peculiului către tată sau stăpân, şi după ce : s'au adăugit și sumele naturaliter datorate de acesta sclavului sau fiului. Terţiul contractant își putea „urmări pretenția printr'o singură acţiune. Cum insă formula conținea două chestiuni 'deo- bite, judecătorul în același singur proces avea să pronunțe două condemnațiuni *), 
e 

in solidum practor actionem in patrem dominumve comparavil: et recte quia qui ifa negotium  gerit, magis patris  - dominive- quam Îilii -setvive idem seguitur, ii a PR Pa i 2) lussus nu inseamnă numai ordin, ci ori-ce fel de însărcinare, 'ade- - siune, inputernicire dată persoanei de sub putere, Ulpian in următoarele cazuri (Dig. 15,4. 4, S 1; 3. 4..6) admite că există iussus: Iussum. autem accipiendum est, sive "testato . quis sive per epistulam sive verbis auț. per nuntium sive specicliter in uno contraclu iusserit sive generaliter. Sed ef si mandaverit pater dominusve videtur iussisse. Sed et si servi chirogrâpho subscripserit dominus, 'quod iussu tenetur. Si ratum habuerit quis quod. Servus eius gesserit vel filius, quod iussu actio in eum datur. *) Gaius: IV. 74a; Eadem formula et de peculio et de in rem verso ositur. Inst, 4. 7, 4b: liceț enim est una aclio..'. tamen duas habet condem- naliones. . ! ! ! a !
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prin manumissiunea sclavului 1). Actio de in rem verso este per- . 
petuă, se deschide atunci când stăpânul casei a profitat, spre 

exemplu fiul a luat cu împrumut o sumă de bani spre a repara. 

casa părintelui său?), Acţiunea de in rem verso nu poate fi în- 

tentată de cât singură, când este stabilit că gestiunea persoanei 

supuse s'a făcut în profitul exclusiv al șefului casei”). Creditorul 

prudent va combina ambele acţiuni pentru-că . ast-fel va putea. 

cere, când nu se satisface intesral din peculiu, să i se plătească 

şi din averea stăpânului casei, când și în măsura în care acesta. 

a profitat, 

5. Actio tributoria, se acordă în caz 2 când peculiul sclavului 

sau fiului de familie, întrebuințat în întregime sau în parte la o 
întreprindere comercială, ne mai acoperind suma datoriilor, 
trebue să se împartă: în mod proporţional cu creanțele credito- 
rilor printre cari figurează și şeful casei, şi acesta în loc să res- 
pecte par condicio creditorum (Dig. 42, 8. 6 $ 7) ca la ori-ce fa-" 
liment, iși rezervă la repartițiunea, pe care este în drept să o 
facă, o parte mai mare de cât i se cuvine, Contra stăpânului 
casei creditorul nedreptăţit are actio. tributoria, pentru a face 

-să se rectifice împărțirea nedreaptă ), Distribuţia se operează 

  

1) Vinderea sclavului nu zădărniceşte intentarea acţiunii, când a fost 
înstreinat cu peculiu, cf. Dig, 15, 2. 1 pr,. 

2) In Instituţii 41. 4a se întâlnesc câteva exemple practice “de ce este. 
versio in rem: În rem domini versum intellegitur, quidquid necessario în 

"rem eius impenderit servus:  veluti si mutuatus . pecuniam creditoribus 
eius solverit, aut aedificia ruentia lulserit aut familiae frumentum emerit, 
vel etiam . fundum aut quamlibet . aliam rem necessariam mercalus erit. 
Asupra utilității de a se intenta separat acţiunea de in rem verso cl. 
Dig. 15. 3. 1$1 şi 2, 

3) Dig. 15. 3. 3, $ 2:Regulariter dicimus totiens de in rem verso esse 
aclionem quibus casibus procurator mandati vel qui negotia gessit 'nego- 

fiorum sgestorum haberet actionem, quotiensque  aliquid consumpsit servus 
ut aut meliorem rem doininus habuerit aut non deteriorem. Dominus poartă 

și riscul: răspunde când gestiunea în sine utilă nu a ajuns să-i folosească, 

pentru că ulterior a avut loc un caz de forță majoră, Cf, Dig, 15. 3.3, 

$-7. şi 8 : 

4) CE Inst, 4. 7. $'3: Si servus in peculiari merce.: sciente domino 

negotietur et quid cum eo 'eius rei causd contractum erit, ila praetor ius 

dicit, ut guidquid in mercibus erit quodque inde recepi* erit, id inter 
dominum, si quid ei debebitur, et ceteros creditores pro rata. zortione 

distribuatur; et quia ipsi domino dislribulionem permittit si quis ex crea:. 

toribus queratur, quasi minus ei tribulum sit quam  oportuerit, hanc ci 

actionem accomodat (praetor). CL. şi Ş$ 5 codem..
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numai din partea de peculiu care constitue fondul de comerț 
(merx peculiaris); pe când restul peculiului neafectat întreprin- 
derii comerciale rămâne neatins prin întentarea acțiunii, 

s. 2 

Efectele gestiunii unei extranea persona. 

Paul a formulat regula din drept clasic, explicabilă prin 
concepţia oblisațiunii: per liberam personam obligationem nul- 
lam adquirere possumus 1). De la acest principiu s'au făcut unele 
abateri și anume: din momentul în care sa admis că printr'o 
persoană liberă se poate dobândi şi pierde posesiunea, a trebuit . 
să se admită, în consecință, că prin intermediul unei persoane 
libere se poate dobândi şi pierde proprietatea. Cu dobândirea 
sau instreinarea proprietăţii prin o persoană liberă se poate în- 
temeia şi un raport de obligaţie în persoana representatului: 
Spre exemplu, dobândind prin extranea persona proprietatea 
unor lucruri fungibile pot deveni . debitor ex mutuo; înstreinân- 
du-mi-se de către o persoană liberă o cantitate de Îucruri fun- 
sibile, pot deveni creditor ex mutuo *). Altă abatere: represen- 
tanţii legali ai unei persoane fisice ca tutorii, „curatorii -obligă 
sau îndrituesc prin gestiunea lor pe fostul impuber sau minor 
din:momentul în care a încetat tutela sau curatela, Resfrângerea 

„consecințelor juridice ale actelor tutorelui sau curatorului, asu- 
pra fostului incapabil nu se face prin representare directă, căci, 
atunci obligaţia și îndrituirea ar- fi trebuit să ia naștere nu la sfârșitul tutelii sau curatelii, ci în momentul săvârșirii” actului, :. atare resfringere a efectelor actului juridic se săvârşește prin tr'un mijloc de procedură; acțiunea dobândită de reprezentan- tul legal trece la terminarea funcţiunii lui?) ca utilă asupra fos- tului incapabil. Aceiași normă s'a păstr 
prezentantul unei persoane mora 
actor municipium *), - 

7 
pf 

at și cu privire la re- 
le, spre exemplu când lucrează 

Da NI - 

1) Dig. 45, 1, 126, $ 2, 
*) Cî. Girard, op. cit. pag. 764, , 

| *) De atunci el nu mai răspunde: Nam :'tutores "curatoresque finito officio non esse conveniendos ex administratione pupillorum adulescentium- que, saepe decrelum est. cf. Cod. 5. 39, 1... | E *) Cf. Dig. 13, 5,5, $ 9.
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Afară de cazurile menţionate, nimeni nu poate deveni cre- 
ditor faţă de terţiu, prin intermediul unei persoane libere, Aici, 

"nu poate fi invocată nici 'gestiunea. mandatarului nici a. lui ne- 
gotiorum gestor, pentru că şi unul și altul lucrează în numele 
său propriu, deşi în interesul altuia. S'au admis însă câteva ca- 
zuri în cari cine-va poate deveni debitor prin gestiunea unui 
om liber: dar nu debitor: singur obligat, cu excluderea contrac= 
tantului, 'ci debitor alături de persoana liberă care a contractat, . 

Primul caz rezultă din transacțiunile persoanei libere, în- 
trebuințată ca magister navis sau institor Do | 

Al doilea caz s'a recunoscut, prin influența lui Papinian, 
_care a emis idea că se poate acorda o acţiune guasi institoria: 
contra. mandantului, din gestiunea mandatarului ), Acsiaşi pro- 
cedură s'a întrebuințat (poate. de la Dioclețian înainte; sau Ius-" 
tinian) când nesotiorum 'sestio care nu a fost ratificată a profi- 
tat lui dominus rei gestae: terțiul poate intenta contra. lui: actio 
de in rem verso ufilis?), LL - 

-$ 3. 
- “Răspunderea pentru delictele altora. 

(Inst. 4. 8—9; Dig, 9.1. 4; Cod, 3 41, -- 
Răspunderea pentru - obligațiile contractuale ale persoane- - lor alieni iuris sau libere s'a: tratat în capitolul precedent, 

  

*)- Ci. Inst. 4, 7, 2-a şi Dig, 14, 3. 19, $ 1 unde Papinian spune, că manumisiunea sclaviilui” pus ca institor şi rămas ca libert cu aceiaşi însăr- cinare, 'nu micşorează răspunderea lui dominus: varietate status non ! mutabitur periculi causa. . să E - *) CE, Dig, 14. 3, 19, pr.: In eum qui mutuis accipiendis pecunis pro- curatorem praeposuit, utilis ad exemplum institoriae dabilur aclio: quod "aeque faciendum erit et si procurator solvendo sit, qui stipulanti Pecuniam promisit. Cf, şi Dig. 17, î. 10 $ 5 în“ materie de” mandat; Dig. 3, 5: 30 pr, în materie de negotiorum gestio; Dig. 19, 1. 13 $ 25 în materie de vânzare, La urma acestui fragment, Ulpian, nu Papinian, adaugă că se poate acorda „o acţiune utilă şi mandantului ca creditor, Acest. adaus. face diiicultăţi având in vedere principiul că mandantul prin mandatar poate îi făcut debitor prin actio institoria utilis, dar nu creditor; cî, asupra acestui țext “Girard pag. 615 nota 3 şi textele invocate de autorul francez contra afir. "maţiunii lui Ulpian la pas. 676 nota -1, N o 
2) Ci, Girard op. cit, pag. 613, notele 1 şi 3 şi Cod, 4, 26,7, $ 3: Alioquin si cum libero rem agentie eius, cuius  precibus meministi, contraclum habuisti-et eius  personam . elegisti, . pervides contra dominum nullam te habuisse actionem. uisi vel in Tem eius pecunia processit vel hunc contrac tum ratum habuit. 

i
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Din delictele altuia nu răspunde cetăţeanul roman, de cât dacă deliquentul se află sub puterea lui. Făptuitorul. făcând parte din casa cui-va și fiind instrumentul lui economic, este drept ca stăpânul casei să fie făcut răspunzător de. purtarea acelui instrument, cum a fost privit sclavul şi chiar fiul de fa- milie la Romani. În această materie răspunderea s'a putut limita însă la noxae deditio. Probabil că aceasta a fost soluţia de la “început, având în vedere 'că înlesnește realizarea răsbunării, care constitue temelia străveche a dreptului penal. Mai târziu, cu introducerea ideii de reparare a pagubei, cauzată prin delict, şeful casei a avut putinţa să se libereze de obligațiune și prin despăgubirea plătită, victimei, De atunci s'a întrodus regula, că el este oblisat'noxiam sarcire aut noxam dedere '),.să repare pa- Suba sau să predea pe vinovat, e | | Acţiunea noxală ?) a păgubașului este întemeiaţă contra lui paterfamilias sau dominus când are pe delinquent în puterea lui și numai atâta vreme cât îl păstrează. Această restricțiune nu aduce nici un prejudiţiu victimei delictului, - pentru-ca 'ori- „cine ar dobândi ulterior pe delinquent răspunde noxaliter, sau dacă acesfa a devenit liber răspunde personal conform princi-- _piului: noxa caput seguitur ?), 
Obligaţiunea, sancţionată prin acţiunea noxală, este cu fa- cultate alternativă până la lițis contestatio: obiectul obligaţiuni constă în predarea vinovatului, dar debitorul se poate ' libera “și plătind amendă bănească, De la litis contestatio înainte sunț două obiecte in oblisatione: predarea sau amenda; obligația” a devenit alternativă, Dacă  delinquentul murea. înainte de litis » contestalio, debitorul se libera pentru-că până la îndeplinirea acestui act de procedură debitorul era obligat să predeie numai pe vinovat; în caz de moarte a delinquentului după itis contes- tatio, debitorul datora “totuși. amenda pentru-că obligația, a- junsă: prin” litis contestatio alternativă, s'a concentrat asupra mina 0 OI 

Da 
” 9) CE Dig. 11, $ 1, aplicată la paguba făcută de un animal, din 

  

care “fapt ia naştere o acţiune tot cu caracter: noxal, Noxa est corpus 'Quod ' " nocuid id est Servus, noxia ipsum malelicium: Inst, 4, 8, $1, 2) Cf, Dig. 94, 1: Noxales actiones appellantur, quae non ex coniractu sed ex noxa atque malelicio servorum adversus nos instituuntur: guarum aclionum vis et potestas haec esi, uf, si damnati Fuerimus, - liceat nobis deditione ipsius corporis quod deliquerit evitare litis aestimationem. 9) CE. Dig. 9, 1,1,$ 12; cf, Gaius IV, 77—78, d 

7
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obiectului rămas, Sentința 'coprinzând suma bănească “stabilită | 

prin litis aestimatio, această sumă ; constituia . obiectul. oblisa- 

ției novată prin rostirea. sentinței; dar debitorul condamnat se - 

putea totuși libera prin predarea vinovatului, Așa dar, după pro- 

nunţarea sentinţei obligaţia este facultativă ca şi înainte de 
litis contestatio dar cu obiectul schimbat: la început in solufio- 

ne era predarea (noxam dedere), după judecată este litis aesti- . 

matio. Numai prin intentarea acțiunii bazată pe sentință jude- 
cătorească, prin actio iudicati, se fixează delinitiv obiectul, așa 

că debitorul nu mai poate alege!). 

„Predarea vinovatului se făcea prin mancipatio sau, după" 

dispariţia lucrurilor mancipi, prin iraditio. De aici urmează că 

se transfera proprietatea în favoarea păgubașului, Sclavul pre- 

dat trecea în proprietatea acestuia, fiul de familie cădea in cau- 
„sa mancipii. După plata datoriei ex delicto prin muncă, fiul pu-.. 
„tea cere liberarea din puterea streinului ?);' de la Iustinian îna- 
inte s'au bucurat de asemenea disposiţie și sclavii, cari nu mai 
reveneau sub autoritatea fostului stăpân, - 

Iustinian a desființat noxae deditio a fiilor de familie * ), 
- cari de alt-fel și în dreptul clasic puteau fi chemaţi singuri îa - 
răspundere. Condemnaţiunea fiului putea servii de bază unei 
acțiuni de peculio ridicată contra tatălui 1), 

Caracter ' noxal are și oblisaţiunea rezultată din paguba 
cauzată de un anima! patruped. Acela în stăpânirea căruia se 
află animalul, este oblisat sau la repararea pagubei sau la pre- 
dare 3), când. nu i se poate imputa nici.o culpă. Oblisaţiunea 

  

1) Ci. Girard, pag. 682—83, 
2) CE. Papinian, în “Collatio legum romanarim ef mosaicarum Il. 3. d; 

Per homincm liberum noxae deditum si lantum ' adquisitum sit, gquanlum 
damnum  dedit, manumiltere cogendus est a praectore qui noxae deditum 
accepit: sed liduciae iudicio non tenetur. - 

3) C£, Inst, 4. 8 3, 
- 4) Dig. 9, 4, 34. şi 35: Quotiens enim nemo filiumfamilias ex causa - 

delicii defendit, in eum  iudicium  datur et si condemnatus * fuerit, filius. 
- iudicalum facere debet: tenet enim .- condemnatio quin immo etiam illua 
dicendum est patrem „guogue post condemnationem filii dumtaxat de peculio 
posse conveniri, 

i 5) Dig, 9 1, 1. pr: Si guadrupes pauperiem fecisse dicelur, actio ex 
lege XII tabularum descendit; quae lex voluit aut dari id quod nocuit, id 
est animal guodnoxiam commisit aut aestimationem noxiae oiferi. 

Şi aici se aplică regula: noxa caput sequitur, de aceia  adversus
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este sancționată prin actio de pauperie, care datează de la cele 
12 table, Nu este întemeiată când era de așteptat o asemenea 

„pagubă de la animal, pentru-că în acest caz partea, care a su- 
ferit vătămarea, ar fi trebuit să se poarte ast-fel în cât să evite 
producerea faptului dăunător. De aceia, se acorda numai când 
animalul contra naturam sui generis a adus stricăciunea 9, 

Când proprietarului i se poate imputa o culpă, el răspunde 
prin actio legis Aguiliae. . i d 

7 

dominum haec actio datur, non cuius  fuerit quadrupes cum nocerei, sed 
cuius nunc est: ct, Dig. 1, 1 Ş 12, - 

1) Dig: 9, 1, 1; $7: Et generaliter haec actio locum habet, guotiens 
contra naluram fera mota pauperiem dedit: ideoque si equus dolore conci- 
tatus calce -petierit cessare istam actionem. Când animalul este sălbatic, 

"nu are loc această acţiune: si genitalis sit feritas, cessat (actio) ci, Inst, 4, 9, 
In Dig. 19. 5. 14 $ 3 se mai menţionează: în treacăt şi o acţiune 

de pastu datând de la cele XII table, acordată în caz când vitele altuia 
au păscut pe un fond strein. 

|



CARTEA V. 

DESPRE SUCCESIUNI .. 

Principii generale. Indicaţii istorice. 

După ius civile, patrimoniul rămas la moartea unui -cetă- 
țean roman se.numea Heseditas. Prin această denumire nu se în- 
țelege numai totalitatea bunurilor al cărei titular. a fost defunc- 
tul, ci se înțelege și îndrituirea celor rămași de a succede în 

„ dreptul la acest patrimoniu. De aceia Iulian a definit hereditas: 
_ Successio in universum ius guod defunctus habuit:), | 

Această succesiune are loc cu fitlu universal, în sensul că 
„moștenitorul intră printr'un singur. act în întreaga situațiune ju- 

ridică a defunctului cu așa efect în cât s'a zis că îi continuă 
"personalitatea juridică”), Prin -urmare dobândeşte calitatea de 
-proprietar, de. creditor, debitor cum avusese și defunctul, răs- 
punzând personal de întreg pasivul moştenirii, | 
„Se exceptează de la succesiunea universală așa numitele 

iura personalissima. Cum aceste drepturi au fost inseparabil le- „Sate de persoana decedatului, era fatal să se stingă cu moar-!. tea lui. De aceia moștenitorul nu dobândea nici usufructul, nici usus, nici. habitatio, nici calitatea de mandatar sau mandant, nici aceia de asociat. Nu se moșteneau nici acțiunile. numite vindictam spirantes acordate unei persoane pentru a obține o satisfacţie în urma unei atingeri personale, precum actio iniu- a. 

1) Cf. Dig. 50, 17, 62, Faptul de a moşteni presupune moartea cui-va; „_alilel, o succesiune cu caracter universal nu este posibilă: viventis nulla hereditas. Ci, Dig. 29. 2; 27, 
DE : *) Dig. 50 17, $9: Heredem eiusdem potestatis iurisgue esse, cuius fuit defunctus, constat, cf. şi Dig. 29,2, 37,



— 495 — 

riarum, actio calumniae 1), etc. Nu se moșteneau acele datorii 
ca "caracter penal, cari provin din vre-un delict al defunctului 
conform regulei, in poenam heres non succedit?). Moştenitorul 
răspunde totuşi față de asemenea acțiuni penale din punctul de: 
vedere rei persecutoriu, adică întru cât patrimoniul moştenit se 
va fi-mărit prin rezultatele delictului comis 9, 

In afară de aceste excepțiuni, moștenitorul dobândeşte suc- 
cesiunea în tot întregul ei compusă din activ şi pasiv: cazul ti- 

- pic de achizițiune per universitatem. | 
Alături de principiul succesiunii in universum ius, s'au des-: 

voltat și achizițiuni- mortis causa cu titlul particular. Ast-fel 
sunt legatele şi unele fideicomise, prin cari beneficiarul dobân- 
dește lucruri sau alte valori izolate din moştenire fără a răs- 
punde de datoriile hereditare, E 

O succesiune se deschide prin moarte; dar spre deosebire 
„de dreptul modern, la Romani nu trecea, în principiu, asupra 
moștenitorilor ci numai li se oferea *): hereditas defertur. De 
aici numele, delatio hereditatis. Prin simpla delațiune, moşteni- 
rea nu s'a câştigat. Rămâne ca moștenitorul să-şi manifeste 
voința de a o dobândi, pentru ca să aibă loc .aguisitio heredi- 
fatis. Actul prin care se dobândește, se numește adifio heredi- tatis, N | . : 

De aici urmează, că în dreptul roman putea să dureze un interval între delatio şi aditio hereditatis, în care timp succe- Siunea neavând un stăpân actual: se numea. hereditas iacens şi fiind res nullius, putea fi ocupată de ori-cine fără a fi comis un Îurt, 

Delaţiunea sau chemarea la moştenire avea loc ori printr'un act de ultimă voință a defunctului, numit testament; ori în lipsa . acestuia, prin normele dreptului positiv, In primul caz succe- siunea se numea festanientară; în al doilea caz se numea ab in- 

  

  

1) Ci. Dig. 3.6. 4 şis, 
*) Ct, Dig.: 39, 1, 22, _ E 
2) Ci, Dig. 50, 17, 38; Siculi poena ex delicto defuncti heres 'teneri non debeat, ita nec lucrum facere, si quid ex ea.re ad eum pervenisseț, | *) Moartea insemna pentru eventualii moştenitori ? o chemare la moştenire, o vocaţiune; de aceia comentatorii germani numesc delaţiunea, Bcrufung. În ce priveşte literatura asupra materiei succesiunilor, vezi in- dicaţii la Windscheid.Kipp, op. cit. Vol. III. $ 527,
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'testato, pentru că de cuius :) murise fără testament; iar moște- 
nitorii se numeau legitimi, pentru-că erau chemaţi la moștenire 

în virtutea legii. ” -: 
In dreptul roman chiar din timpul celor XII table se da 

preferinţă succesiunii testamentare ?) faţă de succesiunea ab in- 
testato. De aici urmează, pe de o parte, că de câte-ori se putea 

“păstra un testament printr'o interpretare binevoitoare a voinţii 
“defunctului, de atâtea ori se întrebuința asemenea interpretare | 
favorabilă (favor testamenti); pe de altă parte, când. testatorul 
şi-a făcut testamentul numai cu privire la o porţiune din suc- 
cesiunea lui, asupra părții rămase libere nu. se deschidea suc- 
cesiunea ab intestato, ci se interpreta testamentul astfel ca şi 
cum testatorul ar fi dispus asupra întregului: patrimoniu, con- 
form regulii: nemo pro parte testatus pro parte intestatus dece- 
dere potest?). Așa dar, moștenitorul deși instituit pentru o parte 
din succesiune, era considerat ca având vocațiune pentru în-: 
treaga moștenire, De aici urmează, că numai concurența mai 
multor moștenitori restringea dreptul fie-căruia din ei, şi deci 
dispărind unul, în mod firesc dreptul moștenitorului în ființă 
se întinde și asupra porțiunii rămase liberă, Acesta este princi- 
piul accrescenfei. . | 

Un alt principiu: conducător în materie de succesiuni, este 
acela exprimat prin cuvintele: semel heres semper heres, care în 
seamnă că odată câștigată calitatea de heres, aceiași calitate 
nu “se poate transfera altei persoane și deci heredele şi nu alt 
cine-va continuă a fisura față de terţii și ca creditor şi ca de- 
bitor al. moștenirii, Târziu, s'a făcut o abatere dela această re- 
sulă în materie de fideicomise, 

  

    

1); Expresia de cuius indică pe defunct prin subinţelegerea cuvintelor. 
“de cuius successione agitur. 

2) Zhering, op. cit, vol. [. pag, 207, explică libertatea de a testa, 
" admisă de Romani aşa de vreme față de alte popoare, ca un mijloc de. 

a tempera, în.materie de succesiuni, consecințele  agnaţiunii, Numai prin 
testament a putut tatăl să-şi manifeste iubirea de copilul  efancipat sau 
nepoţii de soră, cari erau excluși de la moştenirea ab intestato de către cei mai depărtaţi gentili, ” e 

_23) Aceste două feluri de a succeda se exclud unul pe altul, de aceia 
Pomponius în Dig. 50, 17, 7 scrie: carum rerum naturaliter inter se pugna est „festatus“ et mintestatus“, Numai la succesiunea militarilor s'a făcut” 
excepție, - 

|
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Indicaţiuni istorice. 

În. evoluțiunea dreptului succesoral se deosebesc două regi- 
muri, a căroi existență se poate constata până la epoca lui Lus- 
tinian, când s'au contopit într'un singur sistem, Şi în această 
materie, ca şi la bunuri și obligaţiuni, se poate urmări regimul 
vechiului ius civile: şi mănunchiul de norme tot mai numeroase 

"introduse de pretori, Dreptul civil este dominat de formalismul 
care se manifestă la modurile de a face un testament, de a pri- 
mi o succesiune; este dominat de principiul agnațiunii aplicat exclusiv la succesiunea ab intestato. Dreptul pretorian pe de e 
parte înlătura cerințele formalismului, pe de altă parte chiamă 
la moștenire alături de asnaţi și pe cosnați, pe rudele prin fe- „mei ale defunctului, i i a 

Dreptul de a succede ab intestato apare la Romani schiţat : lapidar și fundamental în:cele XII table care consfințesc prin- 
cipiul agnațiunii, Prin această legiuire se stabilește dreptul ce- lui mai depărtat urmaș asnatic de a moşteni, excludând cea mai apropiată ruiă de sânge, Când între aceasta și de cuius se TUp- „ sese, înainte de moarte, legătura agnațiunii, | „Normele dreptului civil au fost modificate prin sistemul de reguli ale pretorului cari constitue regimul cel nou, zis bonorum possessio. Idea fundamentală, de care s'a călăuzit magis-. tratul roman, a fost să facă a se împărtăși din bunu- rile succesiunii şi rudele prin femei, punându-le în stăpânirea de fapt a moştinirii şi ocrotindu-le în această posesiune. prin mijloace de procedură și anume: prin interdictum guorum bono- rum și interdictum guod lesatorum. Reforma s'a înfăptuit nu prin- tr'o inăsură. radicală, fiind în contradicție cu spiritul conserva- tor al Romanilor, ci printr'o lentă evoluţie de sute de ani, pe care Iustinian a încheiat-o ștergând ori-ce deosebire între agnaţi şi cognaţi, | a 

Nu numai la succesiunea ab intestato se poate urmări inter- venţia pretorului, ci și la Succesiunea testamentară, Aici a: acor- dat bonorum possessio fie în conformitate cu conţinutul. testa. meniului secundum tabulas (testamenti); fie în contra dispozi- țiilor acestui act de ultimă voinţă, contra tabulast). ! PN NI 
1) CE, Inst, 3, 8, Pr.: lus bonorum pessessionis introductum est a prae- tore emendandi veteris iuris gratia nec solum in intestatorum hereditatibus 

32.
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Felul cum a procedat dovedeşte aceiași metodă moderată, 

întrebuințată spre a. introduce pe nesimţite concepții nouă de 

drept: inai întâi a acordat bonorum possessio pentru a executa. 

normele dreptului civil confirmandi iuris civilis gratia; mai târ- 

ziu pentru a împlini o lipsă, dând o soluţiune întrun caz nepre- 

“văzut în dreptul civil; supplendi iuris civilis sratia; și în fine a 

adus o inovaţie punându-se în contrazicere cu acest drept, care. 

nu mai corespundea ideilor timpului, corrisendi iuris civilis 

gratia. 

Bonorum possessio avea un: etect definitiv, când se acorda 

unui moștenitor față de care era cert că nu există un concu- 

"rent după dreptul civil, In acest caz bonorum possesio era cum 

re, cum effectu. Se acorda şi în mod provizoriu, așa în cât per- 

soana instalată în moștenire era expusă la evicţiune din partea 

unui pretendent cu un drept mai întemeiat, bonorum possessio 

'sine re, sine effectu'), 

Din punctul de vedere al modului cum se acordă, s'a făcut 

deosebirea între 'bonorum possessio decretalis, dată printr'un de- 
cret după-ce s'a făcut o cercetare prealabilă, causa cosnita; şi 

bonorum possessio edictalis- dată conform edictului, care arată 
persoanele îndrituite și ordinea în care erau chemate (edictum 
successoriuin), fără a. se mai face vre-o cercetare. Pretorul o a- 
cordă de plano, rămânând ca instalatul în posesie, dacă nu a - 
avut drept, să fie deposedat prin proces, 

In ce privește chestiunea cum a luat naştere bonorum pos- 
sessio şi care i-a fost funcțiunea primordială, părerile sunt îm- - 
părţite ). Este probabil că s'a acordat la . “început, pentru a se 

  

veius ius co modo praetor emerdavit, sicut supra dictum est, sed in eorum, 
„quoque, qui testamento facto  decesserint. Inst,: eodem $*3: Sunt autem 
bonorum possessiones ex testamento quidem! hae: . prima, quae praeteritis 
liberis datur vocaturque contra tabulas: secunda, guam omnibus iure scriptis 
hcredibus praetor pollicetur ideogue vocalur * 'secundum - tabulas,-et cum de 
testamentis prius locutus” est, ad intestatos transitum fecit. . 

1) Ci, Ulpian Reg. 28, 13; Bonorum possessio” aut cum re datur aut 
sine re: cum re, cum is “qui accepit cum effectu bona relincat; " sine re 
cum alius iure civili evincere hereditatem possit. Ci. şi Gaius II, 36.. Când - 
"însă moștenitorul . civil lăsa: dreptul - său lungă vreme inactiv, posesorul 
instalat. în moştenire în virtutea dreptului pretorian putea deveni herede 
de drept civil prin usucapio pro herede, dacă a posedat neintrerupt timp 
de un an. .. - . 

*) CE. literatura indicată de “Windscheid- Kipp op. cit: II, $ 532 nota 4; 
zi, Girard Pag. 197 nota 1 i -
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fixa rolul părţilor în procesul de revendicare a moştenirii, rec- clamată prin hereditatis petitio, după cum s'a recurs și. la inter- - dictam uti possidetis în. caz de rei. vindicatio. In evoluţia milenară a dreptului succesoral la Romani se! „mai pot urmări, în afară de reforma adusă de pretori, dispo- sițiile dreptului imperial care, în acelaşi spirit ca şi ius praeto. : rianum, a înlăturat treptat acele norme ale vechiului drept civil socotite, că nu mai corespund ideilor timpului, Ast-fel, prin dreptul imperial se introduce un mod mai puțin solemn de a do- ” bândi cu titlu particular: se admite, alături de legatele: civile, „Fideicomisele cari pot îi şi universale și atunci aduc dobândirea- "unei moșteniri în mod universal dar indirect; se simplifică for. ma testamentelor și se introduc codicilii; se desăvârșește în a- 

Din consideraţiunile precedente rezultă, că complexul nor- melor privitoare la dobândirea unui patrimoniu morţis causa se. poate expune sistematic, tratând mai întâi despre succesiunea înfăptuită conforim voinţii defunctului, adică Succesiunea testa- mentară; urmează Succesiunea ab intestato,. apoi vine dobândi. rea moștenirii cu efectele ei, ca aquistio per universitatem; şi în fine modurile de dobândire cu fitlu particular prin legate, fidei- „ comise și mortis causa capio. e 

TITLUL LL. . 
CHEMAREA LA MOȘTENIRE. - ă 
CAPITOLUL 1 a 

Succesiunea testamentară, 
SECȚIUNEA 1, 

Formele testamentului. 

$, 1. | 
Formele obișnizite de testament. 
(Inst. 2. 10; Dig. 28, 1; Cod. 6, 23.) | Testamentul”), după concepţia romană, este un act de ul-: timă voinţă care trebue să conțină'o instituție de herede. Ca 

PN It AIR 
1) “Modestin în Dig. 28, 1.1,il defineşte: Testamentum est voluntatis 

- "Oa
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toate , actele vechiului ius civile, testamentul era un act formal. 

_Şi aici pretorul a intervenit spre a înlătura cerințele formalisa 

mului exagerat, pentru ca apoi legislația imperială să stabileas- 

_că tipul testamentului roman, Se deosebesc deci trei fase de.e- 

voluţie: vechiul ius civile, dreptul pretorian şi dreptul imperial. 

s 

I,. Dreptul civil. 

Gaius în instituțiile sale tratează despre trei') forme de tes- 

tament, după dreptul civil: calatis comitiis, in procinctu şi per 

-aes et libram. 
"1. Testamentul calatis comitiis avea loc înaintea, comiţiilor 

curiate prezidate de pontitex maximus şi întrunite de două ori 
pe an în acest scop. Cum prin disposiţiunile de ultimă voință a 

testatorului se schimba „ordinea de succesiune prevăzută de 

dreptul positiv, asemenea modificare, interesând societatea qui- 

riților, trebuia să aibă și aprobarea lor. De aceia se convocau 

comițiile. La început, probabil testamentul era aprobat ca și o 

“lege; deci putea fi şi respins, Câtă vreme exsistența testamen- . 

tului depindea de: votul comiţiilor curiate, nu se poate spune că - 
a existat la Roma libertatea de a testa. Pare că prin legea celor 

XII table s'a admis principiu libertăţii de a testa rezultând din 

disposiția ce ni s'a transmis: ufi legassit super pecunia tutelave 
suae rei, ita ius esto”). 

Din momentul în care a devenit inutil votul comiţiilor cu- 
riate. prin faptul că votul lor nu mai putea împiedica valabilita: 
teu actului de ultimă voinţă, testamentul calatis comitiis a înce- 
put să decadă, In afară de acest motiv de drept public, mai erau 
şi alte cauze cari au contribuit ca acest fel de testament să cadă 
în desuetudine: a) instituția de herede și. coprinsul testamentu- 

nosirae iusia senteniia de eo quod quis post mortem suam fieri veliţ,. 
"Definiţia îi indică mai mult scopul practic, : - 

1) Gaius II. 101: Testamentorum autem senera  initio duo fuerunt: 
nam aut calatis comitiis testamenturi faciebant, guae comitia bis in anno 
'testamentis faciendis” destinata erant, aut in procinctu, id est cum belli 
causa arma sumebant: procinctus est enim expeditus et armalus exercitus. 
Mai departe, în paragraful următor, el adaugă şi al treilea fel: Accessit 
deinde tertium genus testandi, quod per aes et libram agitur. Cî. şi Ulpian 

__ Reg. 20, 2 şi Instituţiile lui Iustinian, care menţionează cele trei forme | 
„spre a face o introducere istorică, cartea Il. 20, 1, 

) Ci. Ulpian, Regulae 11. 14,
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lui se destăinuia întregii cetăţi; b) nu se putea testa în acest. 
mod de cât de două ori pe an, peobabil primăvara la 24 Martie 
şi 24 Mai); c) plebeii neavând acces la comiţiile curiate nu-și 
puteau face testament în acest mud, a. | | 

2, Testamentul in procinctu. se făcea naintea camarazilor 
de arme, sata de a intra în luptă, | 

. 3. Testamentul per aes et libram. Aici se întrebuințau ace. 
lași personal și aceleaşi forma ca și la mancipaţie,. Mancipio 
dans era testatorul care îşi înstreina averea; mancipio accipiens 

„era familiae emptor care o cumpăra. După Gaius se consiată 2 
faze în evoluţia acestui fel de testament. In prima fază familiae 
emptor ţinea loc de herede (locum heredis obtinebat ). El dobân- 

„dea patrimoniul testatorului prin mancipaţie, devenind proprie- 
tar imediat după îndeplinirea actului formal. Mancipaţia nenu- 
tându-l face continuator. al personalităţii juridice a testatorului, 

"familiae emptor devenea proprietar al activului succesiunii fără 
a răspunde și de. datorii, In ce priveşte - executarea sarcimlor 

 testamentare, mancipațiunea nu oferea mijlocul juridic 'spre a: impune cumpărătorului moștenirii o oblisațiune în acest sens, Cura, înstreinarea săvârșită prin mancipatio era irevocabilă, ur- "- mează că testatorul se despuia în vieață de propria lui avere, O altă consecinţă a mancipațiunei era aceia, că testatorul nu-şi putea institui ca moștenitori copiii săi, pentru-că nu se admitea o vânzare făcută persoanelor de“ sub propria-i patria potestas. - Aparţinând aceleiaşi case, domus, nu se putea concepe încheie- 
rea între ei a unui act valabil după dreptul civil, Aşa în cât, familiae. emptor nu putea fi de cât un strein. (Vezi Girard, op. cit. pag. 807). o A 

Atari neajunsuri au făcut ca prin interpretare să se reducă 
rolul lui familiae emptor și. să se potenţieze eficacitatea juridică 

“a declaraţiunii de ultimă voință din partea testatorului; şi ast- fel familiae emptor ajunge a fisura ca o persoană de încredere, 
care declară că este mai mult un „custode“ al averii ce trebuia | transmisă altuia, Și în această â doua fază s'a păstrat actul mancipațiunii dintr'un spirit conservator, propter veferis iușis imitationem. Dar importanță : juridică nu mai avea: vânzarea imaginară, ci aşa numita nuncupatio: declaraţia testatorului prin care sau expunea asistenții( compusă din 5 martori, familae em- — | 

"9 Cf, Mommsen, Râmisches Staatsrecht VL: Î. pag. 163, nota 3, |



— 502 —- 

emptor şi libripens) conţinutul disposiţiilor lui de ultimă voință; 
sau ținând în mână tăbliţele cerate în cari îi era fixată voința, 
spunea că acolo se află testamentul său, fără a-i divulga conți- - 
nutul:), După. prima modalitate: asistența lua cunoștință de co- 
prinsul testamentului; după a doua actul scris rămânea . secret. 
Era un prosres. Pe partea externă a tăblițelor martorii își pu- 

"-neau sişiliile și în dreptul lor semnătura (obsisnatio et super- 
scriplio). Pentru ca testamentul ast-fel intocmit să fie valabii, 
irebuia ca în cursul seriei de operaţiuni necesare spre a duce la 
bun sfârșit, să nu fi intervenit nici o întrerupere și totul să se fi | 
petrecut în prezența martorilor, Se cerea așa dar, să se fi săvâr- 
şit unitas_acius și ca timp şi ca loc și în faţa tuturor martorilor 
simultan adunați, Cerința unităţii actului garanta unitatea de 
sîndire a testatorului și împiedica inexactitatea deposiţiilor mar- 
torilor: mai întreagă și imai consequentă apare exprimarea ulti- 

„mei voințe când s'a făcut dintr'o dată, de cât prin acte succesive 

  

) Gaius face următoarea expunere coprinzând ambele faze, Inst, Il, 

agitur:  gui enim negue calatis comitiis neque in procinctu festamentum Fecerat, is, si subita morte urguebatur, amico suo familiam suam, id est - Patrimonium suum, . manicipio. dabat eumgue  rogabat, guid cuigue post mortem suam dari vellet.: guod testamentum dicitur per acs et libram, scilicet quia per mancipationem peragitur. 103: Sed illa guidem duo senera 
testamentorum in dessuetudinem abierunt; hoc vero solum, guod per aes ei libram -fit, in usu retentum est. Sane nunc aliter ordinatur, “quam  olim: solebat; namgue olim familiae  emptor, -id est, qui. a testatore familian, 
accipiebat mancipio, heredis locum obtinebat, et ob id ei mandabat testator 
quid 'cuique post mortem ' suam dari vellet; nunc vero alius beres testa. 

102—104; Accessit deinde tertium genus testamenti, quod per aes et libram 

mento instituitur, a quo  etiam legata  relinguuntur, alius  dicis grația propter veteris iuris imitationem familiae "emptor  adhibetur. 104: Eaque: "res ita “agitur: gui facit  testamentum, -adhibitis, sicut in, ceteris  manci. -pelionibus,. V. testibus civibus Romanis puberibus et .libripende, postguar 
tabulas testamenti scripserit, 'mancipat alicui dicis gratia familiam. suam,; 
in qua re his verbis familiac emptor utitur: „Familiam pecuniamque tuam. 
endo mandatela tua custodelague mea esse aio, eaque, quo tu iure testa. 
mentum facere  possis” secundum legem publicam, hoc aere“ et ut guide 
adiciunt, „aeneaque! libra esto mihi empta“  deinde acre percutit libram 
idgue: aes dat testatori velut pretii loco; deinde testator tabulas testamenti 
manu fenens ita dicit: „haec ila ut in his tabulis cerisque scripta sunt, ito do ita lego ita testor, itaque vos, quirites, testimonium miki perhibetote“; 
el hoc est. nuncupatio: nuncupare est enim palam . nominare, et sane quae 
testalor “specialiter in tabulis testamenti scripserit, ea videtur generali 
sermone nominare atgue confirmare. ci. şi Ulpian Reg. 20. 2 și 9,
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şi discontinue; mai mult crezământ au spusele martorilor despre. ceia ce au auzit toți împreună cu ocazia: unui act solemn săvârşit fără întrerupere!) , Testamentul ast-fel schițat cu prezentarea actului în faţa martorilor fără a se divulga coprinsul, este tipul testamentului roman”). 
, 

IL Dreptul pretorian. 

: pretor constă într'o simplificare: nu se mai cere să fi avut loc nici mancipatio nici nuncupatio. Ma- Sistratul' se mulțumea cu un testament sigilat şi semnat de 7 martori, proveniţi din personalul. de la mancipație, spre a acor- 

Inovația introdusă de 

"da bonorum Possessio secundum tabulas *), care la început a. tost sine 7e.. Așa dar, posesorul perdea posesiunea moștenirii față de un moștenitor venit ab intestato în virtutea dreptului civil, Succesiunea testamentară pretoriană era deci mai puțin fondată de cât Succesiunea lâgitimă, Printr'un rescript al lui Antoniu Piu,-i s'a atribuit efect cum re *): de atunci înainte po- 

') CE Ulpian, în Dig, 28, 1, 24 $ 3, - - *) Ca formă externă testamentul consta din două sau trei tăblițe 
“(diptychae sau triptychae) de lemn longitudinale unite între ele ca foile 
unei cărți, unse cu un sirat de ceară, in Care se scrica astfel ca să nu se 
alle coprinsul, şi anume; dacă se intrebuința” trei tăblițe, cum se obișnuia 

E 

la testamente, se scriea numai pe partea interioară a celor trei table. apoi 
se legau cu o sfoară de in (linum) pe ale cărei extremități, martorii işi puneau sişiliile şi alături semnătura, superscriptio. Când . testatorul voia să se ştie că tripticul conţine -un testament, obișnuia să indice aceasta pe partea interioară a tăbliței a. treia, semnând şi numele săut Această formă de testament a fost declarată obligatorie printr'un senatus. consult din timpul lui Nerone, pentru-că asigura secretul actului de ultimă voință. Cf. Paul, Senat. 5, 25, 6,, ci. în Bruns, Fontes, Ed, VI, pag. 252,. 310—380 descrierea unor asemenea :. documente cu reproducerea - formei în mărimea găsită, Cf, si G. Popa-Lisseanu, Romanica, Bucureşti, 1926, pas. 181__1s6, 

- 
. -5) Lenel, op. cit. $ 149, reconstitue - edictul astfel; Si tabulae testa. menti exlabunt non. minus quam  septem testium signatae, secunduin sipremas tabulas. .. possessionem dabo. Cf. şi Reg. lui Ulpian 28, 6, 1) Gaius II, 120; „5. Tescriptio imperatoris Antonini. significatur os, -qui secundum tabulas” testamenti noh iure factas bonorum. Possessionem pelierint, posse -adversuş €os, qui ab intestato vindicant hereditatem, defen. dere se per exceptionem doli mali. :
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III. Dreptul imperial. 

In timpul monarhiei absolute existau două feluri de testa- 

mente: privat şi public. | Ia 

„Ca testament privat era recunoscut: a) testamentul orai, 
făcut înaintea a 7 martori, amintind vechea nuncupatio; b) tes- 
iamentul scris numit și tripartitum, pentru-că întrunește trei e- 
jlemente luate din trei isvoare diferite: din dreptul civil a pă- 
strai unilas actus, din dreptul pretorian s'au admis cei 7 mar- 
tori*) din dreptul.nou imperial s“a adăugit condiția ca testa- 
mentul să fie subscris, Subscriplio se punea în interiorul actu- 
lui sub semnătura testatorului și nu consta numai dintr'o simplă 
îscălitură, ci se alcătuia dintr'o frază în care figura și cuvântul 
subscripsi?), Acest testament, creat prin constituția. lui Valen- 

  

__2) Martorii trebuiau să fie rogati, voluntarii, şi idonei. Idonei erau 
cetățenii romani ajunşi la pubertate, cari nu erau nici alienaţi, nici muţi 
sau surzi, nici inlestabiles, nici risipitori, nici rude. de aproape cu testato- 

„rul sau cu heredele instituit, Cf. Inst. 2, 10, Ş 4, 6. 10, 11; Voluntarii, sunt - 
acei martori cari au venit de bună voie, „Rogati, aceia cari au fost invitaţi 

" „special în scopul de a servi ca martori,..Ci, Dig. 28, 1, '21. $ 2. După acest. 
fragment al lui' Ulpian rezultă că o persoană, care s'a intimplat să fie de 
faţă la întocmirea testamentului, nu poate servi ca martoră pentru că nu a 

„fost special chemată la această funcţiune, Cu privire la chestiunea mar- 
torilor, s'a: păstrat în Digeste următorul caz: un oare-care Domitius Labeo 
a pus o întrebare jurisconsultului Celsus, dacă acela care fiind chemat să. 
scrie testamentul şi a şi semnat ca martor poate fisura în numărul mar- 
torilor, Intrebarea nu este “de prisos; dar Celsus a înţeles'o alt-fel.şi anume: 
dacă faptul de a îi scris testamentul împiedică pe scriitor de a funcţiona 
şi ca martor, când i s'a făcut o invitaţie specială în acest sens. Răspunsul 
dat a fost așa de puţin măgulitor, în cât a rămas ca expresie a unui răspuns 
nepoliticos, responsum celsinum, după cum şi quaestio domiliana înseamnă 

_printre romanişti o întrebare neinteligentă. Cf. Dig. 28, 1. 27: Domitius 
_Zabeo Celso suo” salutem. Quaero, an testium numero habendus sit is, !gui 

cum rogatus est ad testamentum scribendum, idem “quoque cum tabulas 
scripsisset, sisnaverit. Iuventius Celsus Labeoni suo salutem., Non intellego 
quid sit, de quo me consulueris, aut valide stulia est consultatio tua: plus 
enim quam ridiculum est dubitare, an aliquis iure testis adhibitus sit 
quoniam idem et tabulas lestamenti scripserit.: 

2) Diferenţa între subscriptio şi superscriplio_ se poate urmări în 
 testamentele „din secolul al VI găsite la Ravenna; vezi Bruns, Fontes, Ed, 
VI pag. 281, unde se pot citi cuvintele rostite de martori, trecute în 

procesul-verbal prin care se constată deschiderea testamentului în faţa 
acelor persoane, cari au figurat la intocmirea lui: Ego in hoc testamento 
intcriui, agnosco anuli mei sisnaculum, superscriplionem meam: sed 'ef 
infra subscripsi, 

,
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tinian III şi Teodosiu II din anul 439, a trecut în dreptul lui lustinian ). (Cf. Cod. 6. 23, 21, şi Inst, 2. 10. $:3). | 
Testamentul public se prezintă sub forma: apud acta condi- fum, făcut înaintea autorităților judecătoreşti sau municivale; şi sub forma principi oblatum încredințat spre păstrare cancelariei imperiale. | 

$. 2. 
Forme anormale şi testamentul militar. 

"În afară de aceste forme obișnuite, se mai întâlnesc testa- mente la care se cer condiţii mai grele sau mai ușoare, “Ast-fel, în ce priveşte testamentul. orbilor și al analfabeţilor - se cerea un al optulea martor, 
| Se intâlnesc. forme mai uşoare: 

aj la testamentum pestis tempore conditum, când martorii din causa bolii molipsitoare a testatorului nu erau obligați să stea în apropierea lui?) și nici să se prezinte simultan, b) la testamentum _ruri conditurn, întocmit la ţară, unde mai Greu se găsește populație care știe să scrie, era suficientă prezența a 5 martori 2), | 
c) la testamentura parentum inter liberos, nu se cere pre- zența martorilor, ci numai indicarea numelui moștenitorilor, a părților lor de succesiune şi data 4), 

Si - Testamentum militis. EA 
* (Inst. 2. 11; Dig, 20, 1. 37, 13, Cod, 6. 21). 

Având în vedere dispoziţiile cu totul deosebite de regulile dreptului comun privitoare la succesiunea militarilor. se poate spune că testamentul militar face parte dintr'un regim special, creiat pentru această clasă socială *). Diferenţele față de drep- "tul comun sunt și de formă şi de fond, o PI 
, Ma 1) Nu a trecut insă testamentul holographum, scris de testator cu arătarea că a fost scris de el, aşa cum l'a recunscut Valentinian II, Ci, Cod. Teodos III. 24 2, 1, 

?) Cf. Cod. 6, 23. 8, 
3) CE. Cod, 6, 23, 31. $ 3, 
1) CE. Cod, 6, 23, 21. $3, : 
5) Cu privire la acest regim, Ulpian, în Dig, 28, 1, 1. pr. face urmă- toarea schiţă istorică:. Militibus liberam testamenti factionem primus quidem
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"In ce priveşte forma, începând de la testamentul in pro- 
cinctu militarii şi-au putut exprima în mbd valabil ori cum dis- 
poziţiile de ultimă voinţă). ! 

„În ce priveşte condiţiile de fond, militarul putea iesta nu- 
mai pentru o parte din succesiune, rămânând ca asupra celei- 
lalte părți să se deschidă succesiunea ab intestato: așa dar, nu 
se aplica regula nemo pro parte lestatus pro parte intestatus - 
decedere potest. Putea institui moștenitor cu o condiţie rezolu- 
torie, sau cu un termen ad guem; așa dar, nu se aplica princi- 
piul: semel heres semper heres. Putea încărca pe moștenitor cu 

"legate fără a-i lăsa decât numele de heres; așa dar, nu se aplica 
quarta falcidia. Putea să excludă dela moştenire chiar pe here- des sui; aşa dar, nu se aplica querella inofficiosi testamenti, 
Putea lăsa mai multe testamente valabile; aşa dar, nu.se aplica regula: nemo cum duobus testamentis decedere potest?), 
-* De regimul schiţat beneficiau militarii nu- numai în timpul serviciului, dar și un an după eșirea lor din armată, dacă au fost concediați cu onoare, honesta  rnissio 2). Privilegiul testamen- 

DN o II 

Julius Caesar concessit: sed ca concessio temporalis erat. posiea vero primus divus. Titus dediţ: post hoc Domitianus: postea divus Werva plenissimam ind:lgentiam in milites cohtulit: camque ct Traianus secutus est et exinde mandatis inseri coepit caput tale. Caput ex mandaiis: „Cum in notitiam - _meam .preiatum sit subinide festamenta a commilitonibus relicta proferri, quae possint in controversiam  deduci, si ad dilisentiam -. legum revocentuar et observantiam: secutus animi mei integritudinem ersa optimos fidelissi- mosgue commililones simplicitati - eorum „consulendum existimavi, ut quo. quoinodo testati fuissent, rata esset eorum  voluntas. faciant igitur (testa. menta guo modo volent, faciant quo modo poterint sufficiatgue- ad bonorum suorum divisionem faciendam nudam „voluntas  testatoris.“ E de observat că patrimoniul militarului nu se numeşte aici „familia“ ca după ius civila, ci bona după ius gentiuri. |. a ” 
1) Este caracteristică constituția Impăratului Constantin! din anul 334, 

privitoare la forma testamentului, unde cere să apară numai voinţa 
muribundului: si quid in vagina aut in clipeo litteris: in sanguine suo 
rulilantibus adnotaverint, aut in pulvere inscriperint gladio sub ipso tem. 
pore, quo in proelio vilae sortem derelinquunt (milites). Cf. Cod. 6. 21, 15. Ş1 . o - 

*) Pentru aceste excepțiuni şi altele dela dreptul comun cf, Dig, 29. 1, 
13 $ 2, 6, 19 pr., 37. 41 pr, şi 15 Ş 4; ci. Cod. 6, 21. 12; ct: şi Inst: 2; 41: 

*) Ulpian 23, 10: Sed quod testamentum miles contra iuris regulam fecit, ita demum valet; si vel in casiris  morluus siț, vel post missionem 
intra annum. , - ”
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tului militar a fost limitat de Iustinian numai la soldaţii în cam. .. panie 1), j i 

SECȚIUNEA 1. 
„Capacitatea de a testa şi a figura în testament. 

(Inst. 2, 12; Dig, 28, 1, 2; Cod, 6, 22,) 
" Pentru ca dispoziția de ultimă „voință să fie valabilă, nu: este suficient ca testamentul 'să fie întocmit după formele le- gale, ci trebuie ca testatorul să aibă capacitatea de a-] îace, să aibă festamenti factio zisă activă; iar beneficiarul, moștenitor sau legatar, să aibă capacitatea de a fisura în testament, testa- ment: factio numită pasivă. | | 

$, 1, | 

T estamenti factio activă. 

Această capacitate 6 are acela, care poate fi proprietarul: unui patrimoniu după dreptul cîvil, deci trebuie să fie cetățean roman, sau cel Puțin să aibă ius commercii; se mai cere să fie sui iu-is şi în stare de a-şi exprima singur voința, De aici urmea- ză că nu au testamenti factio:. nici sclavii, nici peregrinii, nici latinii iuniani care nu participau la ius commercii decât numai inter vivos, nici fiii de familie, afară numai dacă dispun de pe- culium. castrense, asupra căruia au putut testa începând dela Hadrian, -. IE | a a « De asemenea nu pot testa: impuberii, nebunii, prodigii 2) persoanele intestabiles; în epoca creştină nici ereticii, nici apos- taţii, | e . În ce - privește dreptul femeilor de a testa, e de constatat următoarea. evoluție: la început nu aveau acest drept. Dela împăratul Hadrian. înainte îl puteau exercita cu auctoritas tu- 

1) CE. Cod, 6, 21, 17, . i *) CE. Ulpian 20, 10—16: cf, şi Inst, 2. 12: Quibus non est permissum festameniă facere. In ce privește servus publicus, el poate” totuşi tezta asupra. jumătăţii din peculiul său, Ulpian, Reg. 20, 16, o *) Cf. Gaius IL 412, | |
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ius liberorum, având trei sau patru copii după-cum erau ingenue . 

sau liberte, puteau să-şi facă testament fără nici o restricție, Cu 

dispariţia tutelii lor în secolul IV, a încetat și incapacitatea fe- 

'meilor de a testa. | 
$. 2, 

- Testamenti factio pasivă. 

Capacitatea! de a fi instituit herede sau legatar lipsea pere- 

grinilor, intestabililor, ereticilor și - apostaţilor precum. şi femei- 
lor, cari după lex Voconia din anul 169 înainte de Christos nu 

puteau fi instituite ca moștenitoare de către un cetăţean cu o a- 
vere mai mare de 100 de mii aşi!). Această restricţiune î în dau- 

na. femeilor a dispărut de fapt în perioada clasică, 

De asemenea nu puteau îi instituite ca herede persoanele. 

incertae. În această categorie intrau atât persoanele cari nu 

erau indicate precis în testament :), cât şi persoanele morale şi 
postumi. . 

| Cum însă după dreptul civil testamentul își perdea valabi- 

-litatea, în caz când după moartea testatorului s'ar fi născut o 

persoană care ar fi fost heres suus conform regulii: asnatione 

"postumi rumpitur testamentum, din vreme s'a admis înstituțiu-” 
nea de herede a unor anumite categorii de postumi. Mai întâi s'a 
admis postumus' legitimus, copilul 'născut după moartea testato- 

_rului-pe care, dacă ar fi trăit, l-ar fi avut în imediata iui patria 
polestas. - 

Mai târziu, către sfârșitul Republicii s' a mai admis catego- 
ria postumilor numiţi aquiliani. după numele jurisconsultului 
Aquilius Gallus. Aceştia sunt nepoții născuţi după moartea tes- 
tatorului,, al căror tată însă a murit înaintea testatorului 3. 

  

:) Cf. Gaius II. 274, Această măsură putea fi ocolită în efectul ei, , prăă 
disposiţia ca femeia să primească indirect aceiaşi avere, mai mare de 100 
anii aşi, pin tideiconiis. a 

*) Încerla persoria heres institui non polest, velut hoc modo: „quis- 
guis primus ad Înnus meus venerit,' heres esto“: gquoniam certum consilium 
debet esse testaniis. Cf. Ulpian.Reg, 22, 4. Aici este vorba de o incer- 

titudine subiectivă, când rezulta din faptul că testatorul nu şi-a format o 

ide clară despre persoana moștenitorului, Altfel instituţia de herede este 
valabilă, vezi cazurile date de Gaius in Inst, Il, 238. 

3) Cf. Dig. 28, 2. 29. pr.: Gallus sic posse institui possumus nepotes 
induxit: „Si filius meus vivo me morietur, tunc si quis mihi ex eo nepos 
sive quae neplis post mortem meam in decem mensibus proximis, .guibus 
filius meus moreretur, natus 'nata erit, heredes sunto."”
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Mai puteau îi instituiți după lex lunia Vellaea din anul. 25 
după Christos, postumi Vellaeani primi, născuţi în tinipul după. 
întocmirea testamentului și înainte de moartea testatorului. In 
fine spre a se păstra valabilitatea testamentului mai puteau fi 
instituiți postumi Vellaeani secundi, cari existau la facerea tes- 
tamentului și în acest moment aveau tată, dar acesta a murit 
înaintea testatorului; aşa în cât, în ambele cazuri” nepoţii ajung 
sub patria potestas a testatorului și prin moartea lui devin here- 
des sui!) ” - 5 

- În ce priveşte capacitatea persoanelor morale, s'a admis în - 
perioada păgână, ca excepție, instituirea unor. anumiți zei pă- : fâni?). Mai târziu creştinismul a întins excepția asupra așeză- mintelor şi organizațiilor bisericeşti și în fine au dobândit aceas:- tă capacitate comunele şi diferitele 'corporaţiuni, 

Are testamenti factio pasivă şi sclavul care aparține testa- torului. In acest caz el dobândește odată cu instituția de herede şi libertatea, dacă manumissiunea nu s'a prevăzut în mod expres prin testament. Poate fi instituiţ și sclavul strein, bine înțeles sine libertate *). Această disposiţie profită persoanei care avea pe sclav sub dominica potestas în momentul deschiderii succe- Siunii. Aşa dar, dacă după facerea : testamentului sclavul își schimbase stăpânul, putinţa de a câșiiga o moștenire trecea la proprietarul în puterea căruia se afla la deschiderea succesiunei. De aceia se spune: hereditas ambulat cum dominio servi"), Moş. | 

  

1) Având în. vedere şi oPtumi velleiani, Ulpian, in Dig, 28, 3,3, Su dă următoarea definiție generală: Postumos autem dicimus cos dumiaxat, qui posi morlem parentis nascuntur: sed et hi qui post testamentum in vita noscuntur, it a demum per lesem Vellaeam rumpere testamentum prohiben. “tur si nominalim sint exheredati. , . *) Ulpian, Reg. 22. 5: Wee municipium, municipes .hefedes institui possunt, quoniam incertum corpus est, et negue cernere universi neque pro herede gerere possunt, ut heredes fiant. senatus consulti tamen concessum est, ut a libertis suis heredes institui possint. Sed fideicomissa hcreditas municipibus restitui -potest: denique hoc senatus consulto prospectum est. In Reg. 22, $ 6, Ulpian enumără zeitățile cari prin favoare specială puteau "Îi instituite ca moştenitoare, a “ 3) Ulpian, Reg. 22, 7; Servos instituere possumus: nostros cum liber. „tate, alienos sine libertate, 
, 4) CE Dig, 37, 11,2, $ 9, unde este vorba numai de bonorum possessio; regula se aplică însă şi la moştenirea civilă, de unde pretorul o va fi împrumutat, 

” ”
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tenirea o dobândea sclavul prin declaraţia că o acceptă, în ur- 

ma .ordinului (iussus) dat de dominus. Dacă după instituirea de. 
moștenitor sclavul a fost liberat, el poate declara aditio heredi- 

tatis din propria-i inițiativă și o câștigă pentru sine“), 
Testamenti factio pasivă trebue să aibă instituitul in mo- i 

mentul întocmirii testamentului, în: momentul morţii testatorului 

şi în momentul zis aditio hereditatis (teoria celor 3 momente ?), 
Dacă în intervalul coprins între primele 2 momente şi-a perdut 
„capacitatea devenind peregrin sau sclav şi a redobândit-o înainte 
de moartea testatorului, acest fapt nu-l împiedica de a dobândi. 
moştenirea conform regulii: media tempora non nocent *). 

SECȚIUNEA Io 
Formele instituției de herede. . | a. . | | 

Instituţia de hercde şi interpretarea! testamentului. 

Unst. 2, 14; Dig. 28, 5; Cod. 6. 24), 

- Testamentul fiind un act de ultimă voinţă, prin căre se dis- | 
“punea de soarta, averii după moarte şi se dă chiar o îndrumare 
familiei, putea să coprindă felurite dispoziţuni precum: acte de 
liberalitate, legate și fideicomise, manumissiuni, numire de tutori 

„_penitu' impuberi sau soție, legitimaţie de copii naturali ete. Dar, 
o singură dispozițe constituia: condiția esenţială, fără de care: 
testamentul nu' era valabil, Această disposiţie e. instiluția de 
herede. Gaius o numește: caput et fundamentum totius testa-. 

„menti *). Instituţiunea: de herede trebuia exprimată într'o anu- 

  

1) Gaius II. 189; Alienus quogue servus heres institulus, si eadem 
causa iuraverit,- iussu domini hereditatem adire debet; si vero alienatus 

„ab co. fuerit aut vivo testatore aut post: mortem eius, anteguam cernat, 
"debet iussu novi domini cernere: si.vero monumissus est, suo arbitrio 
adire hereditatem potest. . | 

*) Dig. 28, 5, 50 (49), î: „..ut dixi, iria tempora inspicimus: ci, şi Dig. 
” eodem 60. Ş 4. . A 

î) Dig. 28, 5. 6. $ 2: Solemus dicere media tempora non nocere, ut pula 
„Civis romanus heres scriptus vivo testatore factus peregrinus mox civitatem 
romanum decuperavit: -media tempora non nocent, 

*) Cf. Inst, Il; 229 -și Ulpian Reg, 24; 15: Ante herodis institulionem 
legari non potest, quoniam vis et potestas teslamenti ab heredis institutione | 
incipit. 

"
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mită formulă sacramentală, verbis direclis, latinis, imperativis | prin expresia: Tifius heres esto sau Titium heredem. esse iubeo. (Gaius II. 117). | | a Ra In timpul lui Ulpian se respectau încă formele solemne *). . In prima jumătate a secolului IV., sub impăratul Constantin, la 339 s'a înlăturat cerința termenilor sacramentali *); iar un secol mai târziu s'a admis și limba Grecească ), - 
Testamentul fiind un act de ultimă voință, această voință poate fi greșit exprimată sau influențată prin înrîurirea culpa-: bilă a unui terțiu. De aceia, şi aici ca și la contracte se ridică a- celeași chestiuni în ce priveşte dolul, eroarea şi violența, cu deo- “sebirea, că coprinsul unui testament trebuie astfel interpretat, în cât în caz de îndoială, se va preferi aceia soluţiune, care în- lesnește ca actul să rămână valabil (favor testamenti.). . Ast-fel, “când s'a întrebuințat forma Puțin clară la instituţia de herede: ille vel ille heres esto, lustinian prin lege (Codex 1. 38, 4.) a impus interpretarea: ille et ille. Când testatorul s'a înșelat asu- pra numelui instituitului, dar a avut sândul precis la persoana lui, spre exemplu: institue ca moștenitor pe acela care i-a salvat vieaţa dar îl numește greșit, atunci se' aplică regula: falsa de-. monstratio non nocef +), şi testamentul rămâne valabil, | Când însă se constată un desacord între voință și declara- ție, spre exemplu voind să institue pe unul:a scris numele altuia, atunci s'a comis un error in corpore, care aduce nulitatea testa- mentului, pentru-că testatorul nu a voit să înstitue pe heredele scris, iar pe cel voit nu l-a scris €), | o PNI 

*) CL. Ulpian, Reg. 21, 1, 
?) Cod, 6. 25, 15,. - i | : 3) Cod. 6, 23. 21. $6: Illud ctiam huic legi prospeximus inserendum, ut etiam Gracce omnibus liceat testari; din anul 439, pf : 4) CE. Inst, 2. 20, 34, tă *) „Dig. 28. 5.- pr; Quotiens volens alium heredem scribere alium scripserit in corpore hominis crrans, veluli „îrater meus* scribere' volens scripserit „Patronus meus“, place! neque 'eum heredem esse qui scriptus est - guoniam voluntate deficitur, neque cum. guem voluit, guoniam scriplus non esf, . 

IN | - . În ce „Priveşte eronrea asupra molivului, care a determinat pe testator să ia cutare disposiţie. domnea principiul că acest fel de eroare nu atingea - valabilitatea testamentului, Totuşi în dreptul imperial - s'a accentuat tot mai mult idea, că trebue luată în consideraţie falsitatea motivului, când acesta a fost exprimat de testator, Spre exemplu, testa-
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- Violenţa sub forma de vis absoluta, de constringere fisică, 

face ca testamentul să fie nul; sub forma de vis compulsiva, in- 

timidare, aduce după unii nulitatea testamentului, după alții îl 

face anulabil, după alţii autorul violenţei este declarat indignus 

“ şi pierde numai partea sa de moştenire, 

Dolul de asemenea aduce indignitatea, aceluia, care l-a exer- 

citat asupra testatorului, 

Scriitorul unui testament, care: introduce liberalităţi în fa- 

„ voarea lui fără ştirea testatorului, se pedepsește “după lex Cor- 

nelia de falsis*), iar dispoziţia scrisă se consideră ca neexisten- 

ă?) conform senatusconsultului Libonian *), afară numai dacă 

testata a confirmat-o ulterior, 

Condiţia imposibilă la testamente se consideră ca nescrisă *), 

“Condiţia rezolutorie sau termenul ad guem nu poate figura 

la instituția de herede, pentrucă admiţându-se, ar fi ca însuşșt- 

rea juridică de moștenitor odată dobândită .să înceteze la înpli- 

nirea: condiţieil sau la sosirea termenului. Asemenea consecințe 

“ar însemna o abatere dela principiul: semel heres semper here, 
Se poate însă adăuşi la instituția de herede o condițiune 

suspensivă, În asemenea caz calitatea de herede se dobândeşte 
în momentul împlinirei condiției. In timpul în care condicio pen- 

„det, nu se deschide încă succesiunea ab intestato. In această ki- 

tuațiune pretorul. obişnuia să acorde imoştenitorului condițional 
bonorum possessio secundum tabulas*), oblisându-l;să promită 
celui interesat că va restitui moștenirea dacă condiția nu'se îm- 
plineşie.” Această persoană interesată poate fi substitutul, care. 

va dobândi moștenirea în caz când condiţia nu se împlineşte. 
Dacă nu: exista un substitut şi condiţia nu s'a împlinit, se desi 

  

torul exprimându-și credinţa că moștenitorul instituit. în testament a murit, 

face un al doilea testament instituind pe altul. Dacă se prezintă moşteni- 

torul din primul testament, el va obţine succesiunea. pentru-că se ține 

„seamă de eroarea asupra motivului, care a determinat pe testator “Ta 

schimbarea primului testament, cf, Dig. 28. 5. 93: „quia heredes, quos volui 
“cf. Dig. 49, 14, "46 pr., Cod. 6, 244, 

1) Cf. Paul Sent, V. 25 unde legea este numita Cornelia testamentaria. 
2) Cf, Dig. 34. 8 1, pr.; Dig. 48. 10, 15, $ 1 şi următoare; 

2) CE. Dig. 26, 2. 29, 
4) Dig. '35, 1. 3: Obltinuit impossibiles condiciones testamento. adserip- 

- as pro nullis habendas. Cf. Inst. 2. 14, $ 10. - 

5) CE Dig. 37, 11,6. DE
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chide succesiunea ab intestato din momentul când este cert că : 
“nu mai poate avea loc o succesiune testamentară, E 

Când instituțiunea de herede s'a făcut sub o condiţie nega- 
tivă potestativă, adică dobândirea moștenirii depinde de o ab- 
stențiune care atârnă de voința” instituitului, spre exemplu: te 
las moștenitor dacă nu te însori; cum nu se poate constata res4 
pectarea unei atari condițiuni de cât la moartea instituitului, în 
asemenea cazuri moștenitorul a fost obligat. să dea cautio mu- ciana'), după numele jurisconsultului Quintus- Mucius Scaevola, 
promițând că va restitui moștenirea celui interesat în caz de ne- executare a condiţiei. Făcând această promisiune el dobândea imediat succesiunea. Sa a 

Ca o consecinţă a regulei:'nemo pro parte testatus pro parte intestalus decedere potest, nu se admitea o instituție de herede - ex certa re adică numai asupra unei părți din moştenire, rămânând. ca asupra restului: să se deschidă succesiunea ab in- testato. Cum ori-ce vocațiune la moştenire se aplică la întreaga succesiune, urma că dreptul moștenitorului instituit ex certa re _să se întindă și asupra părţii rămase liberă, De aceia: restricțiu- -niea se considera ca nescrisă *). Acest drept eventual asupra în- tregului se fracţionează prin concurența altor persoane egal în- ! drituite conform regulii: concursu partes fiunt. Imediat însă ce această concurență dispare, în mod necesar dreptul până atunci restrins se extinde şi asupra porțiunii rămasă vacantă. Aceasta se adăugea de la sine la partea. atribuită moștenitorului, In ca- zul adăugirii Romanii întrebuințau verbul adcrescere,: de unde termenul acrescenţă pentru a caracteriza acest fapt juridic. - | Moștenitorul instituit asupra întregii succesiuni poartă în isvoare numele heres-ex asse. Cuvântul as nu înseamnă la Ro- mani numai vechea monetă de aramă în greutate de 327 gr, ca- . re se numea şi pondo, ci mai înseamnă și întreg patrimoniul unei persoane *). In acest din urmă înțeles asul se compunea din 12 subdiviziuni; numite. unciae %) | ——— . 
1) Cf. Dig. 35, 17, pr.: Mucianae caulionis ufilitas consistit in condi. cionibus, que in non faciendo sunt conceptae, ut pula „si in Capitolium non ascenderit“, „si Stichum non manumiserit“ et in similibus. CE. Dig. codem în. 18 şi 73; cf. G. Lepointe, Quintus M. Scaevola, Paris 1927, i *) Dig, 28,5, 1, $ 4: -Si ex lundo fuisset aliguis  soluis institutus, valet institutio delracta lundi mentione. : 3) Spre exemplu: fotus as meus (Dig. 36. 1. 7, pr.) | 

1) Când un patrimoniu se împărțea prin moştenire la mai mulți 
- 33. 

  

.
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Când s'au instituit mai mulţi moștenitori, se. pot prezenta, 
în ce priveşte atribuţiunea părţilor, următoarele, cazuri ' câr- : muite” de-principiul că moștenirea trebue dată în întregime moş-. - „ tenitorilor fără a lăsa loc succesiunei ab intestato. .. „1. Când moștenitorii sunt instituiți cu părți determinate și „aceștea nu coprind întreaga moștenire, părţile se măresc pro- _porţional; când depășesc totalul. succesiunii: se reduc propor- ţional 1), . pe Sa De 

2. “Când unii moștenitori au fost instituiţi cu părți determi- „nate, ex cerlis partibus, iar alții fără asemenea” menţiune, dacă Părţile determinate coprind întreaga moştenire, atunci 'se pune întrebarea: mai au vre-un -drept moștenitorii sine partibus? - In asemenea caz isvoarele fac o distincțiune: a) când moştenitoru- | lui instituit sine parte i s'â lăsat în mod expres restul, el nu ia: nimic pentru-că nu mai există rest; b)-când a fost instituit fără nici o menţiune, atunci se dublează. numărul : unciilor, adecă moștenirea considerată ca as se imparte în 24 de uncii în loc. de 12,.pentru ca din aceste fragmente să i-se poată socoti și partea “lui, conform regulii; ex asse Fit dupondium *). Exemplu: A este instituit pentru 512 B="/a2 şi C fără menţiune; în acest exemplu „părţile fie-căruia se vor socoti: A Sf B=0, C= 9/4. După a-.: ceastă regulă se poate merge și la tripondium, când din cele 24 de fracțiuni nu se pot satisface moștenitori instituiți sine . par- tibus. 

———— 

> 
, 

succesori, "părţile jie-căruia se exprimau prin fracțiuni de” as, şi anume: - a douasprezecea . parte era uncia; două uncii se numeau sexians, adecă +, din as; 3 uncii. se numeau guadrans, adică o pătrime; 4 uncii! se numeau - - iriens egal 1l3;. 5 unzii = guicunx; 6 uncii — semis sau 4 din as; 1 uncii = septunx; 8 uncii = bes = 1]; 9 uncii == dodrans = ,; 10 uncii == dextans; 11 -uncii = deunx. Dis.. 28. 4, 5 $ 2: Hereditas plerumque dividitur in duodecim uncias, quae assis appellatione continen- tur; habent autem et hae paes propria nomina ab uncia usque ad assem, ul pula haec: sextans, quodrans „iriens,. guincunx ' semis; : septunx, bes, " drodons, deunx, ăs, - - - i i . - 1) Ci. Inst. 2. 14. $7, a . ) CE, Dig. 28, 5. 17. $ 3; Sed si ex osse expleto. alium şine parte here- dem scripscrit, în alium assem veniel; aliter afque si ita Scripsisset expleto asse: ex! religua parte heres esto“, quoniam, cum nihil religuum est, 'ex - nulla parte heres institutus est, Ci. şi Inst, 2: 14, $ 8,
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p 82, 
Substituțiunea vulgară. 

„ (inst. 2. 15; Dig. 28, 6; Cod. 6, 26), 

Testatorul poate împedica să se deschidă succesiunea ab intestato, când moștenitorul instituit 'nu a devenit herede, E] poate rândui mai multe instituțiuni succesive (plures sradus he- redum facere], dispunând ca atunci când heredele instituit în primul rând nu vrea sau nu poate să accepte moștenirea, o altă persoană numită substitutus să-i ia locul, — | | _ Această dispoziţie numită substituție vulgară, pentru că era foarte obișnuită, putea. să aibă următoarele. forme: In locul * unui: singur moștenitor instituit puteau să fie “substituiți mai mulți, plures in locum unius; în locul mai multor moștenitori | “putea să fie un singur substitutus (unus in locum plurium); îie- care din moștenitorii instituiți putea să fie substituit prin câte'o altă persoană (singuli singulis); moştenitorii instituiți puteau să se substitue între “ei (substitutie reciproca) '). Când s'au stabi- 

N 

lit mai multe grade de substițiuni, substitutul spre exemplu din gradul II nu dobândește numai suscesiunea substitutului din gradul I, ci și porţiunea moștenitorului instituit, conform regu- lei: substitutus substifuto est. substitutus instituto *), Un caz: A este heredele instituit, B este coherede substituit lui A, C. este substituit lui B. Dacă A și B nu dobândesc moștenirea, va „primi %. ambele porțiuni, și a lui B şi a lui A, fără a se lua în consideraţie dacă substitutul de Gradul 1 (B) a murit după in- - stiutit sau înaintea lui 3. 
Substituţiunea: este o instituţie de herede condițională; îm- 

ST —— 

. 

1) CE Dig, 28, 6, 36: Potest quis in testamento plures gradus heredum Hacere, puta: „Si ille heres non erit, ille heres esto“, et deinceps plures, ut novissimo loco in subsidium vel servum necessarium heredem instiluat $ 1: Et vel plures in unius locum possunt substitui, vel unus in plurium, vel sin. gulis singuli, vel invicem ipsi qui heredes institui sunt. Vezi testamentul lui Dasumius unde se întâlnesc 6 grade de moștentori, Publicat în Jsuoare. de drept roman de 1. C, Cătuneanu, Cluj, 1923, pag. 79—83, | *) Dig. 28. 6, 27: Si Titius coheredi .sio substitutus Puerit, deinde ei „Sempronius. verius puto in utrumque partem Sempronium substitulum esse. Cf, şi Inst. IL. 15.3, 
*) Ci. Dig. 28, 6, 41, pr. 

. 33*
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îi plinindu-se condiția, substitutul devine deci moștenitorul testa- 
- “torului, ” Ă | - - 

$.3, 

Substituţiunea pupilară. 

(last. 2, 16; Dig, 28, 6; Cod. 6.:26),: 

O altă formă de substituțiune e aceia numită pupilară, prin : 
care testatorul prevede ca o persoană să vie în locul descenden- 
tului său instituit, dacă acesta va fi murit înaintea pubertăţii. 

- Prin atare disposiţie el făcea testament copilului său, care mu-- 
rind impuber nu dobândise capacitatea de a testa, Formula o- 
bișnuită era „Filius meus heres esto: si heres erit et intra pu- 
bertatem decesserit, Gaius heres mihi esto“. In general se între- 
buința clauza, prin care .se unea cazul de substituțiune vulgară 
cu substituțiunea pupilară, Aşa: dar, se prevedea ca substitutul 

să devină moştenitor fie pentru-că institutul nu a dobândit suc- - 
cesiunea, fie pentru-că, după ce a dobândit-o, a murit înaintea 
pubertăţii. Atare substituțiune se numea duplex. Formula obiş- 
nuită era: „filius meus heres esto; si heres non erit, sive erit et . 
intra pubertatem decesserit, tunc Gaius heres mihi esto“ 1), 

Când testamentul coprindea numai substituțiunea pupilară, . 
- sa pus către sfârşitul Republicii 'întrebărea, dacă o asemenea 
„substituţiune conține implicit şi o substituțiune vulgară. Această 
chestiune s'a discutat într'un proces celebru; cunoscut sub nu- 
mele de causa curiana. Un cetățean numit Coponius, instituind 
ca moștenitor un postumus, a dispus că,.dacă acesta nu va a- 
“tinge vârsta pubertăţii, să fie moștenitor un oare-care Curius, 
Postumul așteptat nu s'a născut, S'au' prezentat la succesiune 
moştenitorii ab intestato, apărați de vestitul jurisconsult Quin- 
tus Mucius Scaevola. Ei cereau moștenirea prin hereditatis pe- 
titio pe motivul că nu a avut loc cazul de substituțiune pupilară 

„prevăzută de testator. Moștenitorul substituit Curius, apărat de 
" oratorul Crassus, pretindea moștenirea ex testamenio, pe moti- 
vul că. testatorul, instituindu-l pentru cazul de moarte a pupilu- 
lui, cu atât mai mult a înțeles să-l lase moștenitor și pentru ca- 
zul când nu se va naște un postumus. Așa dar, el afirma că sub- 
tituțiunea pupilară coprinde implicit şi substituțiunea vulgară. 

1) Ci, Dig. 28, 1, $ 1; -



57 
Tribunalul centumviral, înaintea căruia se desbăteau procesele - de succesiune, a dat dreptate lui Curius, De atunci această ju- risprudență a devenit o normă de drept!), a 

In ce privește construcţiunea juridică a substituțiunei pu- pilare, s'a zis că substitutul este moştenitor al testatorului, A- cesta .avea dreptul să „testeze asupra -unei averi care, deşi se “afla în mâna Pupilului, provenea dela el, Cum însă substitutul venea nu numai la averea pupilului provenită dela tată, ci şi la aceia dobândită din alță parte”) spre exemplu dela mamă, în asemenea caz vechea explicaţie nu mai era suficientă, De aceia, în timpul perioadei clasice s'a admis că există un testament făcut asupra două moșteniri: a tatălui și a copilului, unum esse testamentum duarum hereditatum *). Fiind un singur testament, substituțiunea trebue să aibă loc după instituția de herede; aşa dar, 'o:cauză care anulează testamentul desființează Şi succe- siunea prin substituire, pentru-că substituțiunea pupilară nu a- -pare decât ca o parte și o consecință a testamentului: pars er seguela teslamenti *), De âceia substitutul nu poate separa moș- -tenirea tatălui de a pupilului, ci poate numai ori primi tot ori respinge tot ce a rămas la: moartea Pupilului. Totuși substitutul este privit ca moștenitor al Pupilului și ca atare dobândește „Succesiunea pupilului, chiar dacă acesta nu a devenit torul tatălui său pentru că ar fi fost exheredat*), 
- 

- - 

moșteni- 

1) Despre acest “proces referă Cicerone în de oratore I. 39, 180. In ce priveşte cazul invers, dacă substituţiunea vulgară coprinde şi pe cea pupi- lară, s'a stabilit în acest sens Printr'o constituţie a lui Marcu Aureliu: lam : hoc iure. utimur ex divi Marci et Veri 
Hilio in alterum casum substiluisset, in 
gatur, sive filius heres non extiterit CE. Dig. 28, 6. 4. pr. ” Sa | *) Când testatorul exheredase pe pupil şi ii numise un substitut, acesta nu primea nimic dela tată] Pupilului, dar pentru că era substitutul pupi- lului moştenea tot ce primise, pupilul în viaţă din altă parte, Gaius II, 182. “Non soluri autem heredibus institutis impuberibus liberis ita subslituere pos. * sumus, ut si ante pubertalem mortui Tuerint, sit is heres, quem nos volueri. muis, sed etiam exheredatis: itague” eio casu si quid pupillo hereditatibus legatisve cut donalionibus propinquorum adquisitum fuerit, id omne ad substitulum periinet, * * - Să 2) Cî. Gaius-I1. 180; cf, Dig. 28, 6.2.$4, 

*) Cf. Inst, 2, 16. $ 5; cf. Dig, 28.6. 10, $ 2, 
5) CE. Dig. 28, 6, 10, $ 5: Ad substitutos Pupillares "pertinent et si quae " postea pupillis obvenerint: nedue enim suis Bonis festator substitui, sed impuberis, cum et exheredato subsliluere guis possiț, 

» sive exlilerit et impubes decesserit. 

Di
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- Din 'toate aceste norme rezultă că un terțiu nu poate face 
testament asupra. unei averi streine, decât numai în cazul când 
acel terțiu este tatăl şi averea streină aparține fiului, care nu. 
a ajuns la pubertate, Fundamentul. substituţiunii pupilare rămâ- 
ne deci tot puterea paternă, o 

. Se mai cunoaşte o formă de substituție, numită guasi-pu- 
pilară. Are loc atunci, când un ascendent face testamentul des- 

„_cendentului său lipsit de minte, pentru cazul că nu se-va însă- - 
nătoși până la moarte, Aici substituțiunea -nu se bazează pe pu- „. terea paternă ci pe sentimentul afecțiunii. De aceia, după regle- mentarea dată de Iustinian, substituitul trebuia să aparţină ru- delor. lui mente captus, şi să fie chemate în ordinea fixată la Succesiunea ab intestato. (Cf. Cod. 6, 26, 9, şi Inst. 2, 16, 1). 

“SECȚIUNEA W. . 
"Cauzele de nulitate a testamentului. ! | RR a 

(Inst. 2. 17; Dig. 28, 3). : 

„ Testamentul poate fi “nul de la” început sau poate deveni "nul ulterior, - RR NR | De la început este nul acel testament zis iniustum, sau non. „iure factum: când ori nu s'au. respectat condiţiile de formă ori lipsea testamenți factio activă sau pasivă, 
- Ulterior testamentul devine nul: a) când a ajuns irrităm. | - prin faptul că testatorul și-a perdut capacitatea de'a testa sau a suferit capitis deminulio; b) când a ajuns desertum sau desti- tutum prin faptul că moștenitorul instituit nu a dobândit succe- iunea; c] când a ajuns ruptum, fie prin nașterea unui postu- mus*) fie prin revocare adică prin desființarea testamentului, 

, SL | 

- Revocarea testamentului, Ie - 

„_* Putinţa de a revoca un testament rezultă din însă-și no- țiunea testamentului, Fiind privit ca un act de ultimă voință, ur. : lează că testatorul-își poate schimba voința până în ultima cli- 

1) Ulpian, Reg.: 22, 18; Postumi quicumque liberi cuiuscumgque sexus. omissi, quod valuiţ testamentum adrogatione rumpuni. 
> z
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"pă a vieții!), De aici se desprinde şi principiul mai târziu recu. . „noscut, că dintre mai multe testamente făcute de de cuius acela. este valabil, care poartă data „cea mai-recentă, pentru-că co- Prinde expresia voinţei celei din urmă, | ”- “Totuși. atâta timp cât a durat formalismul, testatorul. tre- buia să-și declare voința de a revoca tesiamentul în aceiași for-. mă în care şi-o manifestase la facerea testamentului, Şi aici a domnit concepţia coritrarius actus. De aceia, faptul de a-fi tăiat firul de in (linum) care leagă. tăblițele cerate, de a. fi șters nu- mele moștenitorului instituit, de a fi distrus Chiar întreg exem- 

câștige. procesul, deschis “prin hereditatis petitio, dacă isbutea totuşi să-i dovedească coprinsul, In conformitate cu vechiul - drept civil, testamentul se revoca humai' printr'un alț testa- ment”), așa în cât odată ce s'a făcut un testament nu se mai pu- “tea reveni la succesiunea ab intestato. e Si Pretorul a înlăturat consecinţele formalismului: Şi a acor- dat bononuim Possessio ab intestato acelor moștenitori “legitimi, - cari: puteau dovedi că testatorul și-a întors voința -de la imoște- | nitorii  instituiţi (non : habent voluntatem] +) “ștergându-le, spre exemplu, numele din codex festamenti, La început Punerea în posesie a fost sine re; mai târziu s'a acordat cum re, “Tot prin „intermediul dreptului pretorian s'a admis reîntoarcerea la ' pri- mul testament, dacă testatorul va fi manifestat voința de a re- voca .al doilea testament 5), . PR SN a *) Dig, 34, 4.4; 
Supremurm, exitum, - , pa , *) Gaius 1, 1514; ».+ apparet autem non Posse ex eo Zamentum, quod postea iestator 'id noluerit valere, eius inciderit, 'nihilomminus iure; civili valeat, guin etiar si deleverit Quoque 

, cui combusserit tabulus testamenti, non ideo minus desinent valere, quae. * 
îbi fuerint scripta, licet eorum probalio dilficilis est, | ” 

- 2) Inst, 2,.17, $.7:" Ex eo solo non potest infirmari testamentunmi, guod postea testalor id noluiiţ valere. Ci, şi Gaius II], 144; Posteriore quogue tes - Zamento, quad iure faclum esf, superius rumpilur. 
. 1) CL; Dig. 38, 6, 1.5 8; Dig, 44, 4.4. $ 10: Praeterea sciendurn est, si. Quis quid ex testamento contra voluntalem petat, exceplione cum del; rcli repelli solere: et ideo heres, qui non habet 'Coluniatera, per exceptioncm doli repellitur. . . - i N o - _. 5) Intoarcerea la primul testament este insă valatilă numai dacă moşte- nitorul instituit în Primul. testament are şi calitatea” de herede legitim. Cr - Dig. 37,11. 14,52, - 

- «+ ambulatoria “est voluntas detuncti usque ad vitae 

solo infirmari tes. 
usque adeo, ut si linum.
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E ” ” 

f . 
„In 'perioada imperială, prin introducerea codicilelor, anexe 

„la testament, s'a ajuns: la rezultatul practic de a se “modifica 
unele clause ale testamentului, păstrându-se restul actului de 
ultimă voință. S'a admis de asemenea, după cum se va vedea, 
că se. poate desființa prin 'guerella inofficiosi testamenti unele 

” disposițiuni din, testament ca și cum testatorul nu le-ar fi scris 
de la început, urmând ca 'în locul acelor, disposițiuni să func- 
ționeze dreptul în vigoare; iar. restul actului să rămână valabil: 
"Așa în cât, în asemenea caz s'a ajuns la soluțiuni contrare prin- - 
cipiului: nemo. pro parte testatus pro parte intestatus decedere 
potest. ie Di - 
a 82... 

.. E - Tesfamentum irritum. ..- - o 

Testamentul devine . irritum prin  capilis deminutio 1) de 
orice-fel a testatorului, pentru că în acest caz actul de ultimă? voință este privit că emană de la un sclav, un peregrin, sau un “cetățean devenit 'alieni iuris prin arogaţiune sau legitimaţie, si- 

| tuațiuni juridice cari exclud festamenti factio activă, 
Nu devine irritum testamentul captivului de răsboiu, pen- 

tru că ori se întoarce acasă şi în virtutea dreptului de postlimi- niu fostul: prizonier se presupune că nu a fost nici odată în 
captivitate; ori nu se mai întoarce. și atunci prin ficţiunea legii 
Cornelia e presupus că a murit în ultimul moment al libertăţii, 
În amebele hipoteze testamentul rămâne valabil, 
: În caz când testatorul a suferit capitis deminutio minima, prin adrogaţiune și înainte de a muri redevine sui iuris, se pune chestiunea dacă testamentul făcut înainte : de adrogaţiune mai „este valabil. Papinian tratează cazul dând următoarea soluție: 
„Moștenitorii instituiți “nu pot cere moștenirea, pentru că testa. 
„torul prin adrogaţie! și-a înstreinat averea; dar dacă, după ce . “a redevenit sui 'iuris şi-a manifestat voința de-a păstra. testa- - 
mentul devenii irrifum, coprinsul: acestui testament se va re- 
Specia), e 

po. 

  

a. 1) Gaius Il, 145; -Testamenta iure facta infirmantur veluti cum is qui fecerit testamentum capite dominutus sit.. 146: Hoc. autem casu irrita fieri 
„festamenta dicemus,... -  - : : 5) Dig. :37, 11.11. $ 2: -Teslamento facto Titius adrosandum 'se praebuit ac postea sui iuris elfeclus vita decessit, scriptus - hores si possessionem peiat, exceptione. doli mali summovebitur, quia. dando se in adrogandum
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Inainte de a termina Succesiunea testamentară, trebue amin- tită deschiderea testamentului, Actul se săvârșea în mod public prin citirea textului, fiind invitați și martorii spre a-și recu- "noaște sigiliile, Deschiderea. avea importanță şi fiscală și ju ridică. Fiscală, pentru că se lua cunoștință de totalul succesiunii din care se plătea 5% ca taxă pe moșteniri, (vicesima heredi- tatum), introdusă de August prin așa numita lex vicesimaria, “Juridică, pentru că, după legile caducare, din momentul deschi- . „ derii testamentului se moștenea dreptul legatarului asupra lega- tului. De atunci începea dies cedens*). 

CAPITOLUL 1. 
Succesiunea ab întestato.. 

(Inst, 3. 1, 2; Dig. 38, 1, 16; Cod, 6, 15, 55), 
Succesiunea ab intestato are loc atunci, când este, cert că nu poate exista o succesiune testamentară: fie-că nu s'a lăsat testament, fie că testamentul întocmit a fost de la început in- iusfum Sau a devenit nul ulterior, fie că condiția suspensivă, sub : care s'a făcut instituţia” de herede, nu s'a împlinit 2), n 

„ /ransferaf, plane si sui iuris effectus codicillis auţ aliis litteris codem tes. „ iamento se mori velle declaraverit, voluntas, quae defecerat, iudicio recenti redisse intelligetur, non secus ac si quis aliud testamenium “fecisset. ac 

maxime guacritur, sed _viribus exceptionis. În ultima "frază ' Papinian păsirează concepţia vechiului drept civil, că Prin simplă voință ulterioară -nu se poate desfiinţa testamentul; dar admite şi inovaţia pretoriană că . această voinţă irebue luată în consideraţie și de aceia poate constitui fun- damentul unei excepţiuni, În virtutea acestei excepțiuni, viribus exceplionis, _ moștenitorul din: testamentul făcut înainte de adrogaţie va păstra” succe= Siunea, Cf. şi Inst, 2, 17, S$6. o E , -- *) CE: Ulpian, Reg, 24, 31; Legatorum ... dies cedit .,, per legem autem, - Papiam Poppaeam ex apertis tabulis tesiamentis, Asupra procedurii deschi. ” derii şi a timpului între 3: şi: 5 zile dela moartea testatorului dacă părţile interesate sunt prezente, cf. Paul Sent, 4..6; Dig, 29, 3; testamenta guemad. modum aperiantur etc, şi Cod. 6, 32; vezi Girard, p. 841—A42; Ferrini, op.. cit... No. 624, . . | - Ă E - . ) CE. Inst, 3,1, pr.: Intestatus decedit, qui. aut omnio festamentuni nion fecif, aut non iure fecit, aut id quod fecerat ruplum irriturhve factum - est, aut nemo ex eo heres extitit. * - 
a



— 522 — 

Normele după cari rudele defunctului vin la moştenirea ab 
intestato aşa cum rezultă din Corpus iuris civilis; își trag ori- 
ginea din 4 isvoare diferite: | | Mă „ din vechiul ius civile; | o | 

din ius praetorianum; | 
din senatusconsulte şi constitufiuni imperiale; | - 

„din Novelele lui Iustinian. a SE 
A trebuit o evoluție de peste 1000 de ani, pentru ca princi- 

piul agnaţiunii, consfințit prin cele XII table, să fie încet încet 
înlăturat până când s'a admis principiul cosnaţiunii fără nici o . 
restricțiune prin reforma lui Iustinian. , DI 

7, 5 s 1, a 

N Să "Regimul vechiului drept. civil, 

„Acest regim, prin care se păstrează averea defunctului pen- * 
tru persoanele înrudite prin bărbaţi cu de cuius, se rezumă în 

_ următoarea frază, transmisă. din cele XII tabele: Si intestato 
„ moritur, cui suus - heres nec escit, adgnatus. proximus familiam. . 
habeto. Si adsnatus nec escit, gentiles familiam habento. Aşa. 
dar, vin la succesiune trei categorii de moștenitori: heredes sun, 
asnații și gentilii, e 

1. Heredes sui sunt acele. persoane, cari-au stat sub ime- 
«diata putere paternă a lui de cuius şi numai prin moartea lui au 
devenit sui iuris'). Aşa dar, nu sunt heredes sui: nici fiul 'eman- 
cipat, nici soția văduvă ce fusese căsătorită fără manu, nici ne- - 

„poţii ex filio “pentru că aceştia prin moartea tatălui mare” nu 
devin liberi, ci rămân sub patria. potestate a tatălui lor. Sunt: 
heredes sui, deși nu sunt rude de sânge: copiii adoptivi, aroga-. - 
tul, soția cum manu ?).- Heredes sui vin la moștenire ori cât ar _:- 
fi de depărtaţi, Dacă toți sunt în același srad, deci egal de 
„apropiaţi prin naștere de persoana defunctului, succesiunea. se 

» împarte între ei-per capita: în mod egal, după numărul succea-! 
sorilor. La inegalitate de grad, moştenirea se divide per stirpes. 
In acest caz moștenitorii mai depărtaţi, (nepoţii, strănepoții) se: 

1) Sunt. heredes sui şi postumi, cari în momentul morții tatălui erau. 
„conceptii şi ar. fi fost: sub puterea -paternă dacă tatăl ar mai fi trăit la naş-. terea lor, .-.. aa ] 
„2).CE Gaius” 111; $ 14,



— 523 — 
- „consideră a fi reprezentaţi prin autorul lor decedat înainte de deschiderea succesiunii, Aşa dar, dacă defunctul a lăsat 3 copii Şi 4 nepoți ai unui fiu mai înainte mort, toți nepoții primesc a patra parte ce s'ar fi cuvenit tatălui lor precedat '), In această clasă nu se face deosebirea de sex. Fetele cari păstrează în mo- “mentul deschiderii succesiunii calitatea de heredes 'suae, moş- tenesc fără nici o restricţiune ca și băeții, | - 2, Dacă nu există heredes sui vine, după litera legii, ad- &natus proximus. Deşi substantivul e la sinsular, se înțeleg toți “ asnaţii de gradul cel mai apropiat, spre exemplu frații, verii de- functului, nepoţii de frate, de văr, etc, Dar, dacă agnaţii cei mai apropiați nu dobândeau moştenirea, aceasta nu trecea nici la agnaţii mai depărtaţi nici la clasa gentililor (cf, Gaius III. $ 12); nu avea loc nici successio Sraduum -în lăuntrul aceleași. clase, "nici successio ordinum, conform regulii; in legitimis heredita- tibus successioni locus non est"). Acest principiu- s'a dedus din interpretarea strict literală a textului celor XII table. In clasa agnaților ru se făcea la început nici o deosebire de sex, Dar, după o-interpretare a legii Voconia s'au admis ca agnate la moş- tenire numai surorile consanguine, cari aveau tată comun cu. " defunctul) - - | a i. 3. În lipsă de agnați vin gențiles *), , | . Sub acest. regim mama neputând exercita _potestas asupra copiilor ei proprii, nu avea heredes sui şi deci nu putea fi MoOȘ- 

Ă 1) Cît. Ulpian, Rep. 26, 2: Si detuncti sit filius et ex altero filio iam moriuo nepos unus vel etiam plures, ad omnes hereditas Pertinet, nori ut in capita dividatur, sed in slirpes, id est-ut filius solus mediam partem 'habeat et nepotas, quotquot- sunt, alteram dimidiam: aeguum est enim ne- pofes in patris sui locum succedere et partem habere,. guam pater -eorum „si viveret, habiturus essel, 7 E | a ?) Asupra originii acestui. principiu, vezi explicaţia dată de Dernburg: System des r, Rechts II, $ 510, nota 6, care presupune că la început numai dreptul herezilor sui a fost recunoscut şi numai legea celor 12 table a în- - „ trodus şi celelalte două categorii de moştenitori, i 2) CE Paul, Sent, IV, 8. $ 22: Feminae ad hereditates legitimas ultra Fonsanguineorum 'successiones non admittuntur: idque iure civili Voconiana ratione videtur ellectum: ceterum lex XII tabularum sine ulla. discretione sexas adgnalos admitiţ, . ” i a *) Asupra timpului cât a funcţionat dreptul gentililor cf. Girard, „Pa6. 941, nota 4, 

!
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tenită de proprii ei copii). Dacă prin moartea. bărbatului s'a 
desfăcut o căsătorie .cum manu, cum patrimoniile soţilor se 
confundaseră din vieaţă, mama împreună cu copiii, fiind cu 

„toţii heredes sui veneau la moştenirea defunctului. Dacă s'a 
desființat prin moartea femeii o căsătorie fără manu şi zestrea 
nu rămânea la bărbat, atunci nu copiii veniau la moștenirea 
mamei, ci agnaţii ei ori cât de depărtaţi. —<€ 

- Ş 2, . _ 

R Regimul dreptului pretorian. Bonorum possessio. 

(Inst. 3, 5, 9; Dig. 37, 1—12, 38, 1-8; Cod, 6, 9—20), 
In modificările aduse, pretorul s'a călăuzit de sândul că 

trebue făcut loc și rudelor de sânge prin femei. El a introdus 
schimbări fie confirmandi, fie supplendi, fie. corrisendi iuris" ci- 

„vilis gratia acordând bonorum possessio, căreia încet încet, prin 
mijloace de procedură, i s'a atribuit acelaşi efect ca și succe- 
siunii civile, numită  hereditas. Reforma: pretoriană constă în 

„znodificări aduse în sistemul dreptului civil prin adăugirea unor 
clase nouă de succesibili. Pretorul a stabilit următoarea ordine 
de moștenitori: unde?) liberi, unde legitimi, unde cosnati, unde 
vir et uxor,. ! _ | | ae - 

1.: În clasa unde liberi pretorul a modificat: dreptul. civil 
„chemând la moştenire și pe acei copii, cari au suferit o capitis 
deminutio, pe fiul emancipat şi descendenţii lui). Aici: pretorul 
a procedat corrisendi iuris civilis sratia.. Cum însă emancipatul 
venea la împărțirea unui patrimoniu, la a cărui sporire nu a 
contribuit cu propria lui muncă cum au făcut cei-l'alţi fraţi, era 
drept să vină la succesiune numai după ce va fi adăugit acea 
avere pe care el a câștigat'o în intervalul de la emancipațiune . 
până la moartea tatălui *). EI era obligat să pună la mijloc ave- . 

  

1) Gaius III, 51: Numguam feminae suum heredum habere.possunt. 
2 Cuvântul unde presupune următoarea frază: ex ea parte edicti unde 

liberi ad bonorum possessionem vocantur, a 
2) Asupra copiilor adoptivi emancipaţi cf, Gaius Il. 137 şi Ulpian Reg. - 

28, 8, de unde rezultă că după emanciparea lor din puterea paternă a ta- 
tălui adopiant preiorul nu îi mai cheamă la moştenirea acestuia, ci la suc- cessiunea tatălui lor firesc, :. - : i | | 

*) Altfel, fără această contribuţie, ar fi micşorat parte cuvenită fra- 
ților, rămaşi în puterea paternă până la moartea tatălui lor, Pentru a 'se



„păstrat această normă a vechiului drept civil, totuşi faptul că 

. 
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rea 'lui personală, in medium conferre; de aici termenul collatio bonorum pentru emancipat și collațio dotis pentru fata mări- tată, care, dacă voia să participe la moștenirea deschisă, trebuia "să raporteze dota, Dacă emancipatul venea: în concurență cu „Proprii lui copii, rămași sub puterea paternă a tatălui mare, el împărțea cu aceştia pe jumătate partea cuvenită lor per sfirpes. Această dispoziţie a fost adăugită la edict de către Iulian prin „așa numita clausula nova de coniunsendis cum emancipato libe- - ris eius 1), 
| Lo 

Reforma pretorului se “mărginește la introducerea în cate- foria heredes sui a unei persoane care a stat cândva sub pute- rea paternă. El a respectat totuși atât de mult principiul agna- țiunii, în cât copiii față de mamă nu sunt liberi şi deci nu o: moștenesc, A trebuit să intervină două senatusconsulte din se- colul II al erei creștine pentru a Îi se acorda drepturi reciproce de succesiune, . - 
| „2. În clasa unde legitimi intrau toaţe “persoanele chemate după dreptul civil: și agnaţii şi cei mai depărtaţi gentili?), Aici 

pietorul nu a adus nici o modificare. A lăsat neatins principiul 
-că nu are loc nici successio graduum nici ordinum. Deși s'a 

a fost încadrată în sistemul pretorian, constituia un progres; 
pentru că în caz de neacceptare a moştenirii de către asnatus , proximus moştenirea nu mai devenea vacantă ca în vechiul ius 
civile, ci trecea la: clasa pretoriană următoare, la cognaţi, Se 
deschidea, prin urmare, putinţa de.a veni la succesiune și ru- 

„delor de sânge. In clasa legitimilor pretorul acordă deci Bono- 
rum possessio confirmandi iuris civilis gratia, având de la în- 
ceput efect cum re: pentru că era cert că nu se vor mai .putea 
ivi pretendenți de drept civil. 

3. In clasa -unde cognati pretorul chiamă la posesiunea moş- - - 
tenirii rudele prin femei întrând în Vl-a Srad, precum 'şi per- 
soana născută, din sobrinus sau sobrina din vărul sau vara a 

* 

"= evita asemenea -nedreptate, s'a admis principiul colaţiunii: Totiens colla- 
" tioni locus est, quotiens aliqua incommodo adiectus est is, qui in potestate „est, interventu emancipati; ceterum si non est, collatio cessabit. Ci. Dig. 31. 

6, 1.$5,. a sea 
2) Dig, 37, 8,3, | Me 

) Cî, Dig. 33, 7,î, şi 2. $ 4; cf. şi Gaius III. $28, 

7
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„doua 1), In această clasă moștenesc și acei asnați, cari suferind * o capifis deminutio au perdut legătura de agnaţiune cu defunc- tul, dar totuși păstrează calitatea. de cognaţi?). Fiind chemate rudele de sânge; veneau și copiii la Succesiunea mamei, dar „numai dacă nu exista nici un asnat ori cât de depărtat. In clasa unde cosnati are loc successio sraduum. Reforma“ s'a introdus iuris civilis supplendi sratia 2, E 
„4. În clasa unde vir et uxor moștenește în fine soțul supra- viețuitor dintr'un matrimoniurm iustum, încheiat prin simplu consens; pe când la căsătoria cum manu femeia vine la moște- nirea soțului ca Feres sua a acestuia alături de proprii ei copii. 
Bonorum possessio acordată de pretor nu imprimă calitatea _de herede persoanei pusă în posesie prin interdictum guorurn bonorum, pentru că praetor heredes facere non polest; dar: îi dă putinţa 'să usucapeze moștenirea prin posesiune de un an, aşa 'în cât după acest interval poate invoca un titlu de drept civil în virtutea căruia a devenit heres, continuator al personali- - “tății juridice a defunctului, | 

sa 
Sa Regimul din epoca imperială... 

.» (nst. 3..3—4; Dig. 38, 17; God, 6. 56.57), | 
Acest regim are ca isvoare de drept două senatusconsulte și mai multe constituțiuni împărăteşti, Tendinţa comună a fost de a se da rudeniei de sânge prin femei locul cât mai aproap de persoana “defunctului, alături: de asnaţi, Mi "=. Prin senatusconsultum Tertullianum din timpul lui Hadrian - - se admite mama la succesiunea copilului, nuca cosnată după clasa legitimilor cum era în sistemul pretorian, ci ca legitimă, - "cu 0 clasă: mai aproape de defunct, Dacă copilul decedat avea 

na It i Y 
” 

1) CE, Dig. 38. 8 1.$3, 
*) CL. Ulpian Reg, 28, 9; Proximi “cognati bonorum possessionem acci- piuni non solum per leminini sexus “Personas .cognati, sed ctiam adgnati .! capite deminuți: nam licet legitimum ius adgnalionis capilis minutione ami- serint, natura lamen cognali maneni. - , 3) Dig. 38. 8. 1. pr: Haee bonorum possessio nidam habet praetoris indulgentiam, negue ex iure civili originem habet: nam eos invitat ad bo... norum possessionem,. qui iure civili ad successionem admitti non possuniț, - id est cognatos. o i :



Aa ap = 

frați, mama era exclusă; dacă avea surori -consanguine mama concura cu ele; pe alţi agnaţi îi excludea, Acest drept s'a acor- dat mamei care se bucura de ius liberorum, când avea trei copii „ca liberă, sau patru ca libertă, indiferent dacă erau născuţi “ex . iustis nuptiis sau nu, | i . o __ Prin senatusconsultum Orfitianum de sub Marcu-Aureliu . din anul 178, moştenesc copiii pe mamă înaintea tuturor asnaţi- lor ei4). e | | „Prin constituţiuni imperiale. din perioada bizantină s'a mai lărgit cercul cosnaților chemându-i la- moștenire conform afec- țiunii prezumate a lui de cuius.' Asttel, se admit nepotes. ex "Hilia la moștenirea - mamei mari; se admite ca frații şi surorile emancipate să vină la. moştenirea fratelui lor decedat alături cu > fraţii și surorile acestuia, Aici rudenia de sânge primează con» „sideraţia “că nu maj existase cu de cuius o legăţură agnaţică, Acelaşi drept s'a acordaţ şi fraților şi surorilor uterini, cari nu aveau de cât mamă comună cu defunctul, și unde deci nici nu a putut: exista vre-o dată legătură de agnaţiune, Sub Iustinian s'a chemat la moștenire şi descendenţii de primul grad ai fraţilor. _şi surorilor emancipate precum și ai fraţilor și surorilor ute- rine ?), - o aaa - | Sa Ea 

Pa Regimul Novelelor lui Iustinian. E 
Până la Novelele 1i8 şi 127 din anii 543 și 547, în afară de persoanele mai sus indicate, toţi cei-l'alți cognați erau ex- cluşi de la moștenire de către cei mai depărtați agnați. Prin re- „forma introdusă de aceste constituțiuni s'a șters deosebirea. între “agnațiune. și cosnațiune, rămânând ca singur criteriu legătura de sânge, s'a înlăturat: şi diferențele între heres și bonorum possessor, .- Ra | a Da 
Iustinian chiamă la „moștenire, „conform - afecțiunii  prezu- - | mate. a. defunctului trei categorii de. moştenitori, împărțiți în patru clase: descendenţi, ascendenți şi colaterali*). - . - „ Clasa. I coprinde pe toți descendenţii, indiferent dacă au 

” pa 
- 

. E îi o *) CE. Ulpian, Reg. 26,'7—8,'' N - N | *) Asupra: acestor modificări şi altele mai mărunte cf. Girard, op. cit. | pag. 850 şi notele 2-6, . . E " 5) Pentru a se fixa mai uşor în memorie, s'a exprimat ordinea succe-
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stat până la deschiderea succesiunii sub patria potestate sau nu, 
Împărţirea are loc: la egalitate de grad per capita; la inegali- 
tate, per stirpes. Vechea normă din cele XII table domnea încă 
după 10 veacuri, . - E o 

Clasa II coprinde: ascendenţii fraţii, surorile | şi copii lor. 
Toţi aceștia concurează între ei, împărțind per capita; dar, 
copiii fratelui mort înaintea defunctului vin la porțiunea. cuve- 
nită tatălui lor. Așa dar, concurenţa nepoților aduce împărţirea 
per stirpes. ! 

Când defunctul a lăsat numai ascendenți, împărțirea moş- 
tenirii se face per lineas: se. decide în două părți egale, una 

„pentru ascendenţii paterni, alta pentru linia matemă, Gradul 
mai apropiat exclude pe cel mai depărtat; „aşa dar, tatăl defunc- 
tului exclude pe tatăl mare. | îi 

- Clasa. III coprinde frații şi surorile ex uno latere, având 
sau numai tată sau numai mamă comună cu de cuius. Aici întră. 
şi copii fraților. sau surorilor consanguine ori uterine, . 

- Clasa IV coprinde cei-l' alți. colaterali chemaţi după gradul 
cel mai apropiat, . . 

Din. reforma lui Iustinian nu rezultă, că el a “pus o > limită 
dreptului de moștenire cum a făcut pretorul în rândul cognaţi- - 

„lor, nici nu rezultă- că acest „drept aparține și celei mai depăr- - 
” tate rudenii ce se _poate dovedi, cum admitea vechiul ius civile 
pentru sentiles. Chestiunea 'e discutată, N 

” Pentru lămurire reproducem figurile de mai jos, observând 
că. cercul tăiat în patru înseamnă defunctul la a cărui moştenire 
vin moștenitorii legitimi, cel tăiat în două sau pătrătul tăiat în- 

„_seamnă ruda moartă înaintea lui de cuius. 

> 

L. Descendens omnis succedit in ordine prima: 

Cazul succesiunii descendenților ca dreptul de. 
representare în regimul lui ]ustinian,. ca și după 
cele XII table în clasa heredes. sui; A primeşte 1/,, 
B. şi C vin la partea ce sar fi cuvenit părintelui 

A. lor predecedat și ia fie-care câte 1fa D, fiind exclus 
„OD OB C „prin existența părintelui său, nu primește „nimic, 

    

siunii după Iustinian în „următoarele 4 versuri ale vre-unui “pandectist din 
evul modern: o o 

Descendens omnis succedit in ordine primo. ! 
Ascendens propior, germanus, filius eius, 
Tunc latere ex uno îrater quoque filius eius. 
Denique proximior relinquorum quisque superstes.. .
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IL. Ascendes propior, germanus, filius eius: 

Cazul succesiunii ascendenţilor. A exclude pe B pentru:că este mai apropiat în rad, 

  

Cazul succesiunii. ascendenţilor, a buni- cilor, Aici moştenirea . se- împarte in lineas: adică jumătate pentru, bunicii paterni și jumă- tate pentru cei materni, Așa în cât A și B pri-- mesc o jumătate, revenind fie-căruia- 1; C 
primeşte cea-l'altă jumătate pe care nu are cu. 
cine să o împartă, RR - 

Cazul concurenții ascendenţilor cu 
fraţii și surorile defunctului. Toţi împart 

  

“parte în 5 părţi, | 
- Dacă 'sunt și nepoți de: frate. sau 

soră, în concurență cu fratele sau sora 
“defunctului, acești nepoți sunt represen- - 
"taţi de tatăl lor predecedat, După. acea- 
stă fisură, moştenirea se împarte -în trei 
Părți: A primește 1/,; B şi C partea ce 
Sar fi cuvenit tatălui lor mort înainte. 
adică fie-care: 1/;;- D, E şi F fiecare 1/,. - 
Are loc deci împărţirea. in- sfirpes. 

  

    H CDPAp 

- IL. Tane latere 'ex uno frater quoque filius eius: 
IV. Denique proximior relinguorum quisque superies: - 
0 Cazul succesiunii celor-l'alte rude , > -“ din ultima clasă. Aici : moştenesc -rudele 

„ Tămase cele mai apropiate în grad; prin 
" urmare: A, B, C şi D primesc câte 1/, 

din ' moştenire, E: nu moștenește nimic, 
. find! mai depărtat în grâd: nu se admite 

  

?  “reprezentațiunea,i) 
„In ce priveşte dreptul de moștenire al soțului supraviețuitor, | Îustinian a lăsat în vigoare disposiţia pretorului unde vir et uxor. 
2)-Figurile cu exemple sunt luate din Salkowski, op. cit, Ed. VIII, „Pag, 510, - ' : E . 

31 

in capita. Așa dar, moștenirea se îm-
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Femeia a fost oarecum pusă. la adăpost prin instituția numită Şi 
donatio propter nuptias, tăcută de bărbat ca un subsidiu în tim- 
pul văduviei; iar Iustinian prin -Novella: 53, cap. 6, a acordat. 
văduvei sărace (mulier inops et iindotata) dreptul la a patra 
parte “din succesiunea bărbatului; alături de copii partea-i nu 

„sa ti.mai mare de cât porţiunea fiecărui copil, iar dacă copiii 
sunt ai ei va avea numai usufructul, a - 

-".O moștenire care nu se dobândeşte de nici una din persoa- 
„nele de mai sus), trece la stat ca bona vacantia. .: 

  

2 - _ _ 2 . ” 

1) Sistemul de succesiune ab. intestato expus privește moştenirea cetă- 
țeanului născut liber, ingenuus, După alte norme se moşteneşte insă patri- 
moniul libertului. Conform dreptului civil el ţinea încă de neamul patronului 
şi de aceia numai atâta favoare i sa făcut, că dacă murea fără testament 
in primul rând veneau heredes sui; în lipsa lor însă moștenia patronul cu 
descendenții lui agnatici şi în lipsa acestora gentiles. În caz de emancipare, 
figurează ca patron manumissor ex mancipio sau Parens manumissor. Ave- 
rea-rămasă de la Latinul lunian, care nu poate lăsa o hereditas după drep- 
tul: civil, pentru că nu are ius commercii mortis causa, se întoarce ca pe- 

„culiu la patron: sau moştenitorii acestuia cu restricţiunea menţionată de 
Gaius III; 58. 63. -. . Sa 

La -aceste norme pretorul. a făcut oare-cari modificări. spre a acorda 
bonorum. possessio rudelor de. sânge ale libertului defunct preferindu-le 
familiei patronului, In acest scop a creat următoarele 7 clase: unde liberi, 

unde legitimi, unde cosnati, unde familia patroni, unde patronus patroni 
când manumitentul insuşi era un libert, unde vir et uxor, şi unde cognati 
manumissoris. In clasa unde liberi deșcendenţii libertului moşteneau nu- 
mai. o jumătate, ceal'altă- jumătate_revenea de drept patronului, fiilor sau 
nepoților lui, cf. Gaius III, ai, Sa 

Aceleaşi norme s'au păstrat la succesiunea ab intestato a unui emanci- 
pat; cu deosebirea că pretorul în clasa unde legitimi a introdus -10 persoane - 
(bonorum possessio unde decem personae) cărora le-a dat preferinţă înain- 
tea agnaţilor şi gentililor lui parens manumissor, când acesta ca persoană 
streină a servit numai ca instiument la emancipare. În atare caz nu sa. - 
adniis. ca acesta să înfrângă “legea sângelui, nuinai pentru că a fisurat la 
un act juridic: ne quis occasione iuris sanguinis necessitudinem - vinceret, 
Cf. Ulpian în Collatio 16. 9, 2, a. 

Prin Novella. 118 succesiunea emancipatului se împărțea după dreptul 
comun, Pentru a nu se zădărnici dreptul patronului şi a descendenților. lui 
la “jumătate din moştenirea libertului, prin dispoziţiuni. inter vivos, făcute - 

"de libert în frauda patronului, s'a acordat acestuia aclio fabiana când 
ibertul a murit cu testament, actio. calvisiana când a murit fără testament, 
Prin cari se cerea desfiinţarea actelor frauduloase, cf. Paul, Sent, IL. 3. 
şi Dig. 38, 5, 3, $ 3, Sa
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CAPITOLUL 1, 
Succesiune în contra. testamentului, 

- Succesiunea, care âre loc contra conținutului, testamentu- lui, este admisă sau din considerațiuni de formă Privind testa- mentul defectuos făcut, sau din consideraţiuni de fond referi- toare la dispoziţiile testatorului, când acesta este considerat că nu a putut să hotărască în deplinătatea facultăților lui mintale. 

Ş 1. 

Lipsa de formă, 
(lnst..2, 13; Dig. 28, 2, 37, 4; Cod. 6, 28—29) 

I: Cu analiza mentalităţii testatorului nu s'a ocupat vechiul „„drept civil, In acest regim domnea un formalism rigid în cadrul căruia testatorul îşi putea manifesta oricum libertatea de a testa, dacă a respectat formele cerute, După cum la instituţia de here- "de-el era ținut să întrebuințeze formele sacramentale, tot astfel era obligat să respecte formele .obișnuite când -voia să desmoş- tenească pe unul din descendenţii săi, Vechiul drept civil nu a contestat cetățeanului roman dreptul de a exclude de la moște- "nire, Chiar fără nici un motiv, pe proprii săi copii; dar i-a impus daloria de a o face cu formalitatea cerută, Simpla omisiune, „trecere sub tăcere (praeterire): a descendenților cari au trăit sub'un acoperământ cu de cuius, nu-era suficientă pentru a ex- clude dela moștenire pe heredes sui, cari aveau cel mai înte- N meiat drept ').de a succede în patrimoniul lăsat: De aceia, he- ÎN nenea o ii . 
- | 

_ Ă - 1) După unele texte acest drept. ar fi fost întemeiat chiar din timpul vieţii lui de cuius. Paul în Dig. 28. 2.141, pr. spune că heredes_ sui vivo paire. quodammodo domini existimanlur. şi că prin moartea lui pater. amilias ci nu dobândesc de cât -magis liberum bonorum administrationem. Aceiaşi idee o emite şi Gaius II, 157, Întrucât această concepţie a con. dominiului din timpul vieţii se poate coricilia cu principiul ' proprietăţii absolute şi strict individualiste aşa cum se oglindește in dreptul roman, rămâne o chestiune de lămurit, Dernburg Il. $ 524, nota 2 combate idea "coproprietăţii aducând obiecţiunea „că dacă ar. îi exactă, nu se. explică „pentru ce mai este necesară, după dreptul pretorian, exheredarea nominatim a fiului emancipat . (Gaius „IL, 135), când ştiut este că acesta a rupt orice legături, deci şi patrimoniale: cu tatăl său, Pentru concepția coproprietăţii vezi Girard, pag. '853__.54, care numeşte exheredarea o expropriere,
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redes sui trebuiau să fie ori nstituiţi ori ri exheredaţi 1) în mod 
formal, prin vorbe solemne. 

Forma cerută la exheredatio era diferită: 

„a)-La fiii de familie desmoștenirea trebuia să se facă ... 
'nominatim fiul trebuia să fie numit sau cel puţin trebuia indi- 

cată calitatea de fiu (Titius filius meus exheres esto sau Filius 
meus exheres esto?). Nerespectarea acestei forme sau omisiu- 
nea fiului aducea nulitatea ?) testamentului. Se deschidea prin 

urmare succesiunea ab intestato. Nulitatea o putea invoca nu. 
numai exheredatul fără formă sau omisul, ci și persoana insti- 
tuită în deplină regulă, care avea interes ca testamentul să de- 

vină nul, pentru a se libera! spre exemplu de sarcina legatelor. 

b) La fete sau la nepoți era suficientă o formă de des- 
moştenire în bloc, exheredatio inter ceteros, precum: „ceteri 
exheredes sunio“. Omisiunea acestora nu aducea nulitatea, ci 
numai rectificarea testamentului cu așa efect, că persoana tre-- 
cută cu vederea obținea o parte virilă în concurență cu heredes 

_Sui, sau jumătate din moștenire alături?) de streini, | 
Treptat cu admiterea instituirii de herede a. postumilor- s'a 

„impus si oblisaţia de a se exhereda postumi, păstrându-se 
aceași formă: nominatim sau inter ceteros:*). După dreptul ci- 
vil cerința instituirii de herede sau a exheredării formale: era 
atât de esențială, încât “testamentul devenea nul sau. se. rectifica, 

chiar dacă fiul omis sau desmoștenit fără formă ar fi primit 
prin legate-c parte mai mare decât cea cuvenită lui î în calitate. 
de moștenitor, : 

| II. Dreptul pretorian ca şi dreptul civil nu a cercetat nici 
intențiile testaiorului nici nu a căutat a-i restrinse libertatea de 

a testa In acest regim . descendentul exheredat | în: formă nu 
= - - N 

  

: Ulpian, Reg, 22, 14: Sui heredes. instituendi sunt vel exheredandi. 
2) CE. Gaius II, 127, - . 

3) După Sabinieni, mai consequenti, această nulitate -există de la înce- 
put așa încât testamentul era nul chiar dacă omisul sau exheredatul fără 

formă: a murit înaintea testatorului. Proculienii admiteau nulitatea numai 

dacă fiul supravieţuia testatorului, Cf, Gaius II. 123, - 
| 4) Așa dar, o parte din testament rămâne în vigoare, iar pentru cea- 

laltă -parte moştenirea se deferă conform legii. De fapt s'a făcut o excepţie 

de la principiul: nemo pro. "parie testatus pro- parte. intestatus decedere.: 

potest. Gaius pentru. a “masca abațerea scrie: valet testamentur, sed prae- 

feritae istae personae :scriptis heredibus in partem aderescunt (II. 124). 

=) Cf. Gaius II, 130—131, . C
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putea ataca testamentul chiar când nu meritase asemenea tra-. tament din pariea tatălui, Tot ce a făcut pretorul a fost să „acorde bonorum possessio contra tabulas nu numai herezilor sui omiși în” conformitate cu dreptul civil, dar şi fiului eman- cipat, care a suferit g praeteritio. Prin acest beneficiu e] ob- ține întreaga porțiune ce .i-s'ar fi cuvenit ab intestato, iar pen- tru rest iestamentul rămânea valabil cu toate dispoziţiile “luate; prin urmare substituția pupilară cu legatele lăsate este valabilă *), | - a . Puteau cere bonorum possessio contra tabulas chiar copiii instituiii în testament, când nu [i s'a lăsat porțiunea cuvenită ab intestato?). Ie a E a | - Dacă în timpul prevăzut pentru a se obţine bonorum pos- * Sessio, — un an) util pentru succesibilii în linie directă, — nu sa avut posesiunea, atunci moștenitorii instituiți în testament pot pretinde bonorum possessio secundum tabulas *), . Iustinian, tinzând a pune pe: aceiași treaptă de egalitate - . civilă femeile cu bărbaţii, a hotărit. că exheredarea copiilor, “fără deosebire de sex, trebue făcută nominatim; în caz contrar testamentul e nul, - 

$ 2, 

Querela inofficiosi festamenti. a 
(Inst, 2.:18; Dig. 5. 2; Cod, 3, 28). 

Dacă dreptul civil vechiu și dreptul pretorian a respectat libertatea. de a testa îngrădită numai în anumite forme, prac- tica judecătorească. a: tribunalului centumviral'a înțeles să cer- - “ceteze fondul Sândirii! testatorului şi să privească ca atacabil acel ţestament; din care rezultă că autorul nu a fost însufleţit de afecțiunea normală față de anumite rude apropiate, Când 
ÎNNIRRnaaanaiă —_ - ” , 

. 1) Dig. 28. 6. 34, $ 2;:Etiamsi contra palris tabulas bonorum possessio _petita sit, substitutis tamen Pupillaris valet, et 'omnibus praestanda sunt quac a substituto data sunt, E: ” 2) CE. Dig. 37, 4. 8.5 14, şi 3, Ş ui. , 
3) Ci. Inst, 3.9. 9, şi Dig. 38, 9, 1.-$ 9, şi 12, a - 1) Dig. 37. 1, 2.-pr,; Aegquissimum ordinem praetor secutus est: voluif ! * . “enim primo ad liberos, bonorum possessionem contra tabulas perlinere, mox si inde non sit occupata, iudicium defuncti sequeridum.- Expectandi igitur liberi erunt, quamdiu bonorum possessionem pelere possunt, gquod si tempus luerit finitum . .. tunc revertelur bonorum possessio ad scriptos. ..



£ -— 534 — 

testatorul, fără nici un motiv a lăsat averea lui la-streini, în 
„locul unor anumite rude, el a nesocotit o datorie de iubire 
(officium pietatis). 'Testamentul . său deși “nu este privit ca . 
emanând de la un nebun, căci atunci ar îi nul, a fost considerat 
ca pornind de la un individ, care nu se află în plenitudinea 

: facultăţilor lui mintale și.pentru acest motiv s'a acordat rude- 
“lor în drept -putința de a ataca actul de ultimă voință pri 
.Querela inolficiosi testamenti!), ea 
- Rudele cari au dreptul la querelă sunt: „descendenţii, as-* 

> cendenţii, iar fraţii și surorile?) consânguine numai dacă [i s'a 
„_ preferit o persona turpis. Adoptatul avea dreptul la gquerelă 

numai față de tatăl său adoptiv în caz de 'adoptio plena; în caz 
de adoptic minus plena, adoptatul nu 'se putea plânge de cât 
de testamentul tatălui său firesc, - Aceste persoane atacând . 
testamentul nu au dreptul la întreaga porțiune ce [i s'ar cuveni - 
ab intestato, căci atunci testatorul nu ar.mai fi avut-nici o liber- 
tate de a testa; ci au dreptul la partea numită portio legitima, + 
care până la. Iustinian era o pătrime din porțiunea ce li s'ar fi - 
[Eee prin lege 2). Iustinian a complicat vechiul drept consue- - 
 tudinar stabilit prin jurisprudenţă *) şi a hotărit ca porțiunea | 

> legitimă să se ridice la 1); din porţiunea ab intestato dacă erau 
cel mult 4 moștenitori, să se ridice la % dacă numărul moşte- | 

„ nitorilor trecea de patru: (Cf, Novella: 115), | a 
„ Querela inofficiosi testamenti avea un caracter exclusiv: 
perscnal: acel care o intenta se plângea că a suferit o injurie 
din partea testatorului prin faptul: că a fost exheredat sau 
—————— 

1) CE. Inst. -2. 18, pr,: Quia plerumque parentes sine causa liberos suos vel exheredant vel omittunt est, ut de inolficioso testamento agere possint .. |! liberi, gui gueruntur aul inique se exheredatos aut inigue praeteritos hoc colore, quasi non sane mentis fuerunt, cum testamentum ordinarent, :sed hoc dicitur, non Quasi vere furiosus sit, sed “recete guidem fecit testamen. - - “um, non:autem ex officio pietalis: nam si vere _furiosus est, nullum est 
testamentum, Ci. Dig, 5, 2.5. a 

| „?) Pe cei-lalți cognaţi Ulpian. îi sfătueşte să nu facă cheltueli inutile, 
"căci nu au perspectiva, de „a câștiga 'procesul, Cf, Dig. 5, 2. 1, 

*) Această porţiune trebuia să îie liberă de orice sarcini: guaria autem 
- -.. “ aecipietur scilicet deducto acre alieno et funeris impensa, (Dig. 5. 2. 8. $ 9),- 

E 1) Jurisprudenţă, în sensul modern, - adică aceiaşi constantă soluțiune .. 
a tribunalului dată în. speţe similare; această auctoritas “rerum perpetuo „» similiter iudicatarum constituia un isvor de drept consuetudinar, cf. Dig. -1. 3. 38, ' e ii IE ii
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"omis fără motiv, Fiind acţiune vindictam Spirans, cu ţinta de - a stărma actul de ultimă voință, nu trecea la moștenitorii re-. „ clamantului !), Se prescrieă in 5 ani. socofiţi 'de la “adiţiunea: moștenirii, “Avea un caracter subsidiar; se acorda numai când nu existau alte mijloace de a satisface pe acela care se plân- "sea de desconsideraţia testatorului *). Prin urmare nu. se acor- da când, în alt mod, reclamantul putea obţine porţiunea dato- rită; debita portio; spre exemplu, când prin ştergerea condiţiei suspensive, prin reducerea sau desființarea legatelor puse în sarcina reclamantului, s'ar fi putut compune porțiunea legitimă, (Cf. Inst: Il. 18, ş 3, şi 6). - Ea Nu se admite querela la testamentul militar *. Această “acțiune conţine un risc pentru reclamant: dacă nu -câșiigă procesul, e 'privit a fi comis o faptă; care atinge memo- -ria defunctului, și de aceia perde în favoarea fiscului, ca: indig. nus, orice liberalitate i s'a lăsat. prin testament 9. Dr La. socotirea: porțiunii legitime se scade orice donaţiune făcută mortis causa; iar în ce privește donaţiunile. între vii, s'a- admis să se scadă dir porțiunea legitimă. acele donațiuni” la _cari s'a prevăzut imputațiunea de la început 5, In: dreptul bi- zantin s'a mai admis imputațiunea dotei' precum şi a darului făcut fiului pentru a-şi cumpăra o slujbă publică (ad emeri- “dam militiam)*). Nu se mai cerea ca porțiunea legitimă să se „lase prin instituţia de herede; era suficient dacă legitimarul, îndrituitul la portio legitima, şi-a primit debita portio prin orice fel de liberalităţi din partea testatorului 7), 
IN 

"1) Vezi insă Dig, 5, 2, 31, pr. unde s'a admis o successio în guerellam, când indrituitul nu Vrea sau nu poate săo exercite, ” _. - 2) Inst. 2. 18,2: -„-si.nullo iure ad bona detuncii venire possunt. 2). Dig. 5. 2. 27, $ 2: De inofficioso testamento -militis dicere nec miles. potest. pe o - [ a 1) CE Dig, 5, 3, 8. $ 14: Meminisse autem-oportebit eum, “qui testamen.- tura - inofficiosum improbe dixii. et non optinuit, id 'quod in festamento, - accepit perdere et id fisco vindicari quasi indigno ablatum. *) Cf. Ulpian, Dig. 5, 2, 25, pr, . 
) Ci, Cod. 3. 28, 20, şi'30, $ 2, E Mi 7) CE. Inst, 11.-18, 6: Igitur quartam quis debet habere, ut de inofticidso-! testamento agere non possit: sive iure hereditario sive iure legati vel jidei. commissi, vel si mortis cusa ei'quarta donata fuerit, vel inter vivos in his tantimmodo casibus, guorum nostra constitutio mentionem facit. (Cod, 8. "471, 48, 10), vel aliis 'modis qui constitutionibus .continentur, 

?
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Efectul | guerelii 

În principiu guerelă inofficiosi. testamenti face ca testa- 
mentul să fie aul: toate dispoziţiile testatorului sunt conside- * 

- rate ca inexistente. și de aceia se poate cere restituirea a ceia ce 
„s'a executat în virtutea acelui testament 1), Situaţia juridică se 
prezintă astfel ca și cum. de cuius ar fi murit fără testament, 
în 'caz când omisul era singura persoană căreia, i-ar fi revenit 
moştenirea ab intestato, Când însă erau mai mulți instituiţi și 
„omisul a obținut câștig de causă numai faţă de unul din ei, se 

- aplica o rescissio, o. desființare a testamentului numai pentru 
partea aceluia, care a- perdut procesul; iar restul dispoziţiilor - 
testamentare rămâneau în vigoare, In asemenea caz .s'a recu- 
noscui că testatorul a murit în parte cu testament, pentru cea- 
altă parte. fără: testament ”), Ă . 
Prin guerela se urmărea repararea nedreptăţii făcute în 

testament, Cum însă asemenea nedreptate se putea comite și 
prin dispoziţiuni între vii: prin donaţiuni sau constituiri de do- 

"tă; aşa încât se putea micșora debita poriio a moștenitorilor | 
legitimată, sa acordat acestora către sfârșitul perioadei cla- . 
sice guerela inofțiciosae donationis sive dotis spre a se reduce 
acele disposiții în măsură necesară pentru ca moștenitorul legi- 
timar. să i obține porțiunea cuvenită, (Cod. 3, 29-—30). 

  

1). Ci. Dig, 5. 2, 8. “$ 16; Si ex causa de inofficiosi cognoverit. index et 
pronuntiaverit contra testamentlum nec fuerit provocatum, ipsa iure res- 
cissum est: ef suus heres cerit secundum quem iudicalum est et bonorum 
possessor, si hoc se contendit: et libertates ipso iure non valent: nec legata - 
debentur, sed solul repetuntur, aut ab eo qui solvit: aut ab eo qui obtinuit 
“et haec utili actione repetuntur, .fere' auiem si ante controversiam motam 
solula sunt, "qui optinuit repetit: et ita divus Hadrianus et divus Pius 
rescripseruni. 

.2) CE, Dig. 5. 2. 15, $ 2: Filius; gui de inofficiosi actione adversus duos 
hercdes. expertus' diversas sententias iudicum tulit et. unum vitit, ab altero 
superatus est, et debitores convenire et ipse a creditoribus conveniri pro 
parte potest et. corpora vindicare et hereditatem dividere: verum enim est 

- familiae erciscundae iudicium competere, quia credimus (scrie Papinian) .. 

eum legitimum heredem pro parte esse factum: et'ideo pars hereditatis in 
" Zestamento . remansil, nec absurdum videtur pro parte. intestalum videri. 
Părerea că testatorul peniru o .parte a murit fără testament este împărtă- 
şită şi de alţi jurisconsulți de la. sfârşitul perioadei clasice; vezi Ulpian în 

Dig, 5. 2, 24 si 6 Si Paul în Dig, 5, 2, 10.
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Ă Regimul lui Iustinian, 
(Cod. 3, 28; Nov, 115). 

lustinian a contopit sistemul vechii exheredări civile cu acela al querelii de drept consuetudinar; şi a căutat să pună la disposiția moștenitorului legitimar un mijloc de a dobândi ceia ce i se cuvine, cu totul deosebit de guerela. Şi anume: când testatorul a lăsaţ. celui îndrituit mai Puțin de cât debita portio, acesta avea actio ad supplendam legitimam ') pentru a o completa, Se deosibește de querela prin faptul că nu este o “acţiune vindictam spirans: tinde a rectifica o Breşală a de. functului, nu a desființa un act care ar fi conținut ! o injurie pentru moștenitor, Ne-având un caracter exclusiv personal, se „moștenea; şi cum reclamantul nu urmărea satisfacţie pentru o î atingere adusă, ci numai un adaos material, acțiunea nu se stingea prin recunoașterea testamentului ca: la querela, unde asemenea recunoaștere însemna o iertare;. chiar în asemenea . “caz pulea îi intentată pentru a se obţine ceia ce lipsea din de- bita portio. Acţiunea, numiţă și suppletoria, putea fi îndreptată numai contra - moștenitorilor instituiți în testament, pe când querela se intenta contra ori-cui deţinea bunuri succesorale, sau prin dol incetase “de a le poseda. Spre deosebire de gue- rela, reclamantul nu devenea indisnus și nu perdea ceia ce i se lăsase prin testament, dacă nu obținea câștig de causă, * Lustinian a mai reglementat în Novella 115 querela inofți- ciosi testamenti numai cu privire la descendenţi şi ascendenți, " fără a se pronunța asupra aceluiaşi drept cuvenit fraților. și - surorilor față de o persona turpis.:  - E „Până la el-cazurile de desmoștenire se judecau după apre-. „cierea judecătorilor; el. le-a determinat, fixând 14 motive pen- tru desmoştenirea descendenților și 8 pentru excluderea ascen- denţilor de la moştenirea descendenților,  Moştenitorul instituit era obligat, în procesul de atacare a. testamentului, să dove- „dească că motivul de desmoșştenire arătat de testator era înte- |. meiat. | Da a E Se A mai hotărit ca descendenților şi părinţilor defunctului nu numai să 'se lase legitima portio, dar să fie și numiți ca moște- nitori în testament. Sub acest regim querela se aplica numai 

  

s 

1) Cf. Cod. 3, 28, 30, 3i, şi 36, pr. -



la cazurile când:. sau moștenitorului legitimar -nu s'a lăsat ni- 
- mic, sau deși i s'a lăsat nu a fost numit ca moștenitor, În aseme- | 
nea împrejurări prin guerela nu se desfiinţa de cât instituția de 
“erede a adversarului care a perdut procesul;. restul testamen- 
tului îşi păstra valabilitatea. Partea câştigătoare îi lua locul în . 
moştenire rămânând. însă oblisată a execută. disposiţiile de ul- 
timă” voință referitoare la porţiunea dobândită, “în măsura în 

„care această, executare nu-i atingea ' legitima. portio 1). -: 
"În ce privește quantumul porțiunii legitime, el a părăsit 

vechiul sistem roman de '/+ din porțiunea ab intestato, şi a com- 
plicat calculul cel simplu cu disposiţiile arătate mai sus: moş- 
tenitorul legitimar primea */ din porţiunea ab intestato dacă 
sunt 4 moștenitori sau mai puţini, %, dacă trec de 4, *), - 

| “TITLUL 1... | 

„ “DOBÂNDIREA MOŞTENIRII. - - 

a Consideraţiuni generale... 
| (Dig. 28, 8; 29.2; Cod. '6, 30-31), 
„În ce privește dobândirea moștenirii, adguisitio. hereditatis, 

„s'a făcut deosebirea între persoanele cari țineau de casa defunc- 
„= „tului (heredes domestici) şi moștenitorii streini, heredes extra- 
„_nei?), Cei dintâi, fiii de familie şi sclavii, dobândeau moștenirea 

în momentul deschiderii succesiunii, vrând nevrând *); de aceia 
se şi numeau heredes necessarii. Pentru extranei momentul nu- 
mit detatio nu însemna de cât putinţa juridică de a deveni moş- 

Î.. ” ' ă i 

-1) CE, Nov, -115. 4. 9: Si autem hacc non fuerint observata, nullam vim 
huiusmodi testamentum quantum ad institutionem hercdum habere -sancimus 
“sed rescisso testamento eis gui ab intestato ad hereditatem defuncti vo. 
cantur res eius dari disponimus, legatis vidclicet sive fideicomissis et liber. 
iatibus et iutorum dationibus seu aliis capitulis, sicut “superius dictum. est, 
suam obtinentibus firmitatem.: . | _ | - “ — 

*) Regula s'a fixat in următorul vers memorativ: 
Quatiuor aut intra natis dani -iura “irientem. 

—  - Sed dant semissem si quinque vel ultra, 

3) Gaius II, 152: Heredes' autem aut necessarii dicuntur aut sui et ne-. 
cessarii, aut exiranei. - . i | 

1) Gaius IL, 157; .,. necessarii vero ideo dicuntur, quia omnimodo, sive 
velint sive nolint, tâm ab intestato quam ex testamento heredes fiunt, 

- -
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tenitor. Depindea însă de voința acestora să-şi însușească Moş- tenirea, Extranei, fără o declaraţie de voință că primesc moș- tenirea, îără aditio hereditatis, nu deveneau moștenitori; . de aceia se și numesc heredes voluntarii *), a -Cum însă dobândirea unei moșteniri înseamnă 0 adquisitic per universitatem,' în virtutea căreia titularul Succesiunii răs- | 

tegorii de moştenitori necesari şi anume: a) .heredes sui se pot abţine: de a primi moştenirea părin 

telui lor, în cât moartea acestuia ar constitui Prilejul unui fe) de acrescenţă, „ e | E 5) Sclavul instituiţ moștenitor și deci liberat are benefi- cium separationis: nu poate respinge moștenirea, dar poate ţine despărțită propria-i?) avere de aceia hereditară, răspunzând peniru datorii numai până la concurența activului moștenit, 
exiranei, aceştia nu răspund de oblisaţiuni streine de cât prin - actul propriei lor” hotăriri,' manifestată prin aditio hereditatis.. Aici însă se poate ivi o stare juridică Specială prin faptul că moștenitorul lasă să treacă timp între delatio: şi aditio here- 

S'a pus întrebarea cine este subiect de. drept al moștenirii 

1) Gaius II. 162; Extraneis autem heredibus deliberandi polestas data est de adeunda hereditate vel non adeunda,. 
?) Din momentul deschiderii succesiunii sclavul instituit ca moştenitor putea 'să aibă avere proprie. pentru că prin institulio devenise om. liber, chiar: dacă. testatorul nu hotărise aceasta, -Numirea sclavului ca moştenitor „se făcea mai ales când testatorul prevedea că asupra moştenirii încărcată cu datorii se va deschide faliment; şi pentru ca numele de falit să nu-i intunece memoria, el înscriea ca moștenitor un sclav pe al cărui nume se vindeau” bunurile lăsate. Gaius II, 154: Unde qui facultates suas suspectas habet, solet servum suum Primo aut secundo vâl eliam ulteriore gradu liberum et heredem instiluere, ut si creditoribus satis non fiat, potius huius heredis quam testatoris bona veneant, id est, ut isnominia, quae accidit ex - venditione bonorum, hunc potius heredem quam ipsum. testatorem contingat.
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deschise dar neacceptate încă, al heredităţii iacente? De cuius 
- nu mai există, moștenitorul așteptat nu a declarat că primește, 
"în acest -timp patrimoniul poate suferi prefaceri economice în 

'cari sclavii hereditari nu joacă decât rolul de instrumente.. Ale 

cui? Chestiunea este controversată față de textele din Pandec- 
te, cari nu par la prima analiză a conţine o soluţie unitară, Se 
întâlnește expresia: Hereditas sustinet personam defuncti: aşa | 

„dar, defunctul ar păstra încă o personalitate juridică. Eroare; 
i de oarece capacitatea juridică încetează cu moartea, Se întâl- 

"nește și concepția: hereditas sustinet personam heredis. Solu- 
țiunea este acceptabilă, pentru că .subiect de drept poate fi o 

persoană vie, dar încă necunoscută *), A treia părere: moşteni- 
rea reprezintă un drept fără subiect. Explicaţia este fundamen- 

„tal greşită. Nu se poate admite un drept, ocrotit de puterea sta- 
iului, fără să aparțină cui-va?). 

Această: ocrotire nu a avut loc de la început. Până în tim- 

pul lui Hadrian dreptul viitorului moștenitor nu s'a bucurat de 
nici o protecţie: streinul se putea instala în moștenirea neaccep- 

tată şi după o posesie de un an o usucapa prin așa numita 
usucapio pro herede, aducând un câștig nejustificat posesorului. 
De aceia Gaius numește această usucapiune lucrativa, dar şi 
improba. Sub Hadrian s'a hotărît printr'un senatusconsult ca 
moștenitorul civil să poată revendica moștenirea, ca și cum 
usucapiunea pro herede nu ar îi avut loc. (Gaius II. 56—57). 

- Mai târziu, printr'o oraţiune a lui Marcu-Aureliu, s'a pedepsit 

autorul unei asemenea usucapiuni pentru faptul caracterizat 
drept crimen expilatae hereditatis. Dic 41, 19, 

ŞI . 

Acceptarea moştenirii. 

Actul de acceptare a moștenirii se numeşte aditio heredi- 
tatis. Cuvântul adire indică nuanța de a merge la moștenirea 
iacentă, pentru a o lua în stăpânire, deci un act de voință, fără 
de care succesiunea nu trece asupra unui extraneus. ă 

- 2) Odată ce moștenitorul a primit, el este ptivit a îi urmat defunctului 

din momentul morţii: Heres quandoque adeundo hereditatem iam tunc a: 

morte successisse defuncto -iniellesitur, cf. Dig. 29, 2, 54, 

:) In ce priveşte analiza diferitelor. opiniuni şi stabilirea unui punct de 

vedere unitar, cf, 7, C. Cătuneanu, Hereditas iacens. Bucureşti, 1015,
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Aditio hereditatis este un mod civil de a dobândi o succe- Siune și se săvârşeşte în trei moduri; prin cretio, prin pro herede gestio sau prin nuda voluntas în dreptul clasic | - a) Cretio este declaraţia de primire, solemn făcută înaintea” martorilor ?), Această declaraţie putea fi impusă moștenitorului instituit prin disposiţie testamentară, In asemenea caz se deo- sibește: cretio continua, când testatorul a prevăzut ca în termen de 100 de zile neintrerupte începând dela moartea lui să se rostească moștenitorul dacă primește sau nu; cretio vulgaris, numită astfel pentru că era mai obișnuită, când cele 100 de zile . se socotesc utiliter, adică de când moștenitorul a putut să afle despre delaţiune şi numărând numai acele zile în cari s'ar fi Putut pronunţa. Când testatorul a dispus ca moștenitorul să fie exheredat dacă nu se pronunță în intervalul prevăzut spre a accepta moștenirea, asemenea sancțiune constituia. o crețio per- fecta *). Aceste forme au durat în dreptul clasic, Împărații Ar. * cadiu și Honoriu printr'o constituție din anul 407 le-au des- ființat 1), | Da Ma | | | b) Pro herede sestio consta în săvârșirea unui act, din care rezultă. că autorul a avut intenția *) să fie moștenitor; spre exemplu, a vândut un obiect din moștenire, a încasat o creanţă.. 

aut pro herede gerendo vel ctiam nuda voluntate suscipiendae hereditatis heres fieri, - ' e ” Aa ?) Cretio mai inseamnă şi termenul fixat moştenitorului. spre a'se pro- nunța, cum rezultă din Gaius IL, 164: Extraneis heredibus - solet cretio dari, id est finis deliberandi, ut intra certum tempus vel adeant . heredita- tem vel, si non adeant, emporis fine „Summoveanlur: ideo autem cretio 

„ toarea; „Tilius heres “esto cerniloque in. diebus centum “proximis, quibus scies poterisque, nisi ita creveris, exheres esto“ ct. Gaius II, 165; cf, și Ulpian Reg. 22, 3032, e | *). Ci. Cod. 6, 30, 17; Crelionum scrupulosam solemnitatem hac lege "penitus ampulari decernimus. - 
, 5) Fără această intenţie nu avea loc adilio' hereditatis; Iulian, citat de Ulpian în' Dig. 29, 2, 20, pr. scrie: pro- herede autem gerere non esse. facti quam animi: nam hoc, animo esse debet, ut velit esse heres, Ceterum si quid pielalis causa fecit, si quid  custodiae. causa fecit, si quid guasi non heres ogit, sed quasi alio iure dominus, “apparet non videri pro herede fessisse, 

- a
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c) Nuda voluntas--este declararea voinţii, lipsită de orice 
"formă, prin care se face adiţiunea; a. rămas, alături de pro 

herede gestio, modul de a accepta o moștenire după ce s'a des- ființat solemnitatea crețiunii, . - ia 
Dacă testatorul nu a prevăzut crețiunea în testament sau 

moștenitorul nu a manifestat în nici un fel voinţa de a accepta, 
"se prelungea o incertitudine căreia dreptul civil nu i-a pus un. - 
termen. Moștenitorul chemat nu era obligat a săvârşi aditio he- reditatis şi “rămânând inactiv. nu-și perdea dreptul la moște-. 
nire, O presiune indirectă asupra lui, spre a-l hotări să primească. 
rezulta din usucapio pro herede. Dacă în timpul posesiunii de: 
un an nu se pronunţa, streinul devenea moștenitor. până la . - Hadrian, Un mijloc direct de a face pe moștenitor să se decidă 

„s'a creat prin interrogatio in iure, şi anume: creditorii succesiunii chemau pe moştenitor înaintea pretorului spre a-l întreba dacă. este herede şi în ce măsură; an heres sit et ex quota parte 1). El 
ori răspundea imediat, ori cerea un timp spre a se gândi?), spa-. 
fium deliberandi. Dacă in acest interval nu s'a pronunțat, tăce- rea era privită în dreptul clasic ca o repudiere a moștenirii, lus- 

„„tinian, mai puţin logic,..a hotărit că lipsa de răspuns înseamnă 
acceptare, E A 

Spatium deliberandi s'a acordat timp de 100 zile utile, după * 
vechiul obiceiu consfințit prin testamente; sub Iustinian nu pu- tea trece de un an). ” | | 

După dreptul pretorian moştenirea se putea dobândi prin 
introducerea cererii admisă de magistrat, numită asnitio, de a 
i se acorda bonorum possessio. Pretorul obișnuia să o acorde: în' conformitate cu normele stabilite în edict (Dig. 38, 9,), era. edictolis; în unele cazuri bonorum possessio -era -decretalis, - . 
„pentru că se acorda după o cercetare prealabilă 1), ' 

  

- 1) Răspunsul precis, era n6cesar, pentru că creditorul, care ar fi che- 
mat în judecată pe moştenitor pentru mai mult decât în măsura părţii 
sale succesorale, ar fi comis o pluris petitio. 

2) CE. Gaius II. 167. : ÎN A 
-5) Ci. Cod. 6, 30, 22. $ 13: s'a admis 9 luni când îl acorda un magistrat, _ 

un an când făcea această concesie împăratul, 
*) In următoarele imprejurări pretorul acorda bonorum possessio în 

urma unei cercetări, causae cognilio, fie spre a conserva eventuale drep- 
turi de succesiune, fie spre a creia în mod provizoriu o situație prin care 
se ocrotesc anumite interese: , _ 

a) bonorum possessio ventris nomine se acorda unui curator spre a se
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Condiţiile cerute pentru -a accepta, 
| - Acestea se pot Srupa după două” consideraţiuni: unele re-. “zultă din caracterul juridice al adițiunii; altele din norme spe- ciale introduse în timpul lui August, spre a se pedepsi persoa- 

moștenitorului și beneficiile dar și 'sarcinele moștenirii: primite, „De aici urmează, că: o: persoană, care nu” se poate obliga sin- ură, nu poate declara că primește -0 succesiune; și că o per- soană, aflață sub- puterea altuia ca fiu de familie sau ca sclav, „nu poate face aceiaşi declaraţie de cât cu autorizație, iuissu . pairis sive domini. Altfel, acesta s'ar găsi obligat față de cre- ditorii hereditari fără știrea și voia lui; atare consecință ar fi în contradicţie cu concepția fundamentală din. dreptul roman. că "fiii de familie şi sclavii nu pot obliga civiliter pe stăpânul casei . Prin gestiunea lor. In ce Priveşte persoanele sui iuris, aflate sub” tutelă sau curatelă, acestea nu puteau accepta “moștenirea. de cât cu auctoritaş tutoris sau consensu curatoris. 

tele nu putea dobândi o Succesiune, pentru că “nici unul nici altul nu era în stare să-și exprime voința proprie, După dreptul 

"păstra succesiunea aceluia care era. aşteptat să se nască şi spre a se între. 
ține mama lui nascilurus, Ci, Dig. 37. 9, ” b) bonorum possessio ex edicto Carboniano, acordată impuberului a 
cărui filiaţiune este contestată, Până la timpul pubertăţii când se va decide 
procesul, cf.-Dig, 37, 10; Cod. 6. 17, : , a c) bororum Poss2ssio furioși nomine, acordată curatozului: în timpul 

“cât va dura nebunia. Dacă furiosul -s'a insănătoşit va putea accepla 'sau | 
repudia moştenirea; dacă a murit. fără a se fi vindecat, nu moştenitorii . 

- furiocului Venezu la succesiunca: asupra căreia pretorul acordase numai 
o posesiune Provizorie, pentru că prin măsura “pretoriană el nu dobândise 
încă moştenirea. Succesiunea- frece ori la fheredes substituti, ori la moşte- 

"nitorii ab intestato, ori în lipsa lor la stat, Ci. Girard, pag, '873, nota 5; Dernburg II. $ 539, - - „i . a 1) Actus lesitimus sunt acelea la: cari ru re poate adăuşi nici termen | nici condiţie: Dig. 50, 17, 77: Actus legitimi, 'gui Ron recipiunt -diem vel | 
condicionem: veluti emancipalio, acceptilatio, “hereditatis aditio, scrii oplio, dalio tutoris, in fotum tiliantur Per-temporis vel condicioris adiectionem. - 

x
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atingerea vârstei de 7 ani sau până la însănătoşirea alienatului, 
Această consecință a fost evitată de pretor mai întâi în cazu- 
rile de bonorum possessio, şi anume: s'a spus că agnitio, cererea 
de instalare în moștenire, este un act de procedură, şi cum s'a: 
admi: reprezentarea în proces, era cu putință ca un terțiu să. 

reprezinte şi pe” îndrituitul la moştenire cerând în locul .lui 
bonorum. possessio. Aşa dar, şi tatăl sau tutorele pentru infans,. 
şi curatorul pentru. furiosus au putut cere: bonorum possessio. 

"Mai târziu-s'a întins, interpretarea și la aditio hereditatis, așa. 

în cât ambii representanţi legali au putut declara, că ei, pentru. 
persoanele incapabile acceptă succesiunea 1). E 

„IL. În afară de condiţiile legate de actul adiţiunii, mai era. 
necesar pentru a dobândi.o moştenire şi ius capiendi, introdus. 
sub August prin legile Iulia şi Papia Poppaea în scopul de a se: 
favoriza încheierea căsătoriilor şi a se stimula natalitatea, Le-" 
fiuirea, simptom al „ decadenței, conţinea două feluri de dispo-. 
ziţiuni coprinse în pars nuptiaria și pars: caducaria. - 

În prima parte se prevedea că bărbaţii între 20 şi 60 .de- 
ani,. și femeile între 18—50 să trăiască în regimul căsniciei. 

Partea a doua a stabilit incapacitatea totală sau parţială. 
_de.a dobândi ceia ce s'a lăsat prin testament ca Rereditas sau. 
legat, și anume: celibatarii (coelibes), persoanele necăsătorite, 
nu puteau primi nimic ?); iar căsătoriţii lipsiţi de copii *), nu-- 
miţi orbi, nu puteau dobândi de cât jumătate din ceia ce li s'a 
lăsat. Partea ne dobândită, numită caducum, revenea părinţilor- 
cu copii cari figurau în același. testament, heredes patres; în. 
lipsa. acestora revenea părinților cu copii instituiți ca legatari, 
legatarii patres. Și unii și alții aveau ius caduca vindicandi,. 
dreptul: de „a 'cere partea devenită caducă în favoarea lor; în: 

  

IE) Cf, Girard, pag. 874—875 . . 
2) Nu erau atinşi de incapacitate nici cognaţii cu testatorul până la. 

VI grad, nici “acele persoane: cari obţinuseră dispensă la început de la, 
- Senat, mai târziu- prin. favoare imperială. Aceştia aveau aşa numită solidi 
"cupacitas. Ci, Ulpian Reg. '15. 1. 3; şi 16.1, Incapacitatea: de a primi nu se- 
aplica la. testamentul militarilor, _ 

„9. Incapacitate. parţială "sufereau bărbaţii fără nici un copil, şi femeile. 
care nu aveau trei copii ca ingenuă sau patru ca libertă. Era total incapa- 
bilă „de-a primi femeia probrosa, tu moravuri rușinoase, chiar din testamentul 
unui militar după un rescript al lui Hadrian, Cf, Dig. 29, 1, 41.-$ 1, Această. 
restricțiune a păstrat- o .şi Iustinian. Pentru alte cazuri de restricțiuni cf. 
Nov, 89. cap. 12; Nov, 22, cap. 22. pr. - 

“
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lipsa lor. partea caducă revenea statului, Ius capiendi Sau ca- _Pacitas, se putea câștiga dacă persoana interesată se căsătorea în grabă, în timp de :100 zile de la deschiderea succesiunii 1, După legile caducare nu putea dobândi nici soțul din testamen.- „tul celui-l'alt soț mai mult de cât a zecea parte din moștenire, “de aici numele lex decimaria. Această restricţiune nu se aplica, dacă unul din soți. avea copii 'dintr'o căsătorie anterioară sau “amândoi perduseră copiii născuţi din căsnicia lor, în care cazuri pentru fiecare copil existent sau perdut: soțul mai putea do- bândi câte o zecime ce i se va fi lăsat prin testament, (Ulpian, „lib. sing. XV). Aceste incapacităţi au fost desfiinţate în cursul perioadei bizantine?), . e LS 

$ 2, 

Transmisiune,. 

„„ În legătură cu dobândirea moștenirii se pune chestiunea dacă dreptul de a dobândi succesiunea, ce decurge ex delatione, trece la moștenitorii chematului la “succesiune, Acest drept era, în principiu, strict personal și deci intransmisibil conform re- sulii: hereditas non adita non transmittitur *). S'au admis totuși . abateri din considerațiunea că este nedrept a lipsi de un bene- ficiu pe moștenitorii chematului la succesiune, când acesta nu a avut pulința să declare că o primește. Spre exemplu, înainte de deschiderea testamentului ce s'a întârziat) heredele insti- 
DIR NI „. 

.1) Prin dobândirea calităţii de cetăţean în acelaşi interval, dobândeau ius capiendi şi Lafini iuniani, cari după lex lunia deși trăiau ca liberi nu „aVeâu ius commercii mortis causa şi deci nu puteau primi nimic ce li s'ar. - fi lăsat prin testament, Cf Ulpian Reg. 17, 4; Quod" quis sibi testamento relictum, ita ut iure civili capere possit, aligua ex causa non ceperit, cadu- . "cum appellatur, velut - ceciderit -ab eo: verbi gratia si coelibi vel Latino Iuniano legatum fuerit, relictum nec intra dies centum vel caelebs legi pa- ruerit, vel Latinus ius guiritium conseculus sit, 
2) CE. Cod. 8, 58, (57): De infirmandis poenis coelibatus et orbitatis et de decimariis sublatis. o i 5) Cod, 6, 51, 1.-$ 5: hereditatem etenim, nisi fuerit- adita, transmilti nec veleres concedebant nec nos patimur. _ „.4) Asemenea întârziere putea avea loc prin' disposiţiile S. C. Sila- nianum din anul 10 după Christos, prin care se prevedea, că în 'caz de moarte violentă a testatorului, moștenitorul să amâne deschiderea testa- , mentului până se va termina instrucția prin torturarea şi executarea! scla- 

” 35



tuit a murit, Pentru asemenea împrejurări s'au admis cazuri 
de transmisiune: 

a) Când chematul la moştenire nu a putut săvârși aditio - 
hereditatis pentru un motiv binecuvântat, spre exemplu, a lip- 
sit. în interesul statului și a murit înainte de a afla de voca- 

"țiune; în acest caz moștenitorii săi pot cere să li se menţină 
dreptul ex delatione, prin intervenţia pretorului. Cazul. se nu- 
mește fransmissio ex capite in integrum restitutionis 1), pentru 
că în această împrejurare chematul însuși: ar fi obținut restitu- 
lio in integrum. e i i - 

b) Când un infans a fost instituit ca moștenitor şi a mu- 
rit fără aditio hereditatis, tatăl său poate dobândi încă succe- 
siunea *), . | „. : - 

c) Sa admis «transmisiunea în favoarea descendenților 
aceluia care a fost instituit ca heres ex parte, când acesta a 
murit înainte de deschiderea testamentului, fransmissio theodo- 
siana. (Cod, 6, 52). ustinian nu înai face deosebirea, între moș- 
tenitor parțial şi integral. (Cod, 6, 51. 1, $ 1 

d). După lustinian s'a acordat moștenitorilor chematului! 
dreptul la adiţiune în restul anului, socotit de la delaţiune, în 
care acesta a murit, transmissio iustinianea, (Cod. 6. 30, 19). 

- 83 

Repudiaţiunea şi înstreinai-ea moştenirii. 
| (Dig. 18, 4; Cod, 4, 39), | 

„Moştenitorul strein, liber să accepte moştenirea, era liber și să o respingă: is potest repudiare gui et adquirere potest , „Dar, pe când tatăl sau tutorele, în dreptul înaintat, putea ac- 

  

vilor bănuiţi a fi comis omorul, Sancţiune: moștenitorul devine indignus. Fără această prevedere, sclavii odată liberaţi prin testament nu mai puteau fi torturați şi deci instrucţia pornită după deschiderea testamentului ar fi | fost zădărnicită, Cf, Dig, 29, 5; Cod, 6, 35. Vezi cazul -relatat de B. Kiibler- în Geschichte des r. Rechis, pag..263—64, in care C. Cassius -Longinus sa dovedit a fi un om consequent, lipsit de orice simţ al umanităţii, 1) Cf, Dig. 20, 2, 86, șr, | 
*) Pentru "această transmissio ex capite infantiae săvârşită în favoarea tatălui nu atât ca moștenitor, ci ca beneficiar al puterii paterne, cf,. Cod, 6. 30, 18. ş Î-şi Ferrini, op. cit, No: 609, : E *) CE. Dig, 29, 2,18,



cepia pentru infans sau Pupil, ei nu puteau renunța în numele -impuberului.: In dreptul clasic renunțarea rezulta din tăcerea „moștenitorului, fie că a fost instituit cur 'cretione, fie că i s'a „fixat un spatium deliberandi și nu a răspuns, DN "Un mod de înstreinare a moștenirii era in iure cessio he- reditatis. Dar aici trebuia să se facă deosebirea între hereditas delata“şi hereditas adita. Asemenea alienare, făcută prin pro- ces” fictiv înaintea pretorului, o. putea săvârși numai moștenito- rul ab intestato care Putea înstreina numai hereditas. delata, Efectul juridic era că vindicantul' devehia herede *). Moştenitorul testamentar nu putea înstreina, pentru că prin asemenea disposiţie ar fi atins drepturile succesorilor ab intes- tato, cari veniau la moştenire din momentul ce înceta vocaţiunea ex testamento; pe când. moștenitorul ap intestato înstreinând, nu atingea nici un drept, pentru că după dreptul civil moștenirea neprimită nu trecea nici la $radul nici la clasa următoare, ci de- venia vacantă, conform principiului: in- legitimis -hereditatibus_ successioni locus: non esti), e i “In caz când moștenirea fusese primită, hereditas adita, în- streinarea nu transmitea calitatea de herede, conform regulei: semel heres semper heres. În acest caz nu avea loc o succesiune Per universitatem, ci numai o dobândire a lucrurilor corporale. Cedentul continua să răspundă de datoriile hereditare,.. pentru că nu se putea desbrăca de. calitatea de herede; iar creanțele lui se stingeau, pentru că prin 'in iure cessio renunțase la ele fără a fi putut să le transmită vindicantului *), 
“O moştenire acceptată se putea înstreina şi prin vânzare. Dar acest act n strămuta calitatea de herede asupra cumpă- rătorului, ci putea aduce numai acelaşi efect economic ca și cum nu vânzătorui, ci cumpărătorul ar fi fost moştenitor, Acest rezultat se cbținea prin-stipulațiuni reciproce făcute între” păr țile contractante, sfipulationes emptae et venditae hereditatis, prin cari vânzătorul promitea să restitue cumpărătorului tot ce 

” . 7 Ss 
Ă , 

1) S'ar părea că cedentul a transmis celei-l'alte părţi o situaţie juri- dică pe care nu o avea, îniru cât inainte de adiţiune mu avea calitatea de Îi moştenitor; Obiecţiunea este numai aparentă, pentru 'că actul înstreinării . presupune o acceptare prin pro herede gestio, aşa în cât cedentul ajunsese cu un moment mai înainte moştenitor. Cf, Dernburg, $ 548, nota 2, :) CE. Paul, Sent. 4, 8. 21, (23). 
3) Vezi expunerea lui Gaius cu distincţiunile din text Inst, i[, $ 34-31, 

e 35e
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va fi încasat din creanţele: hereditare, iar cumpărătorul pro: 
mitea să plătească vânzătorului tot ce acesta în calitate de de-: 
bitor al moștenirii va fi plătit creditorilor pentru achitarea da- 

_toriilor hereditare 1), (Dig. 18. 4; Cod, 4. 39). - i 

Efectele repudiațiunii. 

„_» Când o succesiune-a fost repudiată, poate avea loc: sub- 
stituțiunea, acrescența sau 'successio ab intestato. 

I. Substituțiunea vulgară în asemenea caz împlinea lipsa . 
- prevăzută de testator și ivită prin neacceptarea heredului 'in- 
stituit, Moștenitorul substitutus dobândeşte moștenirea după 
aceleași reguli:ca și instituitul, e supus legilor caducare, şi răs- 

_punde de sarcinele şi datoriile părţii hereditare dobândite în 
aceiaşi măsură ca și institutul dacă ar fi primit?). Dreptul re- 
zultat din substitutio nu se moștenește, - : -.... i 

II. Dacă. testatorul nu a prevăzut o substitutio şi unul din 
moștenitorii instituiți nu acceptă, ori dacă unul din moștenitorii . 

„chemaţi ab intestato respinge, are loc .acrescența cu efectul că, 
partea celui care nu a primit va fi dobândită-de moștenitorii 
cari au acceptat. Adăugirea părţii rămase liberă. este o conse- 

„cință juridică a principiului, că. fiecare moştenitor are o. voca- 
țiune eventuală la întreaga succesiune și că numai concurența 
mai multora stabilește părţile fiecăruia: concursu partes fiunt. 
Odată dispărută sau micşorată această concurență . prin ne- 
acceptare, dreptul restrâns. se lărgeşte de la sine asupra por- 
țiunii vacante, De aceia se spune că acrescența are loc ip5o : 
iure; -că e forțată, adică adăugirea se face: chiar fără ştirea și 
voia aceluia a cărui porțiune se măreşte cu partea rămasă li- 
beră *); că acrescența are loc portioni; nu personae și de aceia 
beneficiarul nu este obligat să: execute. legatele, fideicomisele 
sau alte sarcini cari apăsau partea dobândită prin acrescență, 
Mai târziu s'a admis totuși că porțiunea transit cum suo onere ?), 

1) Vezi Dernburg, Il. $ 548, pentru amănunte, 
2) CE. Dig, 31, 61. $1, | o 

3) Cf. Dig, 29, 2. 53, $ 1: Qui semel aligua ex parte heres extilit, defi- 
cienlium partes etiam invitus excipit, id est tacite. ei deficientium partes 
etiam invito. adcrescunt,. . . - ! . . 

1) Dig. 31. 61. Ş 1: Iulianus quidem ait, si alter ex legitimis heredibus 
„repudiasset portionem, cum essent ab eo fideicommissa relicta, coheredem 

z
—



-— 549 —. 

Acrescenţa cu menţionatele consecințe s'a desvoltat în con- " formitate cu concepțiile vechiului ius civile; de aceia acest re- Sim se și numește ius antiguum, spre deosebire de sistemul nou introdus prin legile „caducare, Acrescenţa se aplică nu numai la succesiunea testamentară, ci și ab intestato în care 'caz por- țiunea vacantă măreşte proporţional cotele acelora cari devin moștenitori; iar dreptul la acrescenţă trece prin moștenire chiar când îndrituitul a murit înainte de a se produce acrescenţa . Legile caducare au introdus norme complicate și nejuridice pentru a favoriza. pe părinţii cu copii scriși în testament, In cursul perioadei bizantine aceste reguli au fost desființate, Iusti-: nian a înlăturat ulțimele reminiscenţe revenind la sistemul acrescenții după ius antiguum ?). 
III. Succesiunea ab intestato se deschide, când nu a avut loc nici transmissio care trece înaintea substituţiei, când nu a.- avut loc nici substitutio care trece înaintea acrescenţei, când . nu a avut loc nici acrescența. ; 

După vechul drept civil, dacă chematul la moștenirea ab intestato o respingea, nici asnaţii mai depărtaţi, nici gentilii nu veniau în locul lui, pentru că nu se admitea nici successio * graduum nici ordinum, . i aa După dreptul pretorian s'a admis fără nici o restricție de- voluţiunea, trecerea moștenirii neacceptate de la o'clasă la alta, sa admis successo ordinum. Sa admis și successo sraduum în clasa unde cosnati; nu era nevoe de această successio în clasa unde liberi pentru că toți heredes sui şi emancipatul erau chemaţi cu dreptul de reprezentare. In clasa unde legitimi pre- torul nu a putut admite nici un fel de devoluţiune de la un grad la altul, pentru că a introdus în bloc fără nici o modificare regimul dreptului civil în sistemul său, - o a Principiul devoluţiunii, de origină pretoriană, s'a aplicat la 
O 

. 

cius non esse cogendum lideicommissa praestare: portionem enim ad “cohe- redem sine onere. pertinere, sed post rescriplum Severi; quo fideicommissa ab instituto relicta ab substitulis debentur, et hic-quasi substitutus cum suo -” " onere consequelur adcrescentem Portionem. Ă - - : 1) Cf. Dig. 38, 16. 9; :Si ex pluribus legitimis _heredibus guidam omi. serint adire heredilatem__vel morie vel qua alia ratione impediti Fuerint, quo minus: adeant, religuis, qui „adierint, adcrescit illorum poriio et licet decesserint,- antequam adcresceret, hoc ius ad heredes corum pertinet. *) Pentru amănunte ci, Girard pas. 882—84 şi Dernburg IL, $ 481,
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“s. C. Tertullianum și Orfitianum, aşa în cât moștenirea „trece . 
la gradul mai depărtat dacă persoanele în primul rând che- 
mate nu acceptau, . | ” - i 

Iustinian a admis,. fără nici o deosebire de agnaţi și cog- 
nați, ca moștenirea repudiată să treacă de la: grad la grad şi 
„de la clasă la clasă, i 

„Când are loc acrescenţa și când succesiunea ab intestato? - 
„Principiul hotăritor este următorul: “porțiunea neacceptată se 
acordă astfel, ca și cum acela care a repudiat nu ar. fi existat. 
Așa dar, dacă testatorul lasă doi fii dintre cari unul nu primeşte, 
porțiunea. nu se. adaugă aceluia care a primit, de cât numai 
dacă fiul care a respins: partea sa nu are descendenți. În caz 
când are descendenți, aceştia vin la porțiunea respinsă de tatăl 

“lor şi deci împiedică pe cel-l'alt fiu al defunctului să dobân- 
" dească prin acrescenţă .și partea respinsă. Dacă după de cuius 

au rămas doi fii și tată, iar un fiu nu acceptă, partea vacantă 
trece la fiul care a primit, nu la tată care aparține altei clase. 

_ Aici acrescența exclude successio. ordinum. In clasa colatera- - 
- lilor, cum moştenirea se dă rudelor celor mai apropiate în grad, 
"urmează că acrescenţa exclude successio Sraduum.- Aşa dat, 

" “dacă defunctul a lăsat doi veri dintre cari unul repudiează, par- 
tea vacantă nu va trece- moștenitorilor -lui, .mai depărtaţi în - 
srad, ci vărului care a primit, 

Ă Ş 4; 

Succesiunea vacantă. 

(Cod. 10.10; 6, 62,  : ---: 
Când succesiunea ab intestato 'nu a fost dobândită de ni- 

-meni, rămânea în vremea republicii ca res nullius, dacă după... 
satisfacerea creditorilor prin. venditio bonorum, făcută pe nu- 
mele defunctului, ar mai fi existat ceva după lichidare. In tim- 
pul Imperiului. succesiunea vacantă aparţinea: statului, în caz 

“când mai rămânea ceva după achitarea creditorilor n PR 
„Dreptul statului la succesiunile vacante a fost exclus în : 

cazurile, în cari defunctul aparţinea unei corporațiuni recunos- 

  

1) Dig. 49, îă, 41: Non possunt ulla bona ad fiscum pertinere, nist quae creditoribus superfutura sunt: id enim bonorum cuiusque esse intelle= 
Situr, quod aeri alieno superest,.vezi. şi Gaius IL. 150,



—'551 — 

cută ca persoană morală, Spre exemplu, s'a admis dreptul co- legiilor de meșteșugari la succesiunea. membrului defunct (Cod. "6. 62), dreptul mânăstirilor sau al bisericii la moştenirea. că- lugărului sau preotului (Cod, 1. 3. 20), dreptul curiilor la patri- :moniul rămas de la decurioni (Cod. 'Theod, 6, 2. 1). Statul sau corporațiunea moștenitoare : succeda per universitatem, cu”res- tricțiunea că .răspundeau de datoriile hereditare “până la con- curența activului, intra vires hereditatis, e E Aici se poate adăuşi și un nou caz de succesiune 1), admisă pentru a se favoriza liberarea sclavilor prevăzută prin” testa- ment. Când asemenea dispoziţie putea fi zădărnicită prin faptul că moștenitorul instituit nu accepta și făcea deci să devie nul întreg testamentul, s'a hotărit prin rescriptul jui Marcu-Aurel „Să se atribue moştenirea unuia din sclavii liberați tesfamento, Are loc addictio bonorumi libertatis câusa. (Inst, 3. 11), 

„SECȚIUNEA, 
Efectele dobândirii Succesiunii, 

| S 1. 

De - Răspunderea moștenitorului. Sa 
o (Dig. 42. 6; Cod. 1.'72), Ş 
Cine acceptă o moştenire, dobândește mai mult de cât suma valorilor hereditare. Pe lângă faptul că ia asupra-și . obligaţiile “cu caracter religios?) el devine continuatorul. personalităţii ju- ridice a defunctului: așa . dar, -succede în calitatea. de proprie- tar, creditor, debitor *) însușindu-și aceste titluri. fie că a do- , 

. E . PE a po 

1) CE. Inst,:3, 11, pr.: Accessit novus casus successionis ex constitu- -„ “Hone divi Marci, nam si hi,. qui libertalem acceprunt a domino in -testa- mento,' ex quo non aditur hereditas, velint bona- sibi 'adici libertatum -con- -servandarum causa, audiuntur, . Pa NR *) Aceste obligaţiuni constau în sacra: sacrificii şi parastase făcute în memoria defunctului, obligatorii nu numai din punctul de vedere moral dar şi prin edictele pontilicilor, Vezi fragmentul lui Cicerone din de legi. bus, 2. 19, 47-—49 reprodus: la pag. 20. Vol. I al colecţiei editată de Seckel “şi Kiibler intitulată; Iurisprudentiae anleiustinianae religuiae. 1908,. 2) Dig. 29, 2, 31; Heres in omne ius! mortii, non antum singularum rerum dominium succedif, cum et ea, quae in nominibus sint, ad heredem iranseant. Ă Da i
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_bândit iure civile fie iure praetorio, Totuşi posesiunea moștenirii. 
“nu trece asupra moștenitorului etxraneus de cât prin luarea de. 
fapt în stăpânire, prin adprehensio, Prin aditio hereditatis pa- 

- trimoniul moştenit.se confundă cu averea personală a moște- 
_nitorului,: După cum prin.acest act el dobândește. toate crean- 
ţele hereditare, tot astfel răspunde şi de obligaţiile succesiunii 

“indiferent dacă activul moștenirii era suficient sau nu'); de: 
„aceia se spune că el răspunde faţă de creditorii hereditari ultra 
"vires hereditatis, cu întreaga lui avere personală. 

“ Având în vedere această consecință, dreptul roman a creiat 
mijlGacele necesare pentru a ocroti atât pe creditorii succe- 
siunii acceptată de un moștenitor insolvabil cât și pe moşteni- 
tor când a acceptat o hereditas damnosa, “cu mai mult pasiv 
de cât activ, 

I. Creditorii hereditari- au, aflat. o protecție, acordânău- 
li-se beneficium separationis prin care puteau cere ca totalul 
succesiunii să se departă de averea personală a moștenitorului 
căzut în faliment, pentru'a se satisface ei în primul rând din | 
activul moștenirii înaintea creditorilor personali ai. moștenito- 
rului. Fără această măsură de”precauţiune, cum aditio heredi- 
tatis aducea o confusiune _a ambelor patrimonii, creditorii 
succesiunii ar fi concurat la massa falimentului fără nici o deo- 

* sebire cu cei-l'alţi creditori personali ai moștenitorului și ar e fi 

?. 

""preună cu propria-i avere rămânea afectată la asigurarea cre=' 
” ditorilor personali. Când creditorii: hereditari nu s'au plătit din" 

suferit în mod necesar o reducere a creanţelor lor, . 
„ Separaţiunea trebuia ' cerută pretorului într'un interval de: 

înaximum 5 ani,: Se acorda numai dacă patrimoniile își mai. 
păstrau de fapt o existență deosebită, sau dacă creditorii” nu re- 
cunoscuseră moștenitorului calitatea de debitor, spre exemplu 

” făcând cu tel o novaţiune sau primind dobânzi i PI 
„După satisfacerea creditorilor hereditari, moștenitorul do- 

pândea toate drepturile asupra restului succesiunii, care îm- 

succesiunea separată, s'a.pus întrebarea dacă: se mai puteau în-- 

. toarce contra averii personale a moștenitorului, Chestiunea a 

1). Ci, Dig. 50. 16. 119: Hereditatis appellatio sine dubio continet. etiam: 

damnosam hereditatem: iuris nomen est sicuti bonorum possessio, Dig. 29. 

„12. 8..pr,; ,... Hereditas. quin -obliset nos aeri alieno, etiamsi non sit sol- 
vendo, plus quam manifestum est, 

*) Ci, Dig, 42.6, 1. pr, şi $ 13, 14,
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fost controversată intre cei trei mari jurisconsulți de la sfâr. Şitul perioadei clasice, Papinian!) afirma că se pot întoarce; " Ulpinian şi Paul?) le-au negat acest drept, pentru că prin | “separatio bonorum cerută şi obținută creditorii au înțeles să re- nunțe a se mai îndrepta contra moștenitorului, ca debitor al lor, . O protecţie în sens invers nu s'a acordat şi creditorilor personali faţă de creditorii succesiunii damnosa, pentru motivul că nimeni nu poate fi împiedicat de a-și înmulți numărul cre- ditorilor *), i E Când moștenitorul e chemat la o succesiune cu mai mult “pasiv de cât activ, el poate evita răspunderea pentru datorii ultra vires hereditatis în diferite moduri, 
Dacă este heres necessarius se face deosebirea între ne- „-cessarius suus, sau sclav, Necessarius suus are ius abstinendi, cu efectul că moştenirea ce i-a. venit fără voia lui se va vinde pe numele defunctului, iar fiul de familie scapă și de datoriile “hereditare şi de numele de a fi falit. Sclavul avea beneficium. separationis, cu efectul că -nu răspundea personal de datoriile " “defunctului, -dar purta ponosul de falit, Când heredes sui sunt impuberi au. ius abstinendi fără nici o restricțiune; când au trecui de vârsta pubertăţii perd acest drept. dacă printr'o dis- poziţie oarecare s'au atins de moștenire, se immiscuerint here- ditati*). Un amestec ori cât de neînsemnat ar fi făcu ca heres -Suus să răspundă personal în întregime de datoriile hereditare, De. aceia Ihering*) a caracterizat moştenirea vechiului drept Civil o capcană, în care cădea ori-cine o atinsea. ă Si Aceste mijloace aparțineau moștenitorilor cari ţineau de 

  

1) CE, Dig. 42, 6. 3, $ 2: poate că acest text e interpolăt cf, Ferrini op, cit. No, 649 notă, : - es - *) Dig. 42, 6. 1. $ 17 şi Paul: Dig. 42, 6,5, 
1) Dig, 42. 6, 1. $ 2: nam licet alicui adiciendo sibi. creditorem -credi- toris sui facere deteriorem condicionem.. | 4) Dig. 29, 2, 57, pr.: Wecessariis" heredibus non solum impuberibus, scd etiam puberibus abstinendi se ab' hereditate proconsul potestatem facit ut quamvis creditoribus hereditariis iure civili -teneantur, tamen in eos.. -actio non detur, si velit derelinguere hereditatem, sed impuberibus qui. -dem, etiamsi se immiscuerint hereditati, praestat abstinendi facultatem, puberibus autem ita, si se non immiscuerint. a 5) CE. Scherz und Ernst in der Jurisprudenz, capitolul intitulat: Die Măusefalle des alten Civilrechts. e
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casa: defunctului :). -Moștenitorii "extranei nu aveau până la. 
Iustinian alt imijloc. de a scăpa de răspunderea ilimitată, de cât. 
neprimind moștenirea damnosa. Tăcerea în intervalul zis spa- 
ium deliberandi era interpretată tot ca o neprimire, Cine accep-- 
ta, răspundea fără nici o restricțiune. a 

Spre a ocroti pe minorul, care ar fi răspuns limitat în ca- 
„litate de “moștenitor, pretorul i-a acordat restitutio in intesrum. 
Acest mijloc în favoarea celor majori se oferea ca o concesie: 
de la caz la caz de către Impărați (Gaius II, 163). 

- Justinian?) a introdus o modificare: a dat- putință moşteni- 
torului care accepta,. să răspundă numai cu activul moştenirii 
dacă făcea un inventar al. succesiunii, în termenul normal). de.. trei luni de la cunoaşterea delaţiunii. şi dacă era întărit prin 
iurămânţ că. este exact. Inventarul se 'întocmea “de un notar, 
tabularius, fiind de faţă creditorii și legatarii care semnează . 
și actul. Analfabeţii pun pe act semnul crucii (venerabile sig-- 
-Nuni. crucis),. obiceiu păstrat la noi până astăzi introdus pro- 5 - 

) babil prin influența dreptului bizantin, Moștenitorul, care a luat: 
acesie : precauțiuni, care a primit moștenirea cu beneficiu de: 
inventar cum se. numește în codul civil român, răspunde numai 

i 

până la concurența activului, EI pierde. dreptul la acest bene- ficiu dacă a obținut spatiur deliberandi, pentru că se presu-. 
pune că în acest interval' a căutat să împuțineze moștenirea în 
mod fraudulos, | -- - i i 

Raporturile juridice dintre comoștenitori. 
| (Dig: 10, 2; Cod. 3, 36), 

Asupra moștenirii primite mai mulți moştenitori sunt co-. 
proprietari. Se prezintă un caz de communio incidens. Partici-.  panții se află într'o stare de indiviziune, Partea de drept a fie-. 

  

1) Spre deosebire de repudiaţiunea moştenirii, ius „abstinendi nu face * ca testamentul să cadă; prin urmare se respectă toate disposiţiile coprinse | în el. Moștenitorul putea chiar reveni asupra abţinerii în timp de trei ani, sub Iustinian, Cf. Dig. 28, 8. 8. şi Cod, 6. 31, 6, -- e 
*) CE. Cod. 6. 30, 22, constituţie din -anul 531, - "3) Acest termen putea, fi prelungit până la un an când spre exemplu, . inventarierea moştenirii compusă din bunuri situate în diferitele provincii ale statului roman, reclama un timp mai indelungat, Da -
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„cărui moştenitor e matematic fixată conform voinţii- testato- rului sau dispoziţiunilor legale; nu este însă determinată. în - natură, Asupra acesteia fiecare moştenitor poate ' dispune prin înstreinare „sau constituire de hipotecă, Aa " Eşirea din diviziune se poate face prin bună invoială . sau Prin judecată și în acest caz comoștenitorul intentează actio fa- -miliae herciscundae, a aa E | Nu se admite obligațiunea de a rămânea în indiviziune un timp nelimitat, nici când atare obligaţie s'a stabilit prin .con- | venție între moștenitori, sau prin voința: testatorului. Împărţirea. . 

„scunlur î), | | a | a „În ce priveşte raporturile obligatorii față de creditori, co-: moştenirii răspund limitat. sau ilimitat după. normele de mai ; sus, Oblisaţiunile cu Prestațiuni divizibile se fracționează, spre - exemplu o creanță sau o datorie având ca obiect o sumă de bani'se împarte între. comoștenitori conform. regulii nomina ipso. iure divisa sunt; obligaţiile acelea cu . prestaţiuni. indivizibile “ devin solidare după următoarele reguli: Fiecare din coherezi având calitatea de creditor poate pretinde întreagă prestațiunea, după cum ca debitor o datorește în întregime, Dacă comoșteni- torul. creditor a intentat acțiunea și Sa ajuns la condemnatio pecuniaria, oblisațiunea ajungând a avea ca obiect o sumă . de bani se împarte şi fiecare din moștenitori poate cere numai par- - tea ce i se cuvine, Repartizarea . creanţelor între comoștenitori putea avea loc şi- prin adiudicatio săvârșită de judecătorul, care + - a funcționat în procesul deschis prin actio familiae herciscun- dae?*). Dacă în contra comoștenitorului * debitor sa. obținut „ condemnatio . pecuniaria,. suma. stabilită prin sentință se îm-.. parte și fiecare din moștenitori răspunde . pentru „partea ce-i . “ incumbă, DR a să “ Collatio bonorum. - 
(Dig. 37, 6—8; Cod. 6.20); 

Raporturile juridice dintre inai mulţi moştenitori. nu rezul- tă numai din faptul coproprietății, ci și din obligațiunea de a 

  

:) CE. Dig. 5, 43 şi Dig, 34,5, 7, pr, - Po , *) CE Adolf Berger, Zur Eniwickelurigsgeschichte der Teilungsklagen „im ele r. Recht, Weimar, 1912, 
”
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întoarce la succesiune ceia ce a primit fiecare separat în timpul 
vieţii lui de cuius, pentru ca impărțirea moștenirii să se facă 

"cu mai multă dreptate. Această obligaţiune se numește collatio,; 
de la conferre, in medium conterre, a pune la mijloc ceia ce ar 
fi ținut de averea rămasă, - E IE 
_"S'a desvoltat prin intervenţia dreptului pretorian și im- 

perial,  -. E Da 
Pretorul a introdus collatio emancipati din consideraţiunea, - mai sus arătată, Collatio dotis este. aplicarea aceleiaşi idei. Co- 

lăţiunea pretoriană pornește de la concepția că nu toți comoş- 
_tenitorii au avut aceiași putinţă juridică de a dobândi: cei ră- 
mași sub patria potestate” au dobândit pentru tată, emancipatul - „a dobândit pentru sine. Fata măritată păstra dota profecticia - la desfacerea căsătoriei, dacă în acel moment tatăl ei nu'mai 
trăia, pe când cei-l'alţi copii nu puteau avea nici o avere proprie 
după dreptul civil. Pe această diferență a putinței de achizi- 
țiune s'a întemeiat ambele forme de 'colaţiune, 

Dreptul imperial 'a adus schimbări, ce se explică prin re- 
Ă cuhoaşterea” capacității fiilor de familie să dobândească avere 

« Proprie. Din momentul în care s'a admis că aceștia -pot avea un 
„Peculium castrense, guasi-castrense sau bona adventicia ma- . terna sive materni generis, venirea emancipatului la succesiune nu mai cauza frăților rămași sub puterea paternă nici o pagubă; aşa în cât sfera de aplicaţiune a colaţiunii emancipatului s'a 
restrâns: până a, dispărut sub Lustinian. În schimb, s'a introdus. 
collatio descendentium fondată pe presumția afecțiunii egale a „Părintelui faţă de urmașii săi. De aici rezulta, că descendentul - care a primit o liberalitate .din partea oricărui ascendent, pa-.. tern sau matern!) era obligat :să o aducă la massa comună a „succesiunii, Se raporta *) dota, precum și donațiunea făcută des-. „cendentului în scopul de a-și întemeia un rost în vieaţă, spre .- exemplu ad emendam militiam. Cele-l'alte donaţiuni se rapor-! tează numai dacă donatorul a hotărit astfel, PE ae 

1) In sistemul pretorian nu putea exista de cât o colaţiune de adus la „Succesiunea ascendentului patern, “pentru că numai el a putut exercita cândva puterea paternă, După constituţia Împăratului Leon din anul 472 (cf. Cod, 6. 20. 17) s'a intins obligaţia de a raporta și față de succesiuneu provenită de la un ascendent matern. E 
*) Termenul modern, „luat din codul civil român, exprimă idea ro- mană in medium conferre, ÎN a 3
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Colaţiunea representând o contribuţie adusă: aceluia care suferă o micșorare a Părţii sale prin concurența altuia, urmea- . ză că moștenitorul concurent este obligat a raporta numai față de păgubit, conform regulii: ei confertur, cui aufertur: Așa dar, emancipatul chemat la moștenire unde liberi va raporta numai față de copiii săi rămaşi sub patria potestate, pentru că numai partea acâstora suferă o micșorare prin concurența tatălui lor emancipat !), | n - | o In dreptul clasie colaţiunea' se făcea prin promisiunea obli- gatului, întărită cu garanţi?), Sub Iustinian s'a efectuat fie în natură, fie prin faptul că la împărțirea moștenirii heredele obli- "Gat la colațiune lua numai partea rezultată prin scăderea a ceia ce trebuia să raporteze, E 

Până la Iustinian colațiunea funcţiona numai. la succesiu-. nea 'ab intestato şi cu drept cuvânt: pentru că la succesiunea testamentară se presupune că testatorul a luat măsura de a - egaliza părțile moștenitorilor instituiți, aşa în cât nu este nevoie -de a se aplica obligația la colaţiune. Iustinian însă a introdus colaţiunea şi la succesiunea testamentară prin . Novella 18, cap. 6. , 
A S 3. 

- - Acţiunile moștenitorului. 
(Dig. 5. 3—6; Dig, 43. 2; Cod. 8. 2; Cod. 3—31—32). 

Mijloacele de procedură prin care moștenitorul își urmă- | reşte dreptul său, diferă de calitatea în care o face: ca moște- - nitor civil are hereditatis petitio; ca moştenitor pretorian, ca bonorum possessor, are interdictum. gquorum bonorum, spre a cere restituirea moștenirii, * NI i 
„Moştenitorul civil continuând personalitatea. juridică a de- functului dobândește toate acțiunile ce rezultau în favoarea acestuia din feluritele raporturi obligatorii; în schimb este ex-. 

pus la toate acțiunile cari se puteau îndrepta din aceleaşi obli- 
" sațiuni contra . defunctului, Așa dar, avea 6 sumă de acțiuni 
DI II | 

1) EL impărțea cu ei pe jumătate porţiunea, care fără concurenţa lui le ar fi revenit întreagă. Ci, nova clausula luliani. de coniungendis curh emancipato liberis eius. (Dig. 37, 8). Ma Da . 2) Cf. Dig. 37, 6.1, $ 9: lubet autem 'praetor ifa fieri collationem, ut recte 'caveatur: caveri autein per satisdationem oportere Pomponius ail,
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speciale cu ţinte determinate: spre ' exemplu, putea  intenta 'rei: vindicatio' ca proprietar, acțio confessoria ca beneficiar al „unei servituţi,. actio publiciana ca usucapient, actio venditi din“ contractul de vânzare încheiat de de cuius, ete. In 'calitate de herede însă avea o acțiune generală hereditatis petitio, al cărei obiect era întreaga moștenire, compusă din valori felurite, din "res corporales şi incorporales, care acțiune se îndreaptă contra aceluia care contesta moștenitorului calitatea de herede ţinând. „moștenirea în stăpânirea lui de fapt. Acest patrimoniu era sus-" ceptibil de. schimbări rezultând . din înlocuirea unor valori cu altele în virtutea principiului de subrogaţiune: res succedit. in - locum pretii et pretium succedit in locum rei , 
Hereditatis petitio se îndreaptă contra. posesorului moşte- nirii privită ca universitas iuris: așa dar, nu numai contra po- “sesorului de lucruri tangibile, corporis possessor, ci şi contra lui „iuris possessor adică contra aceluia care era debitorul defune- . tului și deţine oarecum creanța moștenitorului, Acţiunea are un „caracter universal ca și dreptul pe care îl sancţionează, - Reclamatul putea poseda sau pro herede, când de bună credință se considera. ca moștenitor; sau pro possessore, când şliind că nu este moștenitor, intrebat fiind de ce posedă, răs- pundea: guia possideo *). Ca şi la rei vindicatio acțiunea moş- “ tenitorului civil se “îndrepta și contra aceluia qui dolo desiit possidere, precum și contra. aceluia gui liti se obtulit 2. „Însemnătatea juridică a_ acestei acțiuni generale față de 

2) Cf. Dig, 5..3; 22, unde Hadrian printr'o otaţiune adresată Senatului stabileşte principiul, că prețul lucrului, vândut din moştenire trebue resti- * tuit aceluia care intentează hereditatis, petitia: „Dispicite, Patres conscripti, numguid sit. aeguius. Possessorem non facere lucrum et pretium, guod ex aliena re perceperit, reddere, guia Polest existimari in locum hereditariae rei vendifae pretium eius successisse et giodammodo. ipsum hereditarium factum“. Principiul pretium succedit in locum rei rezultă şi din Dig. 5, 3, 16.$1,2,4, 5, 7. De asemenea şi lucrul cumpărat! cu! banii din 'moştenire trebue restituit. in” locul sumei cheltuite: res succedit in locuim pretii.. Ci. Dig. 5, 3. 20, pr. a Ma 
*) Dig. 5, 3, 11, 12, și „13: Pro herede possidet, qui putat se heredem » esse... Pro possessore vero possidet praedo, qui interrogatus cur possideat, responsurus sit „quia-possideo“, nec contendet se heredem vel „per -men- . ' dacium ullam causam possessionis possit dicere: et ideo fur et raptor pe- fitione hereditatis tenentur. | E . E ) CE Dig, 5, 3, 1. $ 13 şi 20, $6, :
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cele-l'alte acţiuni speciale moștenite constă în înlesnirea, că moștenitorul nu are să probeze” decât calitatea sa de herede; pe când la acţiunile speciale trebuia să dovedească titlul - juridic invocaţ; calitatea de proprietar, de creditor, etc, Deşi în prin- cipiu, moștenitorul putea intenta contra posesorului o acţiune specială în locul petițiunii de hereditate, totuşi pretorul a acor- dat reclamatului în asemenea caz exceptio ;,ne praeiudicium hereditați fiat“ 1), pentru ca acelaș posesor a] moștenirii să nu fie vexat de mai multe: ori prin acțiuni speciale și pentru: moti- vul că reclamatul de bună credință avea răspundere mai ușoară „când era chemat în judecată prin hereditatis petitio de cât prin rei vindicatio. i | | Hereditatis petitio avea ca țintă recunoaşterea calităţii de ” herede, de unde rezultă restituirea succesiunii cum omni. causa, Dar acest drept a putut să fie zădărnicit atâta vreme cât a func- ționat usucapio. pro herede. Hadrian a desființat-o; iar prin senafusconsultum ?). zis Iuventianum din: anul 129, inspirat de vestitul jurisconsult Iuventius Celsus, s'au stabilit normele după „cari se restitue moștenirea cum omni causa, de către posesorul de bună sau de rea credință. Nu diferă de cât în amănunte de regulile de restituire cari se aplică la rei-vindicatio. La heredi- dtatis petitia s'a pus principiul că posesorul. de bună credință răspunde în măsura îmbogăţirii, avându-se în vedere că dacă nu trebue să aibă nici un profit, nu trebue nici să sufere vre-o pa- -. Subă, Prin urmare, spre deosebire de rei vindicatio, posesorul de bună credință va restitui valoarea. fructelor chiar consu- mate pentru că fructus augent - hereditatem; dar în schimb va | putea cere să i se plătească și cheltuelile de lux, impensae vo- . luptariae, făcute până la deschiderea acțiunii, In afară de aceste particularităţi, cele-l'alte norme privind restituirea fructelor de către posesorul de rea credinţă, repararea pagubelor provenite . din perdere sau deteriorare, restituirea cheltuelilor sunt aceleași "ca la rei vindicațio*), : :- ---- P 

1) Ci, Dig. 5. 3. 5;:8, $ 2; Dig. 44. 1, 13; vezi şi cazul interesant din Dig, 5, 3, 25, $ 17, explicat de Dernburg, op. cit. Il. Ş 554, nota 3, *) Cf. Dig, 5. 3. 20, $ 6. | - | , : 3) “Totuşi posesorul de rea credință va „putea pretinde spre deosebire de rei vindicatio, şi impensele utile Fând prin acestea moştenirea a rămas înbunătățită cf. Dis. 5. 3. 38: Paul tratând acest caz spune că hoţul nu are pretenţie la ele de cât dacă a adus o înbunătăţire: non aliter, guam si o - 

"-" res “melior. sit.



Da 
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Bonorum possessor nefiind continuatorul personalităţii ju- ridice a defunctului, nu avea nici acțiunea cu caracter univer- 
sal, hereditatis petitio, nici acțiunile speciale ale decedatului, 
Pretorul i-a acordat inferdictum Quorum bonorum*) mijloc pro- - cedural inferior din două puncte de vedere față de hereditatis petitio, şi anume: 

a) nu putea duce de cât la posesiunea bunurilor corporale atâta vreme cât nu s'a admis o guasi-possessio la drepturi?); -aşa dar, prin acest interdict nu putea cere posesorul pretorian încasarea 'creanțelor hereditare, . - B) nu se putea îndrepta “contra adversarului care invoca altă situaţie juridică de cât posesorul pro herede sau pro pos- sessore; spre exemplu, aplicarea interdictului era paralizată prin obiecțiunea aceluia care îi opunea calitatea sa de legatar, Ambele neâjunsuri, consecințe stricte a caracterului ju- "ridic ce avea bonorum' possessio, au fost înlăturate prin faptul că pretorul a acordat lui bonorum possessor o acțiune generală numită heredifatis petitio utilis prin care putea cere moștenirea „în întregul ei cu lucruri corporale.și incorporale; în schimb acordându-i-se calitatea de herede în mod. fictiv (ficto se he- redej răspundea și de toate datoriile succeşiunii, când era che- “mat în judecată. nu. prin „acțiuni! directe ca un herede civil, ci - 

„IV, 34), 
Prin acțiuni utile copiate după cele directe (Gaius III, 81 și 

Contra adversarului care deţinea lucruri din “moștenire invocând calitatea de legatar; pro legate, s'a acordat lui bono-- rum possessor interdictul numit 'guod lesatorum, care. s'a do-. vedit atât de eficace în cât la el a recurs mai târziu şi heredele „Civil, Prin acest interdict. adipiscendae Possessionis el cerea posesiunea lucrului. din moștenire, - Eiectul interdictului guorum bonorum depinde de adversa- "rul cu care bonorum Possessor intră -în conflict: față de terții 
ÎN - NR 

. 1) Cî Dig. 43, 2.1, pr.: Ait praetor:. Quorum bonorum ex edicto „meo illi possessio data est, quod. de his bonis pro herede aut pro possessore - possides possideresve,' si nihil usucaplum esset, quodque dolo malo fecisti,” uti desineres possidere, id illi restituas. Înterdictul este adipiscendae pos- sessionis cf. Gaius IV, 144, | | | *) Paul, în Dig. 43.2, 2, scrie: Interdicto gitorum bonorum debitores hereditarii non tenentur, sed tantum corporum possessores. A 

N
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este. cum re: față de moștenitorul de drept civil poate fi sine re, când acesta intentează hereditatis petitio *), 

“TITLUL III, 
LEGATE ŞI FIDEICOMISE. 

Instituţia de herede e-un mod de a dobândi mortis causa - 

Lesatul este o instituţie de drept civil; fideicomisul este o creaţiune a dreptului imperial, Ambele moduri au purtat “lungă vreme semnele particulare ale originii lor, La sfârșitul „perioadei clasice se păstra încă deosebirea, Ulpian scrie: Lega- lum est, guod lesis modo, id esf imperative, 'tesfamento relin- „guitur; nam ea, guae precativo modo relinguuntur, fideicommissa vocantur *). Cu timpul deosebirile s'au impuținat așa de sim- țitor, în cât Iustinian a putut să contopească legatele cu fidei- comisele,. Dă - 
ă SECȚIUNEA |. 

o Legate. 
(Inst, 2, 20-22; Dig, 30-32; 33-34. 4; 34, 7, 35, 2_3; - 36. 2—4; Cod. 6. 37—57), - - 

$. 1, 

„Feluri de legate. 

vL 

Legatul, după definiţia . lui Modestin, este donatio testa- mento relicta?), un act de liberalitate faţă de beneficiarul nu. mit lesatar; dar-în acelaș timp conţine și o micşorare a moște- „nirii faţă de heredele institariţ și însărcinat a executa legatul; 1. 
i 

- 
1) Ci. Girard, op, cit. 908—912, 

"*) CL. Ulpian, Reg, 24, 1, 
i a e 2) Cf. Dig. 31, 36, Cuvântul legat indică concepția veche a Romanului : „despre această disposiţie testamentară: legatul constituia o' lege pe' care o dicta testatorul cu privire la o valoare desprinsă din averea lui, precum” rezultă din textul celor XII table: utj legassit .. , suae Tei, ita ius esto.



— 562 — 

de aceia a fost caracterizat legatul ca delibațio hereditatis 1). 
Legatul fiind un act de liberalitate, urmează că din această dis- 
posiție să reiasă intenția de dărnicie, animus donandi,. faţă de . 
legatar, Când testatorul-a voit mai mult să pedepsească pe moş- - 
tenitorul instituit de cât să favorizeze pe: legatar, asemenea 
lesat numit poenae nomine relictum nu era valabil până la. | 
lustinian ?), Spre exemplu: dacă moștenitorul 'meu își va mă- 
rita fata cu X, să plătească lui Z 10.000 lei i Da 

Având origină civilă, legatul era supus, formalismului cerut: - 
de vechiul drept al Quiriţilor: trebuia să fisureze într'un. testa- 
ment după instituţia de herede1), Mai târziu sub Impărați s'a 
admis ca un legat să se poată lăsa și în. codicile *): confirmate 
prin testament. | : | „o 

Dreptul civil cunoștea patru forme de legate, dintre cari - 
două fundamental deosebite prin efectul lor juridic și alte două 
cari pot fi privite ca "variante ale primelor două tipuri. - | 

„IL. Legatum per vindicationem, exprimat prin formula: Titio 
hominem Stichum do, lego*), transferă legatarului direct. drep-. 
tul de proprietate ex iure guiritium asupra obiectului lăsat fără 

„a se stabili un raport juridic între legatar și moștenitorul gre- 
vat; de aceia numele: moștenitorului: nici nu este menţionăt în 
legat, Legatarul devenind „pzoprietar=prin. voința testatorului, 

„putea intenta rei vindicatio spre a pretinde executarea legatului, 
„de aici și numele. /egatum per vindicationem 7). Pentru ca însă 

  

1) CE. Dig. 30. 116, pr.: Legatum est delibatio hereditatis, qua testator. 
'ex co guod universum heredis foret, alicui quid collatum velit. “ 
--2) El a suprimat această condiţie prin constituţia din' 528; cf, Cod. 6. 41,1, e - 

-%) Vezi Inst.:I1. 20, 36, - i N | | 1) Ulpian, Reg. 24, 15: Ante heredis institutionem legari- non potest, 
quoniam vis ef potestas testamenti -ab heredis- institutione incipit. ” „5 Cuvântul codicil este deminutivul "de la codex (testamenii) şi in- 
seamnă un adaus făcul la testament, Când acest supliment era confirmat 
prin testament, eră privit ca făcând pârie întegrantă din actul de ultimă 
voinţă şi legatele astfel lăsate erau valabile cf. Gaius II. 270-a. Dacă nu _ 
era conțirmat, atunci nu putea conţine de cât fideicomise, a 

*) Cf. Gaius Il, 193 unde spune că 'se pot întrebuința şi formele: su- 
mito, sibi habeto, capito. _ Ă SD 

?) Ci. Gaius IÎ, 194: Ideo autem per vindicationem legatum appellatur . 
quia „post aditam hereditatem - statim ex iure Quiritium res legatarii : fit; 

-et si cam rem legatarius vel ab herede vel ab alio quocumque, qui fam * 
possidet, petat, vindicare debet, îd est intender 'esuam rem ex iure Quiritium
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numai în momentul morţii, - 
ae “IL. Lesatum per damnationem, exprimat prin formula: He. | res meus Stichum servum meum dare Lucio Tiţio damnas. esto 2), creia lesatarului dreptul de a cere moștenitorului grevat exe- cutarea legatului, Pe când la legatum per vindicationem lega- tarul este. proprietar, la această formă 'el are numai calitatea de creditor față de moștenitorul grevat care'este un debitor ex testamento. Executarea. creanţei legatarului se impunea la în- Ceput prin manus iniectio în virtutea formulei damnas esto, care făcea de prisos o sentință judecătorească, Prin această formă de. legat, privită ca optimum genus lesandi, se putea pune în sar- cina moștenitorului cele mai variate obligaţiuni. Prin senatus- „consultum Weronianum s'a dispus ca legatul, care ar fi nul dintr'o lipsă de fond sau de formă să fie menținut ca fegatum.: per damnationem , a " IL. Cao variantă a legatului per vindicationem a funcțio- nat lesatum per. Praeceptionern, intrebuințat spre a favoriza pe unul- din moștenitori înainte de împărțirea moştenirii, după pă- rerea Sabinienilor; Proculienii "susțineau că -se poate: lăsa. şi în | favoarea unui “strein, Conform formulei sacramentale:' Lucius Titius hominem Stichum Praecipito, moștenitorul instituit avea dreptul să ia înainte (prae-capere, praecipere) de a se împărți ÎN na Oa - 

. 

esse. Eficacitatea juridică a acestui legat era atât de puternică, în cât a fost o controversă intre cele două şcoli: dacă legatarul dobândeşte legatul chiar fără ştirea lui, în momentul” adiţiunii moştenirii, cum susțineau Sabi- -. nienii; sau dacă il dobândeşte numai cu ştirea lui, cum: afirmau Procu- lienii, CE, Gaius 1], 195, Tot în legătură cu eficacitatea acestui fel de legat s'a: discutat; dacă legatul. lăsat cu condiție aparţine peridente. condicione ” moștenitorului Srevat, (Sabinieni), sau este res nullius după Proculieni. Ci.” Gaius II. 200, a : - i Ă i - 4) CE Ulpian Reg. 24, 7, 
?) Ci. Gaius II, 204, şi Ulpian Reg, 24, 4, -2) GE 'Ulpian Reg. 24, Il-a: Si ea res, quae non fuit utroque tempore "testatoris ex iure Quiritium, per vindicationem legata sit, licef iure civili non valeat legatum, tamen senatus consulto Neroniano firmatur: quo cau. : nus aptis verbis legatum est, perinde si, ac si oplimo iure legatum esset: optimum autem jus legati per damnalionem esf.. 

36*
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moștenirea ceia-ce i s'a legat. Când un strein era lăsat, legatar 
“prin această formă, după opinia Proculienilor exista un legat 
per vindicationem în a cărui formulare silaba. prae din verbul 
praecipito era de prisos), a Pa 

IV. O variantă a legatului. per damnationem era legatum 
“ sinendi modo, prin care moștenitorul grevat era ținut să tolereze 
“un act positiv din. partea beneficiarului: /eres meus. damhas 
esto sinere, Titium hominem Stichum sumere sibigue habere *). 
La legatul per damnationem moștenitorul era obligat la un act 
positiv; aici testatorul îi impune numai o abstențiune, 

„__- “Toate aceste forme solemne, dacă nu erau respectate, adu- 
ceau nulitatea lesatului. Această sancțiune a fost înlăturată 
prin constituția Impăratului Constantin din anul 339. EI a decis 

„că orice expresie este suficientă din care rezultă clar ultima 
voință a testatorului?), - - Să a Ă 

Și la legate se aplică 'aceiaşi “interpretare favorabilă ca și 
la testamente: condiţiile imposibile sau ilicite sunt considerate . 

- ca nescrise, Se cere și aici festamenti factio pasivă din partea 
legatarului; totuși s'au admis legate și în favoarea. acelor per- 
soane, cari. nici nu erau concepute în momentul morții testato- 
rului; s'au admis legate în favoarea unor corporațiuni, cari nu 
puteau fi instituite ca herede *), Așa dar, se poate spune că s'au 
făcut abateri de la principiul, că nu se poate lăsa prin testa- 
ment de cât unei persona certa. e 

- - Obiectul legatului. -- 

„Se poate lăsa ca legat orice înseamnă un profit pentru le- 
satar, Se pot lăsa lucruri: corporale sau incorporale, drepturi, 
Legatul unui lucru corporal este cel mai obișnuit când aparţine 

> testatorului; -dar este valabil şi când. obiectul legat aparţinea 
unui streîn, cu condiţia: ca jestatorul să”fi avut. cunoștință de 

  

1) Cf. Gaius II. 216-221. E | 
*) Gaius II, 209, . - - . 
3) Cod, 6. 23, 15, +. quolibet loguendi genere formula institutio (he- 

"redis) valeat, si modo per cam iiquebit voluntatis intentio. 
1) Cf, Cod. 6. 37, 22; Dig, 34. 5, 20 şi 31, 61, $ 7: Aceste fragmente " vorbesc de legate și fideicomise pe cari Iustinian le-a contopit. -
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acest fapt!), In ce privește legatul -unui lucru strein este de- observaț: Mi . | Ş IN Ă a) dacă' lucrul aparţine- moștenitorului Srevat, legatul este valabil chiar când testatorul nu a avuţ cunoștință de această. - „situaţie; ea 
5 | b) dacă. lucrul aparține legatarului, legatul este nul pentru că nu se poate executa, Când însă s'a lăsat legatul cu condiţie Ssuspensivă, pentru cazul dacă obiectul nu va mai aparține lega- tarului și această condiţie s'a împlinit, legatarul poate cere obiectul ce a, încetat de a mai fi în Proprietatea sa ?), - Dacă legatarul a dobândit lucrul strein ce i s'a lăsat prin testament din altă parte cu titlu sratuit, el nu mai poate cere “nimic moștenitorului, pentru că a avut loc un concursus duarum causarum lucrativarum. Dacă la dobândit cu titlu oneros, spre „exemplu cumpărându-l, legatarul poate pretinde moștenitorului suma plătită ca preț ?), a e Se poate lăsa şi un legat alternativ: în acest caz testatorul a determinat lucrurile între cari legatarul va face alegerea *), conform împuterriicirii ce i-a dat prin cuvintele optato,. eligifo. „În acest caz există un legat Per vindicationem, la care dreptul de alegere este strict personal şi deci nu trece asupra moșterni- torilor legatarului, spre a nu se prelungi situaţia de incertitudine a moștenitorului srevat cu privire la obiectele între, cari lega- tarul avea dreptul de alegere (legatum optionis). „ŞI în dreptul lui Iustinian, legatarul, deşi era creditor, avea 

ÎNECERR aaa 
- ” 1) CE. Inst. II, 20, 4; forsitam enim, si scisset alienam, non legassel; cf. şi Dig. 31. 67. 8, , | -- 

. - -5)"CE Dig: 35, 1. 9: Mea res sub condicione legari miki potest, quia | in 'huiusmodi legatis non testamenti facti tempus, sed condicionis. expletae spectari oportet. 
. : - . i | -%) Inst, 20, 6: Si res aliena legata Fucrit et eius vivo testatore legata- rius dominus factus Fuerit, si. guidem ex causa emplionis, ex testamento "-actione pretium consequi potest, si vero ex causa lucraliva, veluti ex dona- lione vel ex alia simili causa, agere: 'non 'potest, nam traditum est duas lucralivas causas in eundem hominem et in eandem rem concurrere non posse. e _ i 

1) Toate obiectele între cari e-de făcut alegerea sunt privite ca fiind lăsate prin legat; dar conform voinţii defunctului numai asupra unuia va trebui să se fixeze dreptul de proprietate al legatarului, Dig, 30, 34, 14; Si „ia Titio legetur: „lundum Seianum vel usum' fructum eius sibi habeto”, duo: esse legata ct arbitrio eius esse, an velit usumiructum vindicare.
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„ dreptul 'de alegere când testatorul nu a dispus altfel); acest 
" drept devenise însă transmisibil la moştenitori. ” | | 

În ce privește drepturile, se pot lega atât drepturi reale cât ' 
„ şi personale, -Se poate lăsa un drept având un caracter alimen- 

tar, deci personal şi întransmisibil, atât usufrucius, cât şi usus 
sau habitatio. Quasi-usufructul își are origina în instituția le-, 

. satului, prin care testatorul lăsa ca legat o totalitate de bunuri 
în cari intrau și lucruri fungibile, şi, pentru a i-se respecta 
ultima voință, s'a admis un quasi-usufruct la acele lucruri fun- 
sibile o. 2 | | 

Se poate lăsa o rentă viageră plătibilă anual, semestrial, 
lunar (lesatum annuum, menstruum) *), Dacă beneficiarul a trăit 

“la ziua de inceput a ratei şi în urmă â murit, întreaga rată .se 
cuvine moștenitorilor săi, | i | 

Se poate lăsa ca legat-o creanță (lesatum nominis); în acest : 
“caz beneficiarul avea dreptul să incaseze creanța. în. aceleaşi. 
condiții juridice cum .o avusese testatorul, . _. , 

Ă Se poate ierta debitorul. de. datorie, -legatum liberătionis. 
Se poate ameliora situația creditoruluii. prin legat îngreuind 

” obligaţia moștenitorului, legatum debiti *), spre exemplu: testa- 
torul impune moștenitorului instituit să plătească imediat. crean- 
ţa cu termen ce avea .creditorul confera testatorului, Prin această 
favoare creditorul dobândește calitatea „de legatar, - | 

Ca uri legat apare și dos praelesata sau relegata: (Dig. 33, 
4), zestrea femeii lăsată ca legat prin testamentul bărbatului. 
Aici beneficiul, fără de' care nu există un legat, nu constă în .. substanța dotei care este aceiaşi şi trebue restituită, ci în înles- 
nirea făcută de a se restitui imediat femeii și fără deducțiunea - " cheltuelilor (afară de impensae necessariae, pentru că acestea ipso iure dotem minuunt*), | : | 

Valabilitatea unei leşiat, lăsat fără condiţie sau termen, se 

  

CE Cod6, 433, e. 
- *)-C£. Dig. de annuis legalis et fideicommissis. 

2) Dacă nu există nici un profit legatul este nul: Ex contrarie si de- -.- bitor creditori. suo quod debet legaverii, inutile est: lesatum, ssi nihil plus . - est: in legato quam in debito, quia nihil habet per lesatum; guodsi in diem vel :sub condicione .debitum ei “pure lesaverit,'utile este legatum proplter repraesentationerm (plata imediată înainte de termen :sau condiţie cf. Inst. IL 20. 14), - Se a 1) Dig. 33, 4, 5, Sa
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ment legatul nu era. valabil pentru o cauză oare-care, nu putea deveni valabil:chiar dacă ulierior cauza iniţială a dispărut. Nor- 

lucru asupra căruia se puteau încheia transacţiuni de drept. privat, Regula : catoniană nu se aplică la legatele lăsate cu condiţie, pentru-că aici dreptul nu 'se deschide în momentul morţii testatorului, ci la împlinirea condiţiei. (Cf. Dig.. 34, 7. 3, şi Dig. 30 41 $ 2)... | 
| | | Obiceiul 'de-a se lăsa legate era aşa de răspândit la Ro- | mani, cari țineau la faima unei dărnicii in extremis, în cât a tre- buit să se intervină pe cale legislativă spre a se înfrîna fărămi- țirea moștenirii, care fărămiţire din cauza legatelor mai avea 'și altă urmare: moștenitorul Srevat cu legate prea oneroase nu ac- - cepta moștenirea, în care caz testamențul ajungând nul, toate legatele deveneau nule. Spre a se înlătura această „Consecință sau luat două măsuri cari au rămas inelicace, şi în fine a treia „al cărei conţinut va fi servit de 'model şi la guerela inofficiosi estamenti. Și anume; prin lex Furia lestamentaria, cam 200 de ani inainte de Christos, s'a interzis a se lăsa legate mai mari de „1000 ași; 'testatorul pulea insă tărămiţi patrimoniul prin mul- țimea liberalităţilor, cari nu întreceau această sumă. Prin lex Voconia, din anul 169 înainte de Christos, s'a dispus ca legatul să nu întreacă partea heredelui instituit; acesta putea fi însă insti- tuit pe o parte "minimă, iat prin cele-l'alte legate mărunte dar multe se putea istovi moştenirea, In fine prin lex Falcidia*) din ” ÎN OI - 

Ă 
Bi . 1) Ci, Dig. 34, 7, 4; Catoniana regula sic definit: guod” si testamenti facti tempore decississef testator, inutile Foret, id legatuim, quandocumque decesserit, non valere, Ci. Jacques Lambert, La răgle Catonienne, Paris, 1925, . e aia | ?) Asupra acestor legi cf. - Gaius II, 224__27, Paul în Dig, 35, 21, Pr. citează în următorul fragment disposiţiile legii Falcidia: Lex Falcidia lata" „esf, quae primo capile liberam legandi facultatem. dedit usque ad dodran- "tem his verbis: „qui cives- Romani sunt, qui eorum post hanc legem roga- tam testamentum facere volet, ut cam Ppecuniam easque res guibusque dare legare volet, ius Potestasque esto, ut hac lege sequenti licebit“, secundo 

dacă mai târziu s'a schimbat destinația- fondului, devenind. un -



x 
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_anul 40 înainte de Christos s'a săsit soluţia: s'a impus a se lăsa 
moștenitorului o pătrime din ceia-ce i-ar fi revenit ab intestato, 
liberă de.ori-ce sarcini, Aceste sarcini puteau îi în primul rând 
legate; puteau fi și alte liberalităţi de ultimă voință, precum erau 
donaţiunile mortis causa sau fideicomisele!). “Asupra pătriinii, 

__reservate moștenitorului din porțiunea lui ab intestafo, testato- 
rul nu putea. dispune, Dacă totuși testatorul nu a respectat dis- 

_posiţia legii, legatele se reduceau proporțional ipso iure; spre 
a rămâne liberă guarfa falcidia: aşa în cât legatarul, care pre- 
tindea în judecată legatul fără a: lua în consideraţie reducţiu-: 
nea, comitea o pluris petitio?), . 

Dobândirea legatelor. - 

_ Legatul, fiind o disposiţie testamentară, e valabil dacă și” 
testamentul e valabil, Cum însă după dreptul civil valabilitatea 
testamentului depindea de voința moștenitorului de a primi suc- 
cesiunea — dacă respingea testamentul devenia nul ca. deser- 
um, — urmează că sta în puterea moștenitorului instituit să 
= 

. capite modum lesatorum constituit his verbis: 'quicumgue civis 'Romanus post hanc legem rosatam testamentum faciet, is. guantam cuique civi Ro- mano pecuniam iure publico dare legare volet, ius potestasque 'esto dum iia detur legatum, ne: minus partem quariam hereditatis eo testamenlo heredes capiani, eis, guibus quid ita datum: legatumve crit, eam pecuniam sine fraude sua capere liceto iisque. heres; qui eam pecuniam dare iussus damnatus erit; cam pecuniam debeto dare, quam damnatus est. In grija lor de a fi preciși excluzând orice indoială şi orice lacună, legiuitorii romani” sau servit de un stil greoiu şi complicat după cum rezultă din textul citat. Meritul de a fi creat o literatură juridică clară și elegantă revine scriitorilor din perioada clasică, Aceiași idee coprinsă in cele două capitole din legea Falcidia, o redă Gaius (Inst, II. 227) simplu şi limpede în următoarele rânduri: Lata est lex itlague. Falcidia, qua cautum est, ne "plus ei legare liceat quam dodrantem: itague necesse est, ut heres. quartam * 
Partem hereditatis habeat. | IRI 

1) Acestora s'a aplicat legea falcidia prin senatusconsultul pegasianum din timpul lui Vespasian, Ă a i 
?) In ce priveşte regulele privitoare la evaluarea averii moştenite Pentru. a se socoti reducerea legatelor, disposiţiile de. aplicat în caz de 

substituție pupilară,. precum şi cazurile când moștenitorul poate renunța la beneficiul legii falcidia, ci, Ferrini, op. cit, No. 685—89 şi mai ales Îragmentele din isvoare acolo indicate, 
-
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zădărnicească așteptarea  legatarilor respingând moştenirea, De multe ori repudierea moștenirii nu însemna pentru - hereş - Scriptus că şi-a tăiat putinţa juridică de a mai dobândi averea - lui de cuius, li rămânea deschisă și calea succesiunii ab intesta- _to, când intra în categoria moștenitorilor chemaţi de lege. In - asemenea caz, el venia la succesiune ca heres legilimus fără a “Îi obligat faţă de legatarii, cari nu-și mai puteau întemeia drep- turile lor pe un testament devenit nul, Această practică în dau- na legatarilor a fost răspândilă la Roma, de. vreme ce pretorul a trebuit să intervină spre a-i ocroti, El a dispus, că faţă de „moștenitorul, care a respins: succesiunea testamentară pentru a o dobândi ab intestato, legatarii păstrează aceleași drepturi ca şi cum ar fi avut, loc Succesiunea. testamentară 1], - Această măsură a fost luată contra moștenitorului testa. - mentar de rea credință. Dar după vechiul ius civile dreptul le- - gatarului nu era asigurat nici faţă de moștenitorul de bună cre- dință, pentru că dreptul la legat nu se dobândea de cât în mo- - mentul zis aditio hereditatis. Dacă lesatarul niurea înaintea a- „ cestui act, el nu avea ce transmite succesorilor . lui, Spre a se - - evita această: consecință, jurisconsulții din vremea Republicii ” - au făcut următoarea distincțiune cu privire la termenul când se dobândește legatul: | 
a) Dies cedens, momentul când se deschide dreptul la le- - Bat, şi care coincide cu moartea testatorului; de-atunci acest drept trece şi la moştenitorii legatarului. indiferent când a avut loc aditio hereditațis *), Dacă legatul s'a lăsat cu termen Sau. „condiţie, dies legati cedit odată cu sosirea termenului sau împli- - nirea condiţiei, o Ă i 

1) Cf, Dig. 29. 4, Cod. 6, 39; Lenel, in Edictum “perpetuum Ed. II, pag. 351, reconstrueşte astiel textul edictului: S; duis omissa causa testa-. menti ab intestato. heredilatem partemve eius possidebit dolove malo fecerit, quo minus possideat, causa cognita 'de legatis perinde actionem dabo atque 'şi hereditatem ex teslamento adisset. . ”) Trecerea dreptului la moştenitorii legatarului nu se săvârşeşte: dacă dreptul lăsat prin legat avea un caracter personal, spre .exeniplu usufruc- -tul. Nam cum personae cohaeret (folosul legatului), recte dicitup ante - adilam hereditatem diem non cedere; ci. Dig. 36, 2. 9. Prin: dies cedens se stabileşte şi cine va dobândi legatul: dacă copilul aflat sub Patria po- festas a fost instituit ca “legatar şi avea aceasta calitate la dies cedens, |. tatăl său va dobândi legatul la dies veniens Chiar dacă acel copil ajunsese mai înainte sui iuris prin emancipare, E -
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'b) Dies veniens, este momentul când dreptul deschis se 
consolidează într'un drept actual, Acest "moment coincide cu 
dobândirea. succesiunii de către moștenitorul instituit. Prin ac-. 
tul de acceptare a. moștenirii legatarul a dobândit ipso iure le- 
“Satul, rămânându-i dreptul de: a-l respinge, În: asemenea caz 
are loc substituțiunea prevăzută de testator *); în lipsa acestei 
măsuri, se poate ivi âcrescența în favoarea colegatarului; sau 
-Jacă nici aceasta nu are loc, legatul rămâne la moștenitorul 
Srevat. a - - E 

„* Dreptul câştigat în momentul dies veniens are o : eficaci- 
tate care depinde 'de felul legatului, - Ş 

a) Dacă s'a lăsat per vindicationem, legatarul devenind proprietar ex iure Quiritium a dobândit cel mai. deplin drept 
real, care conferă puterea de a urmări obiectul legat în mâna ori-cărui terțiu și a-l separa. din masa falimentului aceluia 'ca- re-l posedă, i | 

b) Dacă s'a lăsat un legaturm per damnationem, legatarul. devenind" numai creditor, nu are nici dreptul de urmărire nici de "preferință, EI are o actio ex testamento contra moștenitorului „Brevat, care, dacă tăsăduieşte existența obligaţiei, va fi conda- “nat la dubla valoare, conform regulii: adversus infitiantem lis PNI 

1) Testatorul putea rândui o substituție vulgară, în care caz substitu- tiunea nu putea avea loc de la dies 'cedens înainte, pentru că de la această „: dată dreptul .la legat se moştenea; țestatorul putea rândui o substituțiune succesivă împunând legatarului ca la împlinirea unei condițiuni sau la sosirea unui termen să transmită obiectul legat unei alte persoane, Dispo- siția cra valabilă pentru că la legate nu se aplică regula: semel heres, semper heres; dar - beneficiul transmis persoanei următoare, nu era privit ca un legat în dreptul clasic pentru că legatarul nu poate fi însărcinat a " „lega mai departe obiectul ce i s'a lăsat ca legat.(a [egatario legari. non po- lest ci. Ulpian, Reg, 24, 20); ci era privit ca un fideicomis, de aici şi nu- “mele; substituție fideicomisară. Ci, Heilfron, op. cit, pag. 1009. Romanii au cunoscut şi aşa: numitul fideicommissum lamiliae relictum (Dig. 31, 32. $ 6), când testatorul a dispus ca un obiect să treacă la moar- tea celui dintâi beneficiar la urmaşii săi sau la alți membri. ai familiei, cu obligaţia „să. nu se înstreineze din patrimoniul urmașilor, Totuşi nu: s'a fixat ca în dreptul Berman vechiu o ordine de succesiune a persoanelor îndrituite la fideicomis, successio ex Pacto et providentia maiorum; ci, sau rude "(vezi Cod. 6, 38. 5) sau persoana indicată de beneficiar avea dreptul să urmeze la fideicomis, sau să-l revendice din mâna terţiilor, - Iustinian, prin Novella. 159, a dispus că fideicomisul în a patra generaţie devine proprietate liberă, deci alienabilă, - ” - i
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„crescit in duplum. Legatarul ca creditor putea cere alături de . „cei-l'alţi creditori'). hereditari separatio bonorum; iar pentru legatul cu condiție sau termen putea cere moștenitorului pro- misiunea, că îl vă executa la timp (cautio lesatorum). Dacă . moștenitorul nu promitea,  legatarul putea. fi instalat în pose- siunea averii succesorale; missio in possessionem  legatorum servandorum causa. Dacă în limp de 6 luni de la intentarea ac- Hunii legalarul nu-și primise legatul, Antonin Piu a hotărit ca legatarul să fie pus în posesiunea întregii averi a moștenitoru- . lui (missio antoniniana)?). a ” În afară de aceste măsuri cari asigură executarea legatu- lui, legatarul.nu avea dreptul cu de la sine putere să se insta- leze în posesiunea legatului. Dacă - totuși Săvârşea acest act, moștenitorul, dispus să dea cauţiune, avea contra legatarului “ interdictum guod lesatorum 'spre a i se restitui posesiunea lega- tului, pentru ca de la el legatarii să pretindă executarea pe ca. : lea justiţiei *), ă NR o o “Iustinian a contopit normele legatului per vindicationem şi damnationem; lăsând legatarului acțiunea personală de mai înainte dar atribuindu-i și un efect in rem de 'câte-ori avea de „cerut, în virtutea legatului, să i-se transfere un drept real, Tot el a mai recunoscut legatarului "o hipotecă generală asupra în- : - tregii moșteniri 4), . a 
DN 

- 1) “Dar “la satisfacerea creditorilor din vânzarea averii succesorale; " creditorii legatari vor veni după cei-lalţi creditori pentru că aceştia din urmă au pășit la venditio bonorum pentru a nu suferi o pagubă, pe câna legatarii spre a obține un câştig, Cei de intâi luptând de damno vitando, : trebue preferiţi acelora qui certant de lucro . captando. Despre „Conflictul îndrituirilor“”,. cf, Longinescu op, cit. pag. 134—140, i 2) CE, Dig, 36. 4.5. E | Si *) CE. Dig, 43.3 4, şi 2: .Hoc inferdictum vulgo  „quod legatorum* appellatar. Est autem et ipsum apsicendae -possessionis et continet hane caasam „ui, guod quis lesatorum nomine non ex voluntate heredis occupavit, ir restituat heredi, et enim aequissimum praetori visum. est unumquemque - non sibi ipsum ius dicere occupatis legatis sed ab. herede petere. | *) CE. Inst, 11. 20. $2; „+. Nostra autem constitulio (Cod. 6, 43, 1) a... disposuit, ut omnibus legatis: una sit riaiura ei, quibuscumque averbis aliguid derclictum sit, liceat. legatariis id persequi non solum per: actiones “personales sed eticm per in rem ef per hypothecariam. - 
7
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Sa Sa „ 
“Dreptul colegatarilor. -.  . . 

: - . N . o Când acelaşi obiect” s'a lăsat mai multor legatari, normele 
după cari poate să aibă loc acrescența, în caz de dispariție a . unuia dintre colegatari,-diferă după natura celor două tipuri de 

“legate și după | forma: cum s'a redactat  disposiţiunea în tes tamen, o - 
- In ce priveşte forma, același obiect se poate lăsa mai mul: - tor persoane sau într'o singură proposiţie, coniunctim, spre e- -xemplu: Tilio et Seio 'Rominem Stichum do lego; sau. în propo-... _siţii separate, disiurictim, spre exemplu: Tiţio hominem Stichum do lego; Seio hominem Stichum do lego 1). a 

" LLa legatele translative de proprietate, când nu s'a. de- terminat partea fie-căruia dintre colegatari, atunci fie că s'a „„ întrebuințat formula coniurieliîn ori: disiunctim, colegatarii sunt coproprietari, Partea indiviză a fie-căruia rezultând din concu- rența celor-l'alţi, odată devenită liberă prin neacceptare, revi- „ne ipso iure colegatarilor rămaşi"). Înaintea legilor caducare - acrescența era forțată, se îndeplinea sine onere şi se efectua Portioni nu personae *), Prin urmare, porțiunea trecea chiar "când colegatarul nu apucase :să trăiască . momentul când s'a Produs acrescența, E | a - 
“Dacă același legat s'a lăsat unui grup de - legatari con- iunclim iar altora disiunctitn, şi unul dintre colegatarii coniune= tim nu dobândește partea lui, porțiunea vacantă va fi câştigată în primul rând de colegatarii din Srupul său, nu de aceia srați- ficaţi disiunctim +), i | 
1) CE. Gaius II, 129, 
:) Ulpian, Reg. 24. 12: ..„ non concurrente altero pars eius alteri ad. - crescebat. E i 2) Numai la usutruct s'a admis că porțiunea adcrescit non părtioni sed homini ci. Dig, 44, 2, 14. $1, Așa dar chiar legatarul, care şi-a perdut “partea lui de usuiruct prin non „usus, va dobândi“ totuşi usufructul ce-i „revine prin acrescenţă, Pe când la proprietate nu dobândesc partea -cole. Satarului de cât păstrând partea mea, la usufruct dobândesc prin acres-. cenţă cfiiar dacă nu mai am partea mea' de usuiruct: pars usufruelus et non habenti partem suam sed amittenti adcrescit. In acest sens Ulpian, Dig. 7, 2,1, $ 3, scrie: sed in usufructu hoc plus 'est, quia et constitutus "et postea amissus nihilo minus ius adcrescendi admittit. | 

4) CE, Dig, 30. 34. -pr.; Si coniuneti disiunctive commixti sunt, coniuncii
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IL. La Jegatele, din cari naște o simplă oblisațiune;, în deosebi la legatum per damnationem, când același obiect “s'a: lăsat mai multor persoane, trebue. făcută  distincțiunea: aj Dacă s'a întrebuințat formula conitinctim, creanța se imparte după regula; damnatio - partes -țaciţ, “Determinându-se de la început partea Hiescăruia,- acrescența nu. mai poate avea loc, când unul din 'colegatari nu-și dobândește: partea, a b) Dacă sa întrebuițat formula disiunlim, fie-care colega- tar are dreptul la. intiesul legat, așa în cât moștenitorul este obligat să predez untia Jucrui, iar “altuia valoarea *]: IE Aceste norme au funcționat fără excepție până la legile caducare. Conform legii. Papia Poppaea acrescența a fost: par- țial înlăturată în favoarea moștenitorului institiit cu copii şi în lipsa acestuia în profitul colegatarului cu copii. Așa dar, dacă! un colegatar nu avea copii, partea devenită caducă, nu o dobân- dea cel-l'alt colegatar cu copii, ci moștenitorul cu copii insti: luit în același tesiament. Dacă însă colegatarul fiind scris con- " iunctim avea şi el copii, atunci! beneficia de acrescență înaintea moștenitorului, în conformitate cu ius antiguum ?), - “ Iustinian a înlăturat dispozițiile legilor caducare și conto- pind legatele cu fideicomisele, a hotărit următoarele cu privire la concurența colegatarilor; Va funcționa acrescența când 'par- tea. fie-căruia nu s'a determinat; aceasta acrescenţă va fi vo- luntară şi cu sarcini când s'a întrebuințat formula 'coniunctim, "va fi forțată dar fără sarcini când s'a întrebuințat formula - dis. iunctim *). Când partea colegatarilor a fost 'determiriată de că 

“anius personae: potestate funguntur. Grupul de persoane ingrădit coniune» “țim, e privit ca o persoană şi numai prin disparția” tuturor membrilor, | -_acrescenţa are loc în favoarea celor scrişi disiunctim. | . „.4) Pentru ambele hipoteze. Ulpian, Reg, 24, 13, expune regula: Si per damnationem cadem res duobus legata sit, si quidem coniunctim, singulis paries debentur et non capientis” pars iure civili in hereditate remanebat, - nunc culem (regimul legii „caducare) caduca fit; gquod si disiunctim, sin. gulis solidum debetur. Solidum debere inseamnă după Gaius II, 205, ue scilicet heres alteri rem, alteri aestimationem eius praestare debeat, "-2) Cf, Gaius IL. 207: Et guamvis prima causa sit in caducis"vindicandis heredum liberum habentium, deinde si heredes liberos nori habeant, lega: fariorum liberos habentium, tamen ipsa lege Papia' signiticalur, ut collega.. darius coniunctus si liberos habeat, potior sit heredibus, etiamsi liberos ha-. bebunt, După unii autori nu se mai făcea diferența dacă s'a lăsat per vin- dicarionem sau damnalionem (Gaius II, 208). 2) Ci, Cod. 6,51.1.ş2
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tre testator şi dacă unul nu dobândeşte, nu are loc acrescenţă, 
peniru-că nu există cazul unui drept eventual asupra întregu- | 
lui restrins prin "concurenţă, ci de la început există un drept. 
stabilit asupra unei părți invariabil fixată, | i o „..” Praelegatum este acel legat lăsat unuia „d'intre comoșteni-. - 
torii instituiţi în afară de partea sa de moștenire, Obligaţi la 
„executarea. prelegatului; erau comoştenitorii, Cum însă moşte- 
nitorul prelegatar nu putea să-și datoreze sine însuşi partea din | 

_- prelegat ce Sreva porțiunea: lui din moștenire, urmează că pre- :- 
legatul în această măsură era nul, conform regulii: heredi a se- 
met ipso. lesatum dari non potest, pe când cei-l:alți comoşteni- 
tori erau obligaţi a executa restul 1), Partea nulă ca legat, o. 
dobândea însă ca moştenire, iure hereditario. De aici urmează. 
că porțiunea dobândită iure hereditario era ţinută în socoteală 
la determinarea guartei falcidii şi deci în caz de restituire prin 
fideicomis trebuia restituită dacă întrecea quantumul quartei fal- 

cidii; pe când partea dobândită dela cei-l'alţi: comoșştenitori iure legati nu era supusă restituirii în caz de substituție fideicomi-. : „+ sară, dar era logic să fie redusă spre a se obţine guarța Palcidia . 
în favoarea comoșştenitorilor srevaţi ?), Dacă însă prelegatarul nu . 
devine conroştenitor, -atunci nimic nu-l mai împedică să obțină întreg prelegatul.. Pa | 

$ 5 

Nulitatea legatului. 

- “ Disposiţia de ultimă voinţă prin care se lasă un legat, fă- 
când parte integrantă din testament, urmează că este nulă. când 
testamentul a fost nul de la început, sau a devenit. ulterior nul, 

Legatul poate deveni nul și independent de soarta” testa- mentului, spre exemplu: obiectul a dispărut prin forță majoră, 
- legatarul'a murit ori a ajuns' incapabil înainte de dies cedens. - - + In afară de aceste cauze senerale, legatul se poate desfiin- 

ţa prin revocare. Şi aici formalismul a avut aceiași influență ca 
la testamente, sfârşind prin a fi înlăturat spre a .se respecta - voința testatorului, Așa dar, teoria actului contrar cerea ca le- . Satul să fie desființat prin alt testament cu un coprins invers îi 
4) CE. Dig, 30, 116, La i NE | *) CI. Dernburg II, $ 502, 1 şi 2, Windscheid—Kipp op, cit, III, Ş 627; + Heilfron op. cit, pag. 1008, nota 3. a . -
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aceluia din care a luaţ fiinţă. Cum s'a admis însă lăsarea unui legat prin codicil, confirmaţ. prin testament, același legat putea „îi. desființat prin același fel de codicil cu conținut contrar ?), După dreptul pretorian revocarea putea rezulta din dife- rite fapte: ştergerea numelui legatarului: din testament, vinde- 

SECȚIUNEA 1I.. 
Fideicomise. (Inst, 2, 23-24; Dig, 30-33; 36. 1; 2—4; Cod. 6. 42-47, 49, 53, 54, 56), 

Noţiunea şi evoluția. fideicomiselor. 
Fideicomisul este o disposiție de ultimă voință prin care o persoană, care primește o liberalitate prin testament sau codi- cil, este obligată să restitue altuia “conform voinţii testatorului, “exprimată -ca o rugăminte, a . ” Persoana obligată la restituire, în .care “testatorul-a avut încredere (fiducia), se numește fiduciar; acela căruia se va restituij se chiamă lideicomisar. Obiectul restituirii poate să fie un singur lucru, fideicommissum singulae rei; poate fi şi o în- 

sive eodem testamento adimantur, sive codicillis, firma est, sive contrariis verbis fiat adeimptio, veluți si, quod ila guis legaverit „do lego“, ita adi. matur „non do non lego”, sive non contrariis, id est allis quibuscumgue 

*) Ci, Dig, 34, 4:.de adimendis vel transferendis legatis vel fideicom- missis. : _ „- . : 3) Cf, Dig, 34, 4.6, pr.: Translatio legati fit quattor modis: auţ enim -a persona in personam. transfertur: aut ab eo qui dare iussus esţ iransfer- dur, ut alius det: aut cum res pro re datur, ut pro fundo decem aurei: aut guod pure dătum est, transtertur sub condicione, ” 

.
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treagă moştenire sau o quotă-parte şi atunci există un fideico- 
mis universal. a | 

„ Scopul urmărit de testator este de a lăsa fiduciarului fruc- - 
tele moştenirii până la sosirea. unui termen sau împlinirea unei 

„condiţii, iar fideicomisarului de a-i lăsa în urmă substanță moș- 
„tenirii, . - a ! 

- Ceia ce deosibește regimul heredităţii civile cu legatele, do- 
minant de formalism, de regimul fideicomiselor este — ca aspect 
exterior —. lipsa de forme solemne, Aici testatorul nu' ordonă 
moștenitorului fiduciar nici nu se adresează direct fideicomisa- 
rului, ci roagă pe fiduciar să restitue fideicomisarului obiectul 

din moştenire, o quotă-parte, sau întreaga succesiune, Expresia. 
obișnuită cra; fidei tuae comnmitto, peto, volo, mando. (Inst. 

„2, 24, 3); i e 
_ Fideicomisele apar ca o reacțiune contra formalismului 

„+ (cf Ulpian), Reg. 25, 3—9), . m 
Se poate constata şi în această, materie o evoluţie paralelă 

cu regimul succesoral din dreptul civil... şi prin fideicomis 
se poate restitui întreaga succesiune după cum se putea institui 
un heres ex asse pe întreaga moștenire „şi prin fideicomis 
se poate restitui o quotă-parte din moștenire, după cum, în 

-dreptul civil se putea lăsa un legat asupra unei părți din succe- 
'siune, așa numitul /egatum partitionis, în care caz lesatarul deşi 
primea o fracțiune din -moștenire era privit tot ca “succesor cu 
titlu particular 1); şi prin fideicomis .se poate restitui un singur 

“obiect din succesiune ca la legatele din dreptul civil, Gaius II, _246—289), *.. | E 

  

-1) CE. Ulpian, Reg. 24. 25; Sicut singulae res legari possunt, ita uni- 
Versarum quoque summa legari potest, ut pula hoc modo: „heres meus 
cum Titio hereditatem meam partito; “dividito“; quo casu dimidia pars 

- bonorum legata videtur: potest autem et alia pars, velut tertia vel quarta 
” legari, quae species pariitio appellatur. Aici legatarul parţial nu este obli- 
„Sat faţă de creditorii hereditari; el rămâne tot un succesor cu titlu parti- 
:cular, dar la primirea părţii din moştenire se obligă faţă de moștenitorul 
Brevat, să suporte din datoriile succesiunii o fracțiune corespunzătoare 

" porțiunii dobândite. Cum nu figurează ca debitor, nu are nici calitatea de 
creditor; de aceia, moștenitorul .se obliga să restitue legatarului partea 
din creanțele incasate corespunzătoare părţii legatului, Ambele obligaţiuni 
se încheiau 'prin stipulațiuni reciproce, numite. stipulationes partis et pro, 
parte. i . -
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Dintre aceste forme sa desvoltat fideicomisul asupra în-— tregii moșteniri sau unei fracțiuni, numit fideicomisul universal, „„în așa fel, în câţ din legat cum a fost tratat la inceput, a ajuns un imod de a succede în totalitatea bunurilor defunctului, Punctul inițial al: desvoltării fideicomiselor datează de la . 
August, EI a executat fideicomisul ce i-a adresat cetățeanul Lu- 

numiți praetores fideicommisarii cari' judecau extra ordinem „Procesele de acest fel, 
In ce privește forma, este de observat că, spre deosebire de legate, se putea lăsa un fideicomis şi printr'un codicil, 

la legate, ci orice “persoană care a primit o liberalitate or-cum din partea defune- “tului. La început nu se cerea pentru valabilitatea: unui fideico- mis festamenti factio nici activă nici pasivă; așa încât, pe a-- ceastă cale puteau dispune de: averea lor și Romanii în favoa- - rea peregrinilor şi aceștia în favoarea cetățenilor romani, Aici 
1) Asupra istoriei fideicomiselor Instituţiile lu; Iustinian II, 25, pr. 

„. oprind următoarea informaţie: Ante Augusti tempora constat ius codicil- 
lorum non luisse, sed primus” Lucius Lentullus, ex cuius persona etiam 
fideicommissa coeperunt, codicillos introduxit, nam cum decederit in Af. 

"zica, scripsit codicillos testamento contirmatos, quibus ab Augusto petit por. 
fideicommissum, ut faceret aliquid: et cum divus Augustiis voluntatem eius 

"implesset, deinceps relinqui auctoritaterm eius seculi fideicommissa prae- 
stabaut et filia Lentulli. legata, quae non iure debebaț solvit, dicitur Augus- fus convocasse prudentes, inter quos Trebatium Quoque, cuius tune auctori- las maxima erat, et quaesisse, an possit hoc recipi nec absonnans a iuris ra- | tione codicillorum, usus esse/: et .Trebatium Suasisse Augusto, quod diceret - utilissizrunu et necessarium hoc civibus esse Propier magnas et longas pere- grinaliones, guae apud veferes' fnissent, ubi, si quis testamentum facere. non 

fideicomis oral, Grevatul putea refuza executarea jurând că'nu a auzit disposiţiunea de ultimă voință din Sura testatorului, - (quod nihil tale a Zestatore audivit) ct, Inst, Il, 23, 12. şi Cod. 6. 42, 32, . 

37
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„nu se aplicau nici legile caducare:). In legătură cu practica fi-" 
„ deicomiselor, usul codicililor s'a răspândit așa de mult în cât, 
„se Scriea în țestamente clausa 'codicilară cu următorul conținut: 
„dacă testamentul nu-şi păstra valabilitatea dintr'o causă oare- 
care, să. fie respectat:ca un codicil *), In asemenea -caz se des- 

” chidea succesiunea ab intestato,. dar moștenitorul chemat ex 
lege era obligat să respecte instituția de herede din testamentul - 

. nevalabil ca un. lideicomis universal, iar legatele ca fideico- „._ mise singulae rei. - -. | 
2 În ce priveşte efectul juridic al fideicomisului universal, la 
„ început fideicomisarul era privit ca un.legatar, prin urmare nu 
răspundea de datoriile succesiunii ce î-se restituia, şi avea. o 

„ Situațiune dependentă de bună voinţa fiduciarului, Dacă acesta 
. respingea moștenirea, zădărnicea fideicomisul, Aici apărea aca- 
iaşi consecință juridică; ce avea loc și la legate când moșteni- 

; torul grevat, neacceptând moştenirea, făcea să cadă legatele. 
” In conformitate. cu principiul semel heres semper heres, îi- 
„duciarul care a vrimit succesiunea, dobândind și calitatea de 
herede, lua personal asupra lui și răspunderea pentru datoriile 
„hereditare, De această calitate nu se mai putea lipsi, chiar dacă 
„mai târziu a restituit fideicomisarului moștenirea odată accep- 
tată *): el continua să rămână şi creditor și debitor hereditar. In principiu, fideicomisarul nu dobândea de cât suma lucruri- „lor corporale fără a continua personalitatea juridică a defunc- 
tului. Dar, pentruca iiduciarul să nu mai răspundă de datoriile unei moșşteniri, a, cărei folosință inceta de a o mai avea prin res- _tituire, şi. să nu se mai bucure de profitul creanţelor ţinând de „0 avere ce nu-i mai aparţinea, se încheia între fideicomisar și fi- 
a 

) Cu vremea aceste diicrenţe între fideicomis şi hereditas sau lega- „dum au dispărut, în sensul că s'a aplicat şi la fideicomise incapacitățile „. din dreptul civil, Totuși" în timpul lui Ulpian, Latinul iunian putea dobândi un fideicomis, deşi era incapabil a primi un legat. (Cf. Reg, 25, 7). Asupra - diferenţelor de formă şi. de fond între legat şi fideicomis în dreptul clasic cf. Gaius 1, 268-287, - | - 
?) Chiar când nu s'a cris clausa codicilară, dar in textul testamen- tului rezultă clar această intenţie, testamentul nul ca atare va fi respectat : "ca fideicomis, Vezi cazul relatat în Dig. 31. 88, $ 17 resolvit în acest sens de Cervidius Scaevola, specialist în materie de succesiuni, 
2) CE, Gaius 2, 251; Restitula autem hereditate is, qui restituit, nihilo- - Minus heres permanet. E ă o
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“duciar așa numitele stipulationes partis et pro parte, prin cari fi- deicomisarul putea cere restituirea sumelor încasate din creanţele hereditare cuvenite lui, iar în schimb se obliga să suporte" quo- ta-parte din datoriile hereditare plătite de fiduciar 1), In “aceste convenţiuni se oglindește stadiul dreptului positiv; nu se recu- noscuse incă disposiţiei de ultimă voință atâta eficacitate juri- dică, in cât să transpotte calitatea de herede de la fiduciar la fideicomisar. De aceia. s'a impus necesitatea stipulaţiunilor re= ciproce, prin cari se impăcau interesele materiale ale celor doi beneficiari succesivi, Me 
“Prin asemenea convențiuni nu s'au inlăturat cele două ne- ajunsuri ale lideicomisului universal și anume; fideicomisarul “nu dobândea calitatea de herede și dreptul său continua să de- pindă de acceptarea fiduciarului. Ambele lipsuri au dispărut Prin două senatusconsulte din primul. secol creştin şi prin -re- forma lui Iustinian, i i - | |. Prin S. C. Trebellianum din anul 56 după Christos, s'a hotărit că fideicomisarul prin convenţia de restituire a moşte-  Nirii dobândeşte succesitinea cu loate elementele ei: lucruri cor- porale, creanţe, datorii; că ia deci locul de herede și ca atare răspunde creditorilor hereditari, așa în cât nu mail era nevoie de stipulationes partis et pro parte. Prin asemenea disposiţie | s'a derogat dela principiul: semel heres semper heres. Fideico- misarul fiind /oco heredis avea o acțiune unitară pentru dobân- direa moștenirii, numită, hereditatis petitio. lideicommissaria; avea ca acţiuni utile şi acțiunile speciale ale fiduciarului, Fidu- ciarul chemat în judecată de vre-un creditor hereditar putea o- Pune exceptio restitutue horeditatis, după cum i-se putea ridica aceiași obiecțiune dacă ar fi mai încercat să intenteze vre-o ac- țiune contra unui debitor al succesiunii, Deşi fideicomisarul: do- bândise prin S. C. 7 rebellianum calitatea de herede, totuşi” re- forma. nu era completă de oare-ce situația juridică a fideico- misarului depindea de voința. fiduciarului: dacă acesta respîn- sea succesiunea, testamentul cădea și împlicit cădea și fidei- comisul. a 

a 
o. - 

1) La început aceste transacţiuni se făceau că în cazul vânzării unei moșteniri, Vânzătorul rămânea obligat şi îndrituit faţă de terţii ca şi cum nu ar fi înstreinat succesiunea, iar raporturile interne între vânzător şi cumpărător se reglementau prin asemenea stipulaţiuni” reciproce, Cf. Gaius II, 252, . " ! - ! m 
i a 37
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Spre a se înlătura acest neajuns a intervenit S. C. Pega- 
'sianum sub Vespasian, aducând două inovaţiuni cari reprezintă 
un progres și oare-care complicaţii care înseamnă un regres, 

a) A aplicat şi la fideicomise lex Falcidia, în - virtutea că- 
reia fiduciarul păstra, la restituire, a patra parte. din porțiunea 
ce i s'ar îi cuvenit ab intestato, liberă 'de ori-ce sarcini testa- 
mentare; așa în cât fiduciarul nu mai avea motiv să respingă 
moștenirea. _ a _ 

-b) A dispus ca fiduciarul să fie forțat a primi moştenirea. 
Dacă pretorul îl lorța, perdea dreptul la quarta Ialcidia; iar fi- 
deicomisarul dobândea ex. T'rebelliano, .. învesiindu-se deci cu 
calitatea de herede, Dacă fiduciarul a acceptat de bună voie, re- „ținea guarta falcidia, dar păstra. și calitatea de herede, încât din 
nou trebuia să intervină între el și ldeicomisar. stipulationes 
parlis et pro parte pentru creanțele şi datoriile - succesiunii 1), 
Această complicaţie înseamnă un pas înapoi. - Da 

Iustinian a simplificat regimul, hotărînd ca fideicomisarul să dobândească totdeauna ex Ti rebelliano, adică să intre ca - Succesor universal în locul fiduciarului; iar din S. C.: Pegasia- num a luat norma quartei falcidii și obligaţia impusă fiducia= zului de a accepta ?), | | Astfel s'a părăsit definitiv principiul semel heres semper heres, s'a apropiat fideicomisul universal de instituția de he- 'xede, dar nu s'au identificat, Au rămas diferențe în ce privește și forma şi fondul. Ca formă, instituţia de herede nu se putea face de cât prin testament; fideicomisul universal se putea lăsa „și prin codicil, sau ca fideicomis oral. Ca fond, dreptul moște- nitorului ce rezultă din. delaţiune nu se moștenește de cât în „cazurile de transmisiune; pe când dreptul fideicomisarului se transmite la moştenitori din momentul numit dies cedens, care începe cu moartea lui de cuius, sau, dacă fideicomisul este con-  dițional, cu împlinirea condiţiei), O altă diferență de fond: moștenitorul are drept la guarta falcidia; fideicomisarul nu are acest drept în cazul de fideicomis succesiv *), adică atunci când 
i 2 

1) Asupra celor două senatusconsulte, vezi expunerea pe larg a: lui Gaius II. 253-259; ci, și Ulpian Reg. 24. 16. ” 
) CE, Inst, 2. 23, 7, - . 
2) La fideicomise dies veniens este momentul când fiduciarul acceptă Moștenirea, ce mai târziu va fi obligat să restitue, o ") CL, Inst, 2, 23, ii; Fum guogue, cui aliguid restituilur, potest rogare at id rursus alii totum aut pro parte vel etiam aliud aliquid restituat.
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i sa impus, prin disposiţie de ultimă voință, de a restitui şi el Succesiunea unei alte persoane, 

: * Iustinian nu a admis legatum 'partitionis, întru cât funcţiu- . nea - lui o îndeplinea : fideicomisul universal; iar legatele din dreptul clasic le-a contopit cu fideicomisul singulae rei, hotă- rând că ori de câteori nu se poate mențirie ob disposiţie 'de ulti- mă voință ca legat să se respecte ca fideicomis, şi ceia ce s'a lăsat ca fideicomis să fie privit și ca legat. Deci, în mățerie de succesiune cu titlu particular, 

a $. 2, 

Obligaţiile fiduciarului înainte de restituire. .. 
In ce priveşte raporturile juridice dintre fiduciar şi fidei- Comisar inainte de a soşi momentul indicat de de cuius când se va restitui moștenirea, este de observat că, până atunci fiducia- rul are calitatea de moștenitor, iar tideicomisarul “are un drept deschis dar încă neexigibil, ce nu-i poate fi zădărnicit de fi- duciar, i | e Fiduciarul ca moștenitor. va putea. săvârși toate actele ji- ridice la cari este indrituit prin această calitate, Dacă. față de defunct a fost debitor sau creditor va avea loc confusio ?); el devine . proprietarul lucrurilor hereditare până la „restituire, iar al fructelor în mod definitiv şi exclusiv; poate încasa creanţele moștenirii *). Având însă în vedere dreptul deschis al fideicomi- 

3) Cf. Cod. 6, 43, 2 la fine: Et nemo moriens puiet, suamm legitimam voluntaiem reprobari, sed nostro semper “uletur adiutorio, ef quemadmodum viventibus. providimus, ita ef morientibus Prospicialur; et si specialiter le- Sali tantum' fdciat testator mentionem, hoc et legatum ef fideicommissum 
tur, hoc vel 

sed ipsis rebus leges imponimus, 
aditione guidem hereditalis con- 

Aegatum esse videatur. Nos enim non verbis, 2) CE. Dig, 36, 1, 61. pr; Paul scrie: “Iusa' obligatio est. Aceasta înseamnă că atât îndatorircă cât şi creanţa fi- “duciarului față "de testator este paralizată până la restituire, dar din “momentul restituirii raportul i uridic reinvie în sarcina sau în profitul fidu- “ciârului pentru că el este obligat să” restitue moştenirea cu elementele ei, Printre cari figurează şi obligaţiile. Servituţile ce pot exista între fondu- 

Taliones factae ab herede ratae habebuntur, 
, 

a avut loc o deplină contopire 1), :
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sarului, el este obligat să păstreze substanța succesiunii Aşa | 
dar, înstreinările făcute sunt nule, afară de acelea cari apar ca 
acte necesare de administrație; nu este nulă nici constituirea 
de dotă, In.acest caz fiduciarul este obligat a restitui numai 
ceia ce a rămas după ce s'a constituit zestrea 1). Tot pentru a 
păstra dreptul fideicomisarului, fiduciarul este ținut să admi- - 
nistreze astfel, încât să nu i se poată imputa o negligență?). 
Rămâne însă liberat de asemenea restricțiuni, dacă s'a lăsat un 
lideicomis numai asupra ceia ce se va mai afla la momentul 

indicat pentru restituire, fideicommissum eius guod supertutu- . 
rum erit*), Şi aici răspunderea pentru dol nu poate fi exclusă 
prîn convenție. Da a 
___ Restituirea moștenirii se face sau în natură, re ipsa, sau 
prin promisiune, verbis *). Fiduciarul are dreptul, de la Pega- „sianum înainte, să păstreze pentru sine a patra parte din moş- 

“ regula: dicendum. est dotem decedere (se desparte de ceia ce este de resii- - -tuit), ac si quod superfuisset roata est restituere. - ” 

- Falcidiae, beneficio. m 

tenire. Din momentul restituirii fideicomisarul este, în dreptul lui, Iustinian, moştenitori. are deci drepturile și obligaţiile ine- | rente acestei calități; nu poate însă să învoace lex Falcidia pen-. 
tru a reduce legatele sau cele-l'alte sarcini, pe cari este obligat 
să le execute, În această.privință a rămas asimilat legatarului 5). 

- . 2 

1 Ci: Dig. 36. 1. 23, $ 4. “Ulpian “admite constituirea dotei 'şi pune 

*) Cf. Dig. 36, 1. 23. $3, 
2) Ci, Dig. 36, 1, 38, pr: Titius rogatus est, quod ex hereditate super- | Puisseţ, Maevio restiluere. | D , - 

- 4) CE Dig, 36, 1. 38. pr.: Restituta kereditas videtur aut re ipsa, si forte passus est heres possideri res hereditarias vel totas vel aliguas earum . hac mente, ut vellet restitueret ille suscipere, non si ex. alia causa putavit 
te possidere, sed et si postea ratum habuit, idem erit dicendum, sed et si 
verbo dixit se resliluere, vel per epistulam cel per nuntium restiluat, audia- 

"dur, sed et si voluntate tua alii restiluerit, in te transibunt actiones, item. „si alius iussu_ meo restituit vel ratam habui restitulionem, transisse acliones 
videntur. a a . | 

-5) CE, Dig. 35, 2, 47. $ î: Numquam legatarius vel fideicommissarius, 
licet ex Trebelliano senatus consulto restituitur ei hereditas, utitur. legis
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a "SECȚIUNEA Ul, 
Mortis causa capio.  - 

„„Mortis causa capio. este dobândirea unei valori cu ocazia 
“morții, fără a intra în nici una: din categoriile cunoscute 1): nu 

„este nici 'hereditas, nici legalum, nici fideicommissum, 
Această noţiune generală coprinde: donatio -mortis causa, „ „condicionis implendae causa datum și modus. 

- I. Donatio mortis causa. 

(Dig. 39. 6; Cod. 8. 56). 

„..... Este o .disposiţie, prin care donatorul dăruește cu condiţia „ca donatarul să-i supraviețuiască, Aici donaţiunea este făcută cu .0 condiţie suspensivă: moartea donatorului?). El nu se des-. 
„Parte de obiectul darului până la moarte şi nici nu voeşte să-l 

. lase moștenitorului. De aceia isvoarele constată, că testatorul 
„se preferă pe el donatarului: și îl preferă pe acesta moștenito- „rului *). Cazul de moarte pus în condiție poate să provină din 
felurite împrejurări: sau sfârșitul normal al vieții, sau un pericol 
din care poate veni o moarte prematură *), Oricum ar fi, dona- 
“iunea fiind făcută cu condiție suspensivă, nu este valabilă de cât dacă donatorul a murit înaintea donatarului. Acesta este tipul normal de donatio mortis causa. | “ 

Se poate insă ca asemenea donaţiune să fie făcută şi cu 
“condiţie rezolutorie. In acest caz donatarul a dobândit obiectul 

    

*) CE. Dig. 39 6, 31, pr.: Mortis causa capitur, cum propter. mortem “ alicuius capiendi occasio obvenit, exceptis his capiendi figuris, quae proprio nomine appellantur. ! , - „i 
-?) În acest moment condiţia s'a împlinit și donaţiunea s'a dobândit: 

„Non videtur perfecta” donalio mortis causa facia, anteguam mors inse- -quainr, (Cf. Dig. 39. 6, 32). . | a | Ă 2) CE. Inst, 2, 7, 1: ,.. mortis causa donalio est, cum magis se quis - "-velit habere, quam eum cui donatur, magisque eum cui donat, quam here. 
dem suum. _ | - i 

*) CE. Dig, 39..6, 35, $ 4: Mortis causa donatio fit multis modis: alias extra suspicionem ullius periculi a 'sano et in bona paletudine posito, cui 
ex humana sorte mortis cogitatio est; alias ex metu moriis, auf.ex praesenli 

- „Periculo aut ex! futuro, si guidem terra marique, lam in pace quam in 
bello, et tam domi quam militiae, multis generibus mortis periculum metui 

:potest, 
:
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darului din timpul când trăia donatorul, dar donațiunea se des- ființează dacă donatarul a murit înaintea donatorului. Aici are loc o donaţiune inter vivos, care se poate realiza dando, libe- rando, promittendo, şi care se desființează prin predecesul do- natarului, | | a 
- Reîntoarcerea valorii dăruite” în patrimoniul donătorului supraviețuitor se poate face sau printr'o condițiune sau prin acțiuni speciale. Spre exemplu, prin actio fiduciae directa, dacă. | s'a transmis proprietatea cu acest pact. In:ce privește natura acțiunii prin care se cere restituirea lucrului donat, chestiunea. este controversată în dreptul clasic, Unii susțin că prin moartea. “donatarului dreptul de proprietate s'a întors ipso iure la dona- „tor, așa în cât acesta are rei vindicatio, ce -se îndreaptă contra.  ori-cărul terțiu care deţine obiectul ce a fost donat ca condiţie „rezolutorie, Alţii susțin că alienarea s'a făcut definitiv și irevo- cabil, conform principiului; proprietas ad tempus, transferri ne- quit, așa în cât donatorul nu este de cât un creditor pentru restituirea lucrului numai față de moștenitorii donatarului, Ac- “țiunea fiind personală nu 'se poate îndrepta contra altui de- 

tentor 1), | | o Pa In dreptul lui Iustinian acțiunea avea un caracter real?), 

Caracterul juridic al donafiunii mortis causa. 

- tate și de la donațiunea între vii şi de la legate, — 
" Se apropie de legat întru cât este eupusă quartei Talcidii, 

e supusă reducţiunii în caz de guerellu. inofficiosi festamenti 
pentru a. se obține portio legitima, şi i se aplică normele acres- - 
cenții. | | > | aia 

Nu este o disposiţie testamentară obișnuită, pentru că poate 
dona mortis causa şi cine nu poate face testament, spre exem- 
plu, fiul de familie, (Dig: 29, 6, 25). Spre deosebire de legate, 
'donaţiunea rămâne valabilă, chiar când testamentul a: devenit 

- destifutum. Donaţiunea e considerată că a fost transmisă. direct 
de donator, de aceia moștenitorul nu poate cere donatarului, 

Acest fel de donaţiune 'se cârmuește prin reguli împrumu- 

  

1): Asupra acestor opiniuni cf, Girard, „pag. 949, nota 6. . 
*) In timpul lui lustinian se admisese că proprietarea poate îi trans-. 

ierată cu termen ad quem, sau cu condiţia ad quam: Cum-enimi iara “con- 
alitutum est fieri posse temporales donationes ... ct, Cod, 6. 37, 26 $1,
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care deţine obiectul donat să i se restitue posesiunea lucrului dăruit prin: interdictum gquod legatorum. (Dig, 43, 3,1, $ 5). - Spre deosebire de donaţiunea între vii, această donațiune este valabilă între soți. Nici nu putea să fie altfel, pentru că pre: decesul soțului donator constitue o convalescență a donațiunii 
unul din soți. Sub Iustinian . nu era supusă la dnsinuatio; dar dacă trecea de 500 solidi trebuia lăsată într'un -codicil scris sau oral în faţa a 5 mariori. (Cod, 8, 56, 4). 

II, Condicionis implendae causa datum !), 
Este o disposiţie prin. care testatorul institue pe cineva ca moștenitor, dacă va. face. unuii terțiu o prestaţiune. (Numerius heres esto, si Titio- centum_ dederit). Aici gratificatul (Titius) “nu are dreptul să ceară ceia ce i sa lăsat, dar moștenitorul instituit nu dobândeşte calitatea de herede dacă nu a împlinit condiția, Și aici se aplică reducţiunea prin querella și prin „Quarta falcidia.- : - = Si III. Modus. 
Este o sarcină impusă aceluia care'a primit ceva din suc- cesiune; spre exemplu să ridice un monument defunctului, să per- . mită publicului vizitarea Parcului lăsat ca legat). Spre deose.. bire de moștenitorul instituit cu condiţie, persoana frevată do- bândește imediat ce își manifestă voința de a accepta, dar iși „da și. obligaţia să execute sarcina testamentară, Implinirea „acestei obligaţiuni nu poate fi cerută de beneficiar; poate fi ce- „Tuță însă. de ori-și-care din moștenitori când sarcina a fost pusă unuia din ei; poate fi cerută de autoritatea publică competentă în cazul când sarcina impusă s'a lăsat într'un interes general ). 

a , 

N 

2), Dig. 39. 6. 38 la fine, | , 
i 

*) Ci. Dig. 35, 1 17, $ 4: Quod si cui in hoc legatum sit, ui ex co -aliguid faceret, vel ex co ut părtem alii restituerel: sub modo legatum vi. detur, - II 
. - *) Cf, Dig. 5, 3, 59, $ 1: ..tamen principali vel pontiticali auctoritate compelluntur. [heredis) ad o seguium supremae voluntatis e



„CARTEA VI - - 

E | PROCEDURA CIVILA. . 

„” Consideraţiuni generale. . 

Procedura cuprinde sistemul de norme, după care se stabi- - - 
leşte dreptul 'contestat şi se execută acest drept.recunoscut de: 
autoritatea publică, Un proces -presupune o. autoritate care stă: 
deasupra părţilor. Când puterea statului la începutul organi-- 

„zaţiei sale nu era încă consolidată, rolul acestei autorităţi a fost. 
foarte redus. Când statul roman S'a întărit așa, în cât a impus 
individului norme după care să își caute dreptatea inaintea justi- 

„. ției, puterea judecătorească a funcţionat până. la sfârșitul pe-: 
rioadei clasice după un principiu, cu totul deosebit de concep-- , 
țiile moderne. E 

Caracterul fundamental al procedurei romane 1) constă în: ” 
faptul, că procesul se judeca în două faze. In fiecare din aceste 
faze joacă roluri diferite, persoane diferite, In prima fază, nu= 
mită in iure, rolul de căpetenie are pretorul; în a' două, numită: 
în iudicio, rolul hotăritor împlineşte o persoană, numită iudex; 
care nu este un funcţionar public ca judecătorul modern, Inain-. 
tea magistratului se stabileşte despre ce este vorba, de gua re: 

- afitur; înaintea unuia sau mai multor judecători se desfășoară. 
întreaga chestiune contestată, se aduc probele necesare, se ple- . 
dează,.se fârșește -procesul prin rostirea sentinței de către .ju- . 
decător, Şi cu aceasta misiunea judecătorului privăt s'a ter- 
minat,  . A E 

  

1) Vezi lucrarea fundamentală a lui Bethmann-Hollweg, Der râmische: : 
Civilprozess -în. trei volume apărute 1864-1866; Cartea: V. din Manualul 
Imi Girard, precum şi lucrarea apărută în 1925 a lui Leopold Wenger, in- 
titulată:  Institutionen des râmischen Zivilprozessrechts, Minchen. . 

=
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Din punctul de vedere al atribuţiunilor ce a avut pretorul . in iure, procedura romană se imparte în 2 perioade. a În prima perioadă, a fost-mai mult un asistent care înain-' tea părţilor pronunța formulele prevăzute de legile în' vigoare, Totul se petrecea în forme solemne: cu anumite expresii, cu' gesturi. de mai inainte fixate, Orice abatere, orice scăpare din vedere, aduce perderea dreptului pus în mișcare în mod nere-. Bulat. In: această perioadă, numită a “acțiunilor legii, pretorul, lipsit de iniţiativă, se mișcă greu-fiind prins într'un formalism' 'risuros, complicat: și steril. E - “In a “doua perioadă, care începe în a doua jumătate a pen- ultimului secol păgân, în perioada procesului formular,- magis- tratul roman a dobândit putinţa să organizeze mersul procesu- __- lui, să instruiască pe judecător despre modul cum are, să judece, “prin redactarea unc?. instrucţii, numită formula, care conţinea germenii a unor nouă principii de drept. Prin formula el a isbu- tit.să reformeze în conformitate cu aeguitas dreptul strimt ȘI particularist al vechilor Quiriţi, 
“De când, spre sfârșitul secolului III după Christos, s'au “confundat ambele faze in iure şi în iudicio și o singură persoană a condus procesul de la început până la sfârşit, de atunci proce- dura romană prezintă asemănare cu cea modernă, Această pro- - cedură, apărută în unele cazuri încă din perioada clasică, o “numesc comentatorii extraordinaria .cognitio, pentru că magis- tratul judeca extra ordinem iudiciorum privatorum, judeca sin- Sur înlăturând astfel funcționarea judecătorilor cu caracter * privat. A IE 2] Sa In ce privește rolul. individului față de puterea judecăto= rească, se constată-și la Romani același. fenomen ce 'se „întâl- nește la toate. societățile primitive. La început fiecare îşi făcea dreptate aproape fără nici o intervenţie din partea slabei orga- . “ nizaţiuni 'de stat în formaţiune; înai târziu același act sta în- „conjurat de oare-care formalităţi pentru a îi se da un caracter . de publicitate; un pas mai departe al evoluţiei a dus la asisten- a preiorului, care prezida. numai desfășurarea 'solemnității pro- cesului; un progres mai efectiv a adus intervenția magistratu. - lui însărcinat cu jurisdicția în toate actele de procedură: de la citarea părţilor înaintea instanţei până la realizarea dreptului stabilit prin sentință judecătorească.  . o a - „Pornirea fiecăruia de a-și face dreptate singur stă în firea 

CI



Se 
omului, Cum însă asemenea înclinare pusă în practică ar duce la un bellum omnium contra omnes și societatea s'ar disolva în anarchie, Romanul, : pătruns de simțul ordinei, a căutat să înfrâneze acte săvârșite cu de la sine putere, Chiar în epoca Împărăției. după o lungă practică de strălucită civilizație, s'a simțit nevoia a se reprima asemenea acte,. Astfel, Marcu Aurel a hotării ca creditorul, care se: satisface singur, să peardă creanţa îj; Împărații Valentinian, Teodosiu și Arcadiu au decis prin constituția din anul 389, ca proprietarul, care ia fără ju-. decată lucru! său din puterea altuia, să-şi piardă dreptul de proprietate 2). o ă 

+ „SECŢIUNEA |. 
Perioada acțiunilor legii. - | 

Observaţiuni generale. ar 
Despre acţiunile legii, ca și despre procedura din perioada. “clasică, Gaius dă în cartea IV a Instituţiilor “prețioase informa- iuni. E Aa 
Toate pretențiile recunoscute în vieaţa juridică din. această perioadă, care a durat până către mijlocul secolului penultim. “al Republicii, se valorificau și se executau prin cinci acțiuni; prin trei se stabileau judecătorește, și anume: legis actio per sacramentum, per iudicis postulationerm,. per condictionem; prin | alte două se executau fie drepturile stabilite .în urmă unei ju decăţi, fie numai recunoscute prin obiceiuri fără să îi fost nevoie - de mijlocirea autorității publice, Acestea crau manus iniectio Și pignoris capio. m Sa a “Cele cinci moduri de a proceda se numesc-'actiories 'legis, peniru că ori se bazau pe legea celor XII table ori fuseseră sta- bilite prin legi speciale *); se numeau acfiones legis și pentru că 

1). CE, Dig. 48, 7.7: Creditores si adversus debitores suos agant, per iudicem .id, quod deberi .sibi Putant, reposcere debent:: alioquin ei in rem. debitoris Sui intraverint id nullo. concedente, . divus Marcus decrevit ius crediti eos non habere. Vezi în continuare textul decretului, Dacă olensiva Particulară” este interzisă in. viaţa juridică, nu poate fi probibită defen- siva prin forță faţă de atacul contra persoanei sau a posesiunii săvârşit . cu violență: vini enim vi defendere omnes leges omniague iura permiltant. (Dig. 9. 2, 45 4), Vezi şi cazul interesant din Dig, 42. 8.10. 16. 2) Cod. 8, 4.7, ERE n 5) precum: fex Silia, Calpurnia, Pinaria, Vallia, ctc.
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la valorificarea dreptului se întrebuințau expresii luate din le- gea, pe care se întemeia acțiunea !). Ma „Termenii legali trebuiau observați cu cea mai mare stric- " teţă nu numai de părți 'dar şi. de magistratul, care prezida la desfăşurarea procesului, Era interzis sub pedeapsă de nulitate : -să se schimbe nu numai vre-un cuvânt din lege, chiar când ca- " zul concret nu corespundea prevederii legiuitorului, dâr nu era permis a se modifica nici genul substantivului când limba vor= bită diferea de cea legală. Spre exemplu, Gaius povesteşte cum un reclamant căruia i sia tăiaţ via, întrebuințând expresia de vitibus succisis.în loc să zică de arboribus succisis cum era scris în lege, a perdut procesul?), Aulus Gellius ne informează că . pretorul aplicând -o amendă prin formula: ego ei unam ovem mulctam dico, trebuia să zică unum ovem, deși substantivul ovis (oaie). cu timpul devenise de genul femenin. Aceste cerințe erau consecinţele unui formalism riguros, cate constau nu numai în anumite expresii, dar şi în gesturi de mai înainte stabilite cum se făcea, spre exemplu, la revendicarea “unui lucru prin legis actio per sacramentum?). . ” 

. 

. " Procedura in iure. s 

In această primă fază a procesului, acela care pune în miş- „care legis actio, adică reclamantul numit actor, trebue să proce- - deze în faţa adversarului şi-a magistratului la timpul şi la: locul oportun. Reclamaţtul se numește de multe. ori reus, ca în. ex- presia: actor sequitur forum rei, = 
Procesul nu se leagă de cât dacă Părțile sunt prezente şi fiecare işi implinește rolul așa cum era fixat de legi sau obi- ceiuri, 
Reprezentarea uneia din părți. era exclusă, afară de puține 

  

- 1 Gaius IV, 11; Actiones, quas in usu veteres habucrunt, legis actio- „nes appellabantur vel ideo, quod legibus proditae-erant, quippe tunc edicla praetoris, quibus complures actiones introducțae 'sunt, nondum in usu habe- „ Bantur, -vel ideo guia ipsarum legum verbis accommodalae erant ct ideo îmmutabiles proinde aique leges observabantur. i *) IV. 11 la fine, Si 
*) In ce priveşte caracterizarea acţiunilor legii, cf. Pau/ Lejay, Histoire de la literature latine des origines a Plaute, Paris, 1920, pag. 88 şi. urm,



cazuri *), conform principiului: nemo alieno. nomine lege agere “potest*), Judecata în lipsă era exclusă, - 
Procesul începea prin in ius vocatio, chemarea în' judecată, actul prin care reclamantul invita pe reclamat să 'se prezinte cu .el înaintea pretorului, in iure, Domiciliul cetăţeanului roman fiind inviolabil, reclamantul nu putea pătrunde în locuinţa ad- versarului contra voinții lui, fără a se expune la actio iniuria- _rum; de aceia, spre a-l putea chema în judecată, trebuia. să-l Săsească. pe stradă sau în alte locuri publice. Contra aceluia care prevăzând un proces se ascundea zădărnicind in ius vo- catio (gui fraudationis causa latitat) *), pretorul ordona missio in possessionem fără a putea însă, în aceasta perioadă, să pă- șească și la vânzarea bunurilor, Dacă debitorul întâlnit refuza să urmeze in iure pe creditorul ce își luase rolul de reclamant, acesta avea dreptul să întrebuințeze forța după ce va.fi con- Statat refuzul -reclamatului prin. martori 1), In favoarea recla- matului. putea interveni: un vindex*); care libera chematul în „judecată să meargă cu reclamaritut- dar în: schimb trebuia să „urmeze el pe reclamant înaintea pretorului unde se obliga: -ori să aducă pe adversar când magistratul va ordona prin decret, ori lua asupră-și rolul de reclamat, Așa dar, vindex era un ga- rant*) în proces. Dacă la 'o singură înfățișare nu se terminau 

1), În perioada acțiunilor legii se 'putea incepe procesul. alieno nomine: | a) pro libertate: cum sclavul sau persoana in mancipio nu.se putea pre-. zinta înaintea magistratului ' roman, o persoană liberă, adsertor libertatis.. îl Yeprezenta in iure; b) pro populo: în cazurile în cari se putea intenta o acţiune Populară, spre exemplu, actio sepulchri violati când sa profanat un mormânt; c) pro iutela, aici funcțiunea reprezentantului nu este: bine cunoscută; d) in virtutea legii Hostilia, acela care lipsea în interesul sta- tului putea fi Tepresentat inaintea - pretorului - când a lost victima unui - furt.: Cî.. Inst. 4, 10, Pr, 
2) Gâius.4, 82, | 
2) CE Dig. 42, 4.7, $1"şi următoare, e *) Procedura simplă şi brutală este consfințită prin următoarele norme din legea celor XII table: Si in ius vocat, io. Ni it, antestamino igiiur em capiio. Si calvitur pedemve Siruit, manum endo iacito - i 5) CE, Nicolae Corodeanii; Sur la fonction du Vindex, Bucureşti, 1919, “%). Cum vindex saranta cu persoana şi averea lui înfăţişarea reclaman- tului, legea celor XII table cerea să fie assiduus,_ să fie 6 persoană... cu îvere imobiliară suficientă spre a putea răspunde pentru un reclamat cu. aceiaşi situaţie economică: Assiduo vindex assiduus - esto; din contră pentru Pproletar;săracul! care nu avea pământ pe ce să se așeze, ci 'numai proles, >
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„ desbaterile, reclamatul trebuia 'să facă pretorului o promisiune ” | întărită cu garanţi, zişi. vades, că se va prezinta și altă dată. Obligaţiunea astfel contractată se numea vadimonium. “Procesul se putea termina in iure, fără a mai trece in iudi- cio: 
[| 

dacă reclamatul plătea; 
dacă se jura un iusiurandum necessariurn; . dacă reclamatul recunoștea pretenția creditorului, confes- 'sio in iure; | ii a o | dacă reclamatul nu se apăra cum trebuie (uti oportet). În - acest caz el era condemnat ca indefensus. In caz de contessio in iure -sau indefensio, când se intentase o actio in rem, pre-. torul pronunța addictio, adică atribuia reclamantului lucrul re- vendicat, Când s'a intentat o actio in personam se făcea distinc- țiunea: 

" Îi: - a) dacă obiectul procesului era o datorie bănească,' urma executarea: debitorului prin manus iniectio când în următoarele 30 de zile debitorul nu plătea datoria recunoscută sau rămasă: definitivă prin lipsă de apărare înaintea magistratului; | 
5) dacă obiectul procesului constă în altă prestațiune, tre- buia instituit un arbitrium litis aestimandae pentru a se stabili suma condemnațiunii, care trebuia să fie pecuniară, 
În această perioadă pretorul nu.putea nici să refuze acţiu= nea bazată pe lege, denegare actionein, nici să creeze un mij- loc nou de procedură, pentru a valorifica în justiţie o pretenție: nouă sau a paraliza cererea reclamantului, când i se părea că aşa ar fi drept. Asemenea inițiativă a început să aibă în pe- rioada următoare. IE 

Magistraţii însărcinați cu. jurisdicția. - 

- Inainte de a trece la procedura in iudicio, trebue arătat cine erau magistrații însărcinaţi cu jurisdicţia în statul roman '), „ce este jurisdicţia, când şi unde se exercita. —- i | „La Roma jurisdicţia o exercitau pretorii.de la desmembra- rea puterii unitare a consulului prin înființarea preturii civile A A SN | | 
„copii, pentru acesta putea funcţiona oricine ca vindex: prolelario iam „civi quis volet vindex esto. ” CL: 1) Cf. Girard, Organisalion judiciare “des Romains şi Mommsen, R6-.- misches Siaatsrecht UI. 

a
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la anul 366 inainte de Christos şi prin introducerea preturii pe- regrine, în anul 242. Alături de ei, într'o-măsură mult mai Te- - dusă, aveau această putere și edilii curuli. Pe când pretorul era - şeful jurisdicției și în această calitate a desvoltat, în perioada următoare, o activitate din care isvorăște ius praetorianum; ju- risdicția edililor curuli a rămas limitată la afacerile încheiate în piaţă în materie de vânzări, De la ei a rămas edictul zis aedi- „licium, care a fost pus de la lulian.ca anexă la finele edictului - perpetuu și coprindea. trei rubrici: de mancipiis, de iumentis, de feris. În primele două a introdus normele de reziliere a con- tractului de vânzare sau de reducțiune a prețului, sancţionate prin actio redhibitoria şi gQuanti minoris aplicate la început nu- mai la vânzări de sclavi şi animale; prin edictul de feris a intro- dus o ordonanţă cui caracter polițienesc privind ţinerea anima- "lelor sălbatice în piață fără a se periclita siguranța publică. La această activitate restrinsă se mărginea jurisdicția edililor ro- Mani, ,. a i . “ În provincie rolul pretorului îl avea fuvernatorul, praeses provinciae;. funcțiunea edililor - curuli o îndeplineau guaesto- res *). Guvernatorii propuneau un edict, edictum provinciale, pe care Gaius l'a comentat, și unde se întâlneau normele drep-.. tului roman alături de dreptul local *), Guvernatorii sau dele- „Saţii lor impărțeau dreptatea în ședințe (conventus),. ce țineau . din loc în loc, după cum se adunau procesele de judecat. | În Italia erau însărcinaţi cu jurisdicţia delegații pretorului, numiți sub-Republică praefecti iure dicundo. Incet încet au 'do- bândit competința de a judeca limitat și magistraţii municipali: 

Ce este iurisdictio ? - - 
Este dreptul și obligația magistratului de a participa „a " actul numit legis actio. Acest-act constă din îndeplinirea for- | melor înaintea magistratului, pentru ca părțile sau să ajungă la stabilirea dreptului contestat sau să încheie un 'negotium iuris. După caracterul acestei participări s'a împărțit jurisdic- ţia *) în contentiosa și voluntaria. a | 

Ci Gaius 6, , 3 | e ?) Asupra Proconsulatului lui Cicerone în Cilicia cu ediciul propus cf. Krueger, op. cit. pag: 9%, 
_: : A *) In expunerea din text se va trata numai despre: jurisdicţia civilă, „spre deosebire de cea criminală pe care Romanii au numit-o potestas . sladii, (CE. Dig. 50. 17, 70).
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Jurisdicţia contencioasă are loc atunci, când părțile dis- cută contradictoriu având interese opuse; aici se deschide un proces care se va termina cu 0. sentință judecătorească, Ma- Sistratul prezidează le deschiderea Procesului, pentru ca după fixarea chestiunii litigioase să organizeze instanţa, fixând co- prinsul formulei, confirmând pe judecător şi ordonând acestuia să judece), De aceia, pentru dreptul clasic, Ulpian scrie, că iurisdictio ' est eliam iudicis dandi licentia. (Dig. 2, 1. 3). . Jurisdicţia voluntară, numită și Sratioasă, constă în. parti- ciparea magistratului la o transacţie săvârșită în forme. proce- durale pentru a deveni incontestabilă, Aici nu se dă luptă între Părți, ci există acord: spre a se încheia un negotium iuris; de exemplu: in iure cessio, adopţiune, manumisiune, emancipa- țiune, etc, : a ă 
_ “In afară. de atribuţiile legate de jurisdicţia contencioasă sau Sraţioasă, pretorul, în calitate de magistrat superior învestit și cu imperium, cu puterea de a comanda, mai avea și alte mij- loace spre a veni în ajutorul părţilor, remedia praetoris. Acestea sunt: interdictia, missio in Possessionem, restituliories in inte- Srum şi stipulationes praetoriae: . Atribuţiunile menționate is- 

, 

Y 

mata, numită imperium merum, pe care pretorul de fapt nu o exercita. Unele atribuțiuni precum futoris datio nu ţin 'nici de "imperium nici de -iurisdictio ?), ci se bazează pe o lege specială, ca în cazul prevăzut de lex Atilia. Di . 

T impul şi locul jurisdicției. 
“In ce privește timpul, în care se exercită jurisdicţia la -Ro- “ma, S'au stabilit unele zile “numite dies nefasti, când magistra-: "tul nu putea rosti cuvintele: do, dico, addico*), şi deci nu se “puteau desbate procese. Dare se referă la iudicis datio, la or- Sanizarea instanței, dicere înseamnă acordarea posesiunii lucru- lui litigios uneia dintre Părți în timpul procesului (vindicias dicere); addicere înseamnă atribuirea: dreptului de' proprietate 

Cf Wenger, op. cit, pag. 31-32. , 2) Cf. Dig, 26, 1.6, $2, 3 | o %) Ci. Varro, de lingua latina, publicat iri Bruns, Fontes IL Ed. V, pag." 57, a | E 

« 

38
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asupra - obiectului litigios când reclamatul nu contesta dreptul 

reclamantului; spre. exemplu la in iure cessio, la confessio in 

iure. Zilele în cari magistratul nu putea rosti expresiile men- 

ționate coincideau cu zilele în cari se ţineau comiţiile, dies co-. 

mitiales, fie pentru desbaterea legilor, fie pentru alegerea ma- 
gistraților; sau cu acelea în cari se aduceau zeilor sacrificii pu- . 

blice, se sărbătoreau datini, anumite fapte istorice, etc. In aceste 
zile jurisdicţia: era exclusă, pentru că magistratul superior, la 

început consulul mai târziu pretorul, era ocupat cu prezidarea 

unor asemenea ceremonii şi ot poporul se afla acolo, 
In ce priveşte locul, procedura in iure la Roma se destă- 

șura: în forul roman din mijlocul orașului. Pretorul. ocupa o 
estradă, de unde pro tribunali, așezat pe un scaun numit sella 
curulis, asista la desbateri și organiza instanța. In caz de juris- 
dicțiune voluntară el putea funcţiona în orice loc oportun, 

ş. 2: 
Procedura în iudicio. 

- Procesul trecea în această fază după ce se consumase actul 
- numit litfis contestatio. 

In perioada. acţiunilor legii” acest “act consta în faptul, -că 

fiecare - parte invita martorii prin cuvintele festes estote *, s 

ia. cunoştinţă de ceia ce s'a petrecut in iure. Din acel morient 

procesul sa legat, pretențiunea reclamantilui s'a' introdus: în: 

judecată, res in iudicium deducta, cu efectul că nu se mai pu- 

tea reveni asupra aceleiași chestiuni între aceleaşi părți într un 
al doilea proces. 

“In faţa judecătorului, spre deosebire de procedura in iure, 

se desbătea procesul fără nici o formă, în deplină libertate. 

Părţile iși puteau lua apărători numiţi orafores, advocati, pa- 

'trones, cari prin cunoștințele lor speciale și arta de a vorbi spri- 
jineau pe adversari, dar nu-i reprezentau. Aici judecata în lipsă. 
era posibilă. Dacă o parte lipsea fără motiv legal, judecătorul 
aştepta până la amiazi și apoi da câştig de causă părții de față, 

conform disposiţiei din cele XII table: post meridiem praesenti 
Fi 

  

1) Festus în „lucrarea, De significatu verborriă scrie: Contestari litem 
„dicuntur. duo aut plures 'adversarii, 'quod ordinato iudicio utrague pars 
dicere solet: ivstes estote. Cf. Bruns, Ed. VI. 2. pas; 6. 

. | 
| 

 



» 

litem addicito. Dacă până la apusul soarelui ') desbaterea pro- 
cesului cu pledoarii şi cu producerea de dovezi nu se termina, 
se amâna.pentru altă şedinţă. Procesul se sfârșea prin senten- 
tia judecătorului, prin rostirea a ceia ce simte el (sentire) că, 

este drept). Executarea sentinţei nu privea nici pe pretor, nici 
pe. judecătorul care a pronunțat- -0, ci numai „pe pârtea care a 
câștigat, 

Personalul judecătoresc. i 

În această epocă funcționau ca judecători numai persoane 
luate din Senat. - - 

Chestiunea introdusă în judecată prin procedura in iure se 
desbătea ori înaintea unui singur judecător, unus iudex numit | 

şi arbiter, ori înaintea mai multor judecători în număr fără soț 
(3, 5, 7), aleși), de părți dintr'o listă afişată, album iudicum; | 
și confirmaţi de magistrat prin iudicis datio. ! 

'Mai. funcționau ca instanțe de judecată și colegii perma- 

nente, Judecătorul unic, unus iudex, funcţiona în iudicia stricti - 
- iuris, în cari avea numai să constate dacă faptul afirmat de 
reclamant este adevărat pentru a condamna sau „absolvi pe re- 

clamat.. - - 

Când judecătorul unic avea mai multă. putere de apreciere 

  

__.1) Cf. cele XII table: Solis occasus suprema iempestas esto. 

*) Romanii au evitat să admită complicaţiuni de situaţii juridice, din 

„cari judecătorul, care” nu era un specialist, să nu mai poată ieși. Spre 

exemplu, nu au admis un proces de moştenire în care să se recunoască 

şi temeiul unui testament şi succesiunea ab intestato. Pentru un judecător, 

simplu particular, ar li fost prea greu să dea o soluție care să împace 

“ambele puncte de vedere, Ei făceau apel mai mult la bunul simţ al judecă: 
torului, care nu era funcţionar de carieră; şi de aceia, pe deoparte se. per- 

„mitea judecătorului să declare sub prestare de jurământ că nu este lumi- 

nat spre a judeca, iurare sibi non liguere; pc de altă parte, sa introdus 

practica de a se invoca in: iudicio autoritatea .oamenilor recunoscuţi ca 
cunoscători ai dreplului, iaris prudentes. Deşi opiniile lor nu lega pe jude- 

cător, îi înlesneau totuși foarte: mult sarcina. 
3). Alegerea avea loc sau in felul, că reclamantul propunea " adversaru- 

lui, o persoană ca judecător pe care reclamatul o putea admite dar o putea 

şi recuza (reieclio), în care caz reclamantul “ propunea pe altul până ajun- 

geau la înţelegere asupra persoanei judecătorului; sau se trăgeau la sorţi 

- judecătorii, când Îuncţionau mai mulţi, rămânând însă părţilor, să recuze 

dintre ei. | DRE: 

i Si "38
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se numea. arbiter 1); şi pentru că atribuţiunile judecătoreşti mai. 
largi puteau să atingă mai simţitor. interesele părţilor; se insti- 

" tuiau mai mulţi arbitri, în general trei, La început au funcționat 
în procesele pentru ieşirea din îndiviziune, în cari puteau să 

strămute proprietatea prin adiudicatio; mat târziu se întâlnesc 

“arbitri şi la alte iudicia bonae fidei. 

Mai mulți judecători funcționau ca recuperatores în proce-. 

sele dintre cetăţeni romani şi peregrini în conformitate cu înțe- 
" legerile stabilite între statul roman și statul, căruia aparțineau 

„Streinii; recuperatori funcționau și în procesele, numite repe- 

tundae (subinţeles pecuniae), intentate contra guvernatorilor 

de provincie, prin cari reclamantul urmărea redobândirea (re- 
cuperare) valorilor extorcate de funcţionarul abuziv. 

Ca instanţe judecătorești permanente se cunosc: decem- 
"viris' litibus sau slitibus iudicandis şi tribunalul: centumviral: la 

ambele instituţii nu s a putut stabili cu siguranță dată când s'au 

înființat *), | 
- Despre decemviri litibus iudicandis se știe numai, că la 

sfârşitul: Republicii funcționau. în procesele de libertate. 

__ Despre tribunalul centumviral, Festus*), spune că sar îi 
instituit odată cu încheierea numărului de 35 al triburilor; din . 
cari s'au ales câte trei de fiecare trib, ceia ce face 105 membri. 

Aiki se judecau chestiunile de proprietate ridicate prin rei vin- 

“dicatio ori prin hereditatis petitio, păstrându-se procedura per 

sacramentum şi după introducerea procedurii per formulam. 

s. 3. 
Acţiunile legii, legis actiones *). 

"Dintre cele. cinci acţiuni ale legii, una nici nu ajunge a se . 

săvârși în fața magistratului, aceasta este pisnoris capio; alta 

  

"1)- Festus op. cit. îi dă” următoarea definiţie: Arbifer dicitur iudex, 

„quad totius rei habcat arbitrium et facultatem, Îi 

>) Chestiunea este controversată. Asupra literaturii cf. Girard, op. 

cit. pag. 980,. notele 3—5. : 

3) Op. cit, Centumviralia iudicia a centumviris sunt dicta. “Nam cum 

essent Romae friginia et quinque tribus, quae et curiae sunt dictae, 'terni 

ex singulis fribubus sunt electi ad iudicandum, qui centumviri appellati 

sunt: et licet quinque amplius quam centum fuerint, tamen, quo facilius 

nominerentur, centumuviri sunt dicti, Ci Bruns, Fontes. Ed. VI. partea II, 

pag. : 
Ei “Asupra” acestei materii Gaius, în cartea IV: 13.—30, dă preţioase. 

informaţiuni, . E e
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se termină in iure fără a mai trece in iudicio, aceasta este. ma- 
„nus. iniectio; pe când cele-l'alte trei 'reprezintă adevărate mo» 
duri de judecată terminându-se în mod normal printr'o sentință 

"judecătorească rostită la sfârşitul procedurii in iudicio. 
Păşind de la. simplu la complicat, urmează a trata primele. 

două forme, mijloace de executare silită a unor pretenţiuni în- 
contestabile și a începe cu forma cea. mai. rudimentară, cu _Pig- 

_noris capio. - 

[, Pignoris..capio. 

Aici formalismul era foarte redus, iar concursul autorităţii 

publice nu era necesar!). Actul consta în luarea de către cre- 

„ditor a unui bun din patrimoniul debitorului, pe care îl păstra 
până ce debitorul își plătea datoria. Formalitatea se reducea la 
rostirea unor anumite vorbe (certis verbis) cu ocazia săvârșirii 

actului, așa cum se stabilise prin dreptul consustudinar. Totul 
se îndeplinea atât de sumar, în cât unii jurisconsulți romani au 

pus la “îndoială. dacă pignoris capio trebue numărată prințre 
acțiunile legii *). Fără pronunțarea vorbelor solemne, prin care 

se imprima. caracterul de legalitate actului de ingerinţă în ave- - 

rea debitorului, pisnoris capio ar fi constituit 'un act de vio- 
lenţă, căruia debitorul i-ar fi putut opune violenţă conform prin- * 

cipiului: vim vi repellere licet. In afară de “condiţia vorbelor so-. 
“lemne nu se cerea ca pisnoris capio să aibă loc în faţa ma-. 

| gistratului, nici în. zilele reservate jurisdicției nici chiar în pre- 

zența adversarului. 
„Sa introdus prin obiceiuri sau prin câteva legi, spune Gaius, 

spre 'a asigura executarea, fără judecată, a unor creanţe privi: 

legiate..precum:. creanța soldaţilor pentru plata soldei (aes mi- 
litare) contra 'casierului; creanța recunoscută călăraşilor . spre 

„a-şi procura mijloacele de â cumpăra și întreține calul pentru. . 

1) Se putea insă desvolta | şi un proces obişnuit dacă "debitorul, care 

a suferit pignoris capio, făcea ulterior contestaţie la acest mod de execu- 

tare, Iu atare caz creditorul avea să „justifice motivul procedurii. ct. 

Iherins, Geist des r. R. pag. 158—162. - 

=i CE Gaius IV, 29: „+. quibusdam autem. placebat legis actionem nor 
esse,. primum quod pignoris capio extra ius peragebatur, id est non apud 

araelorem,.- pierumcue | etiam absente adversario, cum alioquin ceteris aclio- 

nibus. non aliter uli quis posset quam apud praetorem praesente adversario: 

praeterea quod nelasto quoque die, id est, quo. non licebat lege agere, pig-. 
nus capi poferat. .
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răsboiu; creanța piiblicanilor contra contribuabililor rămași în 
întârziere cu' plata 'impositelor;' creanţa : vânzătoriilui 'de vite 
destinate la 'sacrificii „religioase contra cunipărătorului. spre a 
obține 'preţul *),: 

E IL. Manus iniectio. 
   
DI Era. un. „mod. de executare îndreptată contia persoanei de- 

bitorului şi săvârșit înaintea pretorului, F aptul că procedura se 
îndeplinea înaintea autorității publice, indică un progres, Acţiu- 
nea se petrecea astfel: creditorul. punea mâna pe debitor (ma- . 
num inicere, de aici manus iniectio ) îl aducea înaintea preto- : 
rului și spunea cauza pentru care „procedează astfel, Debitorul 
ni se putea apăra singur; dacă nu intervenea un terțiu pentru 
el, numit vindex, pretorul autoriza pe creditor să-l ducă cu sine 
acasă. (ductio), unde îl păstra legat *) timp de 60 de zile, în 
cate interval era' obligat să scoată pe datornic de trei. ori la 

i târg spre: “a-l vinde, iar- dacă în acest răstimp nu era satisfăcut | 
sau nu se găseau cumpărători, putea să-l tae în bucăţi. Atare 
mod de executare personală, început prin legis actio per manus 
iniectionem,: este. consfințit în cele XII table *). Mai târziu prin 
legea Poetelia” Papiria, din. anul 314 înainte de Christos, s'a ho- 

„ tărit ca creditorii să nu mai poată vinde nici ucide debitorii lor; 
totuși închisoarea” particulară a continuat să se aplice debitoru- 
lui, până când prin, muncă se libera de datorie. : 

1) ci. “Gaius IV, 27, 28, 
A *) Cî.. Gaius IV, 21: - guae actio talis erat: gui agebat, sic discebat: 

“Quod tu mihi indicatis 's sive, damnatus es -sesterium X milia, guandoc non 
soluisti, ob cam reni. '2go fibi sesteriun X milium' iudicati manum inicio“, 
st simul aliguam parteim: corporis eits- prendebal;: nec licebat iudicato ma- 
“numi sibi. depellere et. pro. se. lege agere, sed vindicem dabat, qui pro se 

» causani agere solebat; „qui pindicem non dabat, domum ducebatur ab actore 
et vinciebnatur. 

3) CE. Tabula IIL 1; Aeris confessi rebusque iure : indicatis XXĂ dies 

  

iusti sunto! “(în care timp debitorii puteau plăti datoria stabilită prin. jude- . 
cată sau, “prin” recurivașterea că sunt datori). 2. Post deinde manus iniectic - 
cilo Ini ius dueito. 3: Ni iudicatum facit aut" guis endo ec in iure vindicit, 
secum ducito, viwucilo aut nervo aut compedibus XV pondo,.ne minore, aut 

„si “aclef” maore “vincito. 4. Si volet; suo vivito (dovadă că debitorul era | 
încă privit ! ca titularul” averii sale), & Ni suo vivit, qui eum vinclum habe- 
Bit bras ărris “endo dies dato. Si: volet, plus dato.. 6. Tertiis nundinis 
partis sedanto. “si Plus minusve “secuerint, se fraude. esto. Cf. şi Aulus 
Grilius" 65. cit. 20.1: 46-47, n DN - 
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În cazul când intervenea un: vindex, acesta lua procesul 

asupra lui, pentru că sub regimul acţiunilor legii era exclusă . 
reprezentarea conform normei: nemo alieno nomine lege agere 
potest. Dacă intervenţia a fost neîntemeiată, el plătea de două 

ori suma datorată de debitor. - 
Manus iniectio, după creanțele cărora servește ca mițloc de - 

executare, este de trei feluri: . 

a) manus iniectio iudicați se aplică la creanjele stabilite 
prin sentință judecătorească, prin iudicatum, sau prin confessio 

in iure şi indefenso cari'au aceiași tărie ca și sentința, 

_„. b) manus iniectio pro iudicato se aplică la creanţele stabilite 
printr'o damnatio, care în vechiul drept făcea de prisos sentința 

judecătorească. Asemenea damnatio, cu caracter particular dar 
înlocuind titlul executoriu, rezultă din forma de împrumut nu- 
mit nexum și din disposiţia, testatorului la lesatum per dam- : 

nationem *). - - ă 

c) manus iniectio pura -se e aplică la cazurile. speciale intro- 

: duse prin legile Marcia și Furia testamentaria?) precum şi prin 

disposiţiile legii Vallia, la toate cazurile -mai sus arătate afară 

de judicatum şi datoria stabilită prin confessio in iure sau in- 

detensio. 

Distincţiunea are o importanţă pentru că permite a urmări 

îndulcirea procedurii: La manus iniectio iudicati, debitorul nu 

se putea apăra singur:. dacă nu intervine un vindex va îi dus 

fără întârziere în carcera creditorului; la cele-l'alte forme: de. 

mmanus iniectio, de la început sau de la lex Vallia înainte, de: 

bitorul se putea apăra singur înaintea pretorului, putea să fie 

propriul său vindex, putea să facă cum zice Gaius (1V—25): ma- 

num sibi depellere et :pro se e lege agere. Dar dacă.- contestaţia 

1) După Gaius, Inst, IV. 22, mai avea loc manus iniectio pro. iudicato: 

a) “garantul, numit sponsor, contra. debitorului care, în timp. de 6 luni de: la 

plata. făcută de garant, nu a. întors  Sarantului suma plătită, conform dis- 

posiţiei legii Publilia; b) acela dintre garanţi care a plătit mai mult de căt 

partea sa virilă, avea manus inieclio . contra . creditorului pentru . prisos, 

conform legii Furia de sponsu. | 

>) Gaius 4. 23: Debitorul care a plătit mai mult de cât dobânda con- Ei 

“venilă avea  manus iniectio pentru excedent contra. cămătarului. conform 

“leşii Marcia de foeneratoribus; avea aceleaşi mijloc moștenitorul care plă- 

tise mai mult, de 1000 aşi. legatarului, pentru excedent, conform legii Furia . 

teslamentaria care dispunea că orice legat mai mare de 1000 aşi nu este 

valabil,
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la -executare nu avea succes, era obligat a plăti ca orice vindex, 
de două ori suina pentru care a avut loc manus iniectio. - 

III. Legis actio per sacramentum. 

Această formă de procedură ca şi cele-l'alte două urmă- 
toare: represintă un progres, pentru că pretorul nu are numai 
un rol de asistent ca la manus iniectio, ci 'organizează instanța 
îndrumând terminarea procesului printr'o - sentință judecăto- 
rească. A păstrat însă urme a unei origini străvechi, când apă- 
rarea dreptului se făcea prin luptă în jurul obiectului 'litigios, - 
cu vremea slăbită sub forma unui rămășag. Acest. rămășag se 
încheia prin depunerea unei sume, numită sacramentum, fie 
pentru că se păstra într'un templu, fie pentru că părţile întăreau 
prin jurământ afirmaţiunea pretențiilor lor. După relatarea lui 
Gaius *), procedura se îndeplinea “astfel: Reclamantul susținea 
că obiectul, ce se află în fața pretorului?), este al lui; hunc ho- 
mirem meum esse aio ex iure guiritium, şi atingea cu o vergea 

    

(festuca întrebuințată în locul lăncii, asta, care eta simbolul. |. - 
proprietăţii quiritare) lucrul litigios, Adversarul săvârșea ace- 
lași act, contra vindica, așa în cât la un moment dat ambele 
părți se atlau' faţă în față în atingere cu lucrul ce își disputau, 
Era un simulacru de luptă, pe care pretorul o înlătura prin ordi- 
nul: mittite ambo, la o parte amândoi! Apoi reclamantul invita 
pe reclamat să-i spuie pentru care causă el pretinde obiectul. 

  

1) CE. „Gaius IV, 16: .. „qui vindicabat, festucam tenebai;- deinde ipsam rem 'adprehendebat, velut hominem, el ita dicebat: „hune ego hominem ex iure Quiritium meum esse aio _secundum suam causam; sicul- dixi, ecce „dibi, viridictam imposui“, et. simul homini festucam imponebat, adversarius eadem similiter dicebat et faciebat, cum utergue vindicasset, praetor dice-. bai: „mittite ambo _hominerm“, illi mittebant, qui prior vindicaverat, ita 
alferum interrogabat: „postulo, anne dicas, gua ex causa vindicaveris?“ ille 
respondebat: „ius feci, sicut vindictam imposui“, deinde qui vindicaverat, dicebat: „quando tu iniuria vindicavisti,  D_aeris sacramenip ie provoco“;: 
adversarius guoque dicebat similiter: „et ego le“...postea praetor. secun- 
dum alterumi, eorum vindicias dicebat, id est interim aliguem : possessorem 
constituebat, cumque iubebat praedes adversario dare litis et vindiciarum, 

"id est rei et fructum. | i ă 
2) Din obiectele cc nu se puteau transporia în iure (o casă, o coloană, . 

“o moșie) se aducea o părticică din ele; o cărămidă, o brazdă de pământ, „elc.; cf. A. Gellius, Nectes atticae XĂ, 10; cf. Festus, de verboium signiti. 
„calu, lă cuvântul. vindiciae; ci.- Gaius IV, 17,
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Acesta ii răspundea, că a făcut-o cu bună dreptate. In urmă se: 
incheia rămășagul provocat de reclamant: dacă nu vei. avea 
dreptate dai cutare!) sumă? Aceiași întrebare o făcea și adver- 
sarul reclamantului, așa în cât fiecare parte, la început, depunea 
suma; mai târziu era suficientă numai promisiunea întărită prin 
Saranţi, numiți praedes sacramenți, că fiecare din adversari va. 
plăti statului suma fiaxtă, dacă judecătorul va constata că nu 
“are dreptate, o 

_- Inainte de a se incheia procedura in iure, pretorul regle- 
menta provizoriu şi chestiunea posesiei obiectului litigios în 
timpul procesului, atribuind-o aceluia care promitea prin garanți, 
numiți praedes litis et vindiciarum, că, în caz de pierdere, va 
restitui lucrul cum omni causa: cu fructe, accesiuni, etc, | 

„ Procedura in iure se încheia prin iudicis datio, prin insti> 
tuirea unuia sau mai multor judecători aleşi de părţi şi confir- 
mați de pretor. Apoi urma constatarea faptului că procesul s'a. 
lesat. Această constatare făcută înaintea martorilor, testes, se 
numește lițis contestatio. | 

In procedura numită in iudicio, judecătorul avea să cerce- - 
teze fondul chestiunii în litigiu, pentru a se putea. pronunța at 
„cărui sacramentum. e iustum și al cui este iniustum. Prin acest 
mod indirect, care avea ca punct de plecare .rămășagul încheiat, 
instanța de judecaţă *) se pronunţa cine are dreptate, | 

Prin legis actio per sacramentum se intentau nu numai 
acțiunile in rem (rei .vindicatio, actio confessoria, hereditatis 
petitio, etc.); ci şi acţiunile in personam în cari reclamantul 
afirma: aio te mihi decem milia aeris dare oportere indicând 

  

1) Suma era, după valoarea obiectului litisios, de 500 de asi la un 
: proces mai mare de 1000 de aşi, sau de 50 de aşi când nu atingea acea. 
valoare. Numai la procesele de libertate suma sccramenti era tot'dauna. 
fixată la 50 de aşi, ori cât ar fi fost de prețioasă persoana a cărei liber- 
tate constituia obiectul litigios. Cf. Gaius IV, 14: .,.cadem lege (cele XIE 
tabule) cautum est favore scilicet libertalis, ne onerarentur. adsertores. 

2) La început judecătorul. era numit imediat după încheierea proce- 
” durii in iure; mai târziu, conform legii Pinaria părţile îşi promiteau reci- 
proc, prin vadimonium, de a se infăţişa după 30 de zile pentru. alegerea 
judecătorului, După iudicis dalio înfăptuită de pretor, părţile îşi puneau 
în vedere să vină a treia zi inaintea judecătorului, Cf. Gaius IV, 15; postea' 
lamen quam iudex datus esset, comperendinum diem, ut ad iudicem veni- . 
rent, denuntiabani, Cf, şi Festus, op. cit, „res comperendinala“. 

7
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probabil şi-causa datoriei, iar reclamatul contrazicea spre a se 
“putea ajunge la încheierea rămășagului, _ ” 

Legis actio per sacramentum era o acţiune întrebuințată în 

“oale cazurile, în cari legile în vigoare nu prevedeau un mod 

special de procedură d . 

- ” Ss 

IV.. ludicis postulat, 

Aici solemnnitatea constă în. cuvintele consacrate, prin carj 

reclamantul cerea pretorului un judecător: Te praetor iudicem 
arbitrumve postulo uti des?). 

Legis actio per postulationem î înseamnă un progres, pentru 
că nu se mai ia pretextul rămășagului spre.a se ajunge la o 

sentință, și nici judecătorul nu era așa de legat în aprecierea 

lui ca la sacramentum. El funcționa. în acele procese unde se 

„cerea oarecare cunoștințe de expert; de aceia legis actio per 

„judicis postulationem a fost întrebuințată mai ales la ieșirile 
din indiviziune și i la judecăţile în care era de făcut o litis aesti- 

“ matio. | . Ă - 

V. Legis actio | per condictionem. 

„ Solemnitatea constă în invitaţia făcută. reclamatului de 
către reclamant, înaintea pretorului, ca peste 30 de zile. să se 

"prezinte in iure spre a-și lua un judecător”), Prin asemenea . 

procedură se înlătura tot formalismul cerut la legis actio per 
"sacramentum. Simplificarea însă nu avea loc de cât la două 

feluri de pretenţii prevăzute prin două legi speciale: prin lex 

“Silia, privitoare la o sumă de bani, certa pecunia; şi prin lex . 
- Calpurnia, privitoare la altă prestațiune determinată, alia certa 
res, - 

Procedura per condictionem. prezintă anumite înlesniri față 

de actio per sacramentum: 
a) prin legea Silia s'a admis DN că partea care va perde pro- 

1) Gaius IV. 13: Sacramenti actio generalis erat, de quibus enim rebus 
E: ut aliter ageretur, lege cautum non erat. de his sacramento agebatur. 

2) Formula s'a transmis prin notele explicative ale lui Valerius Probus 
publicate de Girard în Textes de droit romain. Ed, IV, pag; 214-220. 

2) Cf. Gaius, IV. 17a—18; condicere autem denuntiare est priscua 
lingua. a ” ” 

*) Cf. Gaius IV. 18—20. Asupra simplilicării procedurii, cf. Girard 
op. cit. pag. 992; Dernburg, op. cit. II pag. 232—233, 
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cesul să “plătească adversarului încă o treime din suma care 
a fost în litigiu (sponsio et restipulatio tertiae partis); așa în cât 
„pedeapsa aplicată aceluia care începe un proces cu ușurință se 
“socotește proporțional cu suma litigioasă, nu ca la sacramentun: 
"wide suma rămășagului sare de la 50 la 500 de aşi dacă va- 

| loarea procesului a trecut cu 1 as „peste 1000. | 
| b) Procesul având de obiect o sumă de bani, se putea ter- 
«mina mai repede, chiar in iure, dacă reclamantul deferea recla- 
matului jurământul și acesta sau nu jura sau îl referea (întor- 
cea) reclamantului, care jura la rândul său că datoria există, 
In ambele cazuri reclamatul era privit ca şi cum ar fi recunos- 
cut pretenția reclamantului şi deci procesul. s'a terminat fără 

a mai trece in iudicis, conform regulii contessus pro iudicato 
hebetur. - 

SECȚIUNEA | UL 

„Procedura formulară. 

"
a
u
 

. Consideraţiuni generale. 

Personalul judecătoresc. Competinţa. 

Procedura acţiunilor legii era pătrunsă de un spirit atât de 
“conservator, în cât orice inovațiune din partea magistratului, 
însărcinat cu jurisdicţia, era exclusă. Dreptului vechilor Quiriţi 
ii lipsea mlădierea necesară spre: a se adapta la nevoile unei 
societăţi, ce se prefăcea neincetat în virtutea unui prosres îre- 

sistibil. Modificările cerute de vremea cea nouă nu puteau fi- 

făcute de cât prin acte de legiferare, Pretorul avea la disposiţie 
numai mijloacele isvorite din imperium spre a interveni la for- 
maţiunea dreptului privat. Era prea puţin. Dreptul roman nu 

s'ar fi desvoltat paralel cu progresul politic, dacă ar fi rămas 

„la sistemul de procedură formalist, exclusivist și plutocratic !) 
din perioada acţiunilor legii. 

” Treptat cu întinderea dominațiunii romane “trebuia „să pă- 
“trundă şi în dreptul privat, într'o mai mare măsură, idea echi- 
tăţii din ius gentium pentru ca dreptul roman să se poată. im- 

pune popoarelor cucerite. . Această infiltraţiune s'a făcut prin 
mijlocul procedurii, și anume: pretorul a dobândit în virtutea 

:) In acest-sistem cu greu săracul incepea un „proces, când risca să 

piardă în folosul statului suma sacramenti.



» 
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” legii Aebutia, cam!) de la 150 înainte de Christos, puterea de 
ă organiza procesul prin instrucţia dată judecătorului, numită 
formula. Legea Aebutia nu a adus o iriovaţiune fără nici o ră- 
“dăcină în trecut. Este probabil că a introdus şi în procesele - 
“dintre cetăţenii romani un mod de a proceda, care va fi existat . 

mai înainte numai între peregrini și cetățenii romani 7). Poate-că 

practica pretorului peregrin a servit ca model și pretorului ur- - 

ban. Procedura per formulam ă trebuit să existe intre peregrini, 

pentru că aceștia erau excluși de la acţiunile legii şi a trebuit 
să fie lipsită. de formalism, pentru că se inspira din dreptul gin- 

ților, . - 
Prin legea Aebutia s'a făcut o încercare: s'a introdus pro- 

cedura per “Pormulam, alături de vechea procedură, Când după 

0 practică mai: lungă de un secol s'a constatat că 'reforma cores- 
pundea mai bine nevoilor judecății, numai atunci prin două 

ieges luliae, din timpul lui August, s'a înlăturat, în afară de 
câteva cazuri), procedura acțiunilor legii 1), De atunci înainte 
procedura. prin formulă a funcționat, cu oarecari excepții”) în 

toată perioada clasică, - 

Personalul judecătoresc. 

Inainte de â arăia ce desfășurare poate: lua procesul înain- 
„tea pretorului, trebue amintit că justiția se împărțea în această 

perioadă în împrejurări schimbate. Pe de o parte,. pretorul, 

având putinţa să introducă idei nouă prin mijlocul formulei, 

*) Data acestei legi nu este sigură; ct, Girard op. cit. pag. 998 cu 

„nota 2, 

. 

2) Cf, Dernburg, op. cit, pag, 234 cu nota 6, | - E 

?) Inainte de a se ajunge la tribunalul centumviral, pentru chestiuni de 

moştenire, părțile legau procesul înaintea . pretorului prin Jegis actio per 

“sacramenium în tot timpul cât a durat acel tribunal. A doua excepţie se. 
admitea în caz de damnum infeclum şi poate. la pisnoris capio. Ci. Gaius 

IV, 31, 
1) În ce. priveşte - funcţionarea celor_ două sisteme, al acţiunilor legii 

şi al procedurii iormulare, în perioada de transiţie, de la legea Aebutia 

până la. cele două legi luliae, cf. E, Jobbe-Duval, La legis actio avec for- 

mule â 1'Epoque de Ciceron, Paris, 1926, 
-5) Excepţiunile de la nota precedentă indică incă înrâurirea ureău- 

"iului; cele anunţate la această notă vestesc o' nouă perioadă, Sunt semne, 

"de slăbire a sistemului formular, îndrumând intreaga procedură spre ul- 
„ tima-i fază; spre cognitio extra ordinem, la a cărei răspândire a contribuit 

în bună parte și jurisdicţia funcţionarilor imperiali,
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desvoltă o considerabilă activitate juridică pe care o anunță la 
începutul funcţiunii sale prin edict; pe de altă parte, în a Il:a 

jumătate a penultimului secol păgân în care-a apărut legea 

Aebutia, s'a prefăcut personalul judecătoresc. 
In timpul acţiunilor legii erau chemaţi a judeca numai se- 

“ nătorii. În vremea Grachilor s'a dat acest drept, prin lex Sem- 

prania iudiciaria din anul 122, şi membrilor ordinului equestru, 

eguites, cari erau înscriși la cens cu o avere de cel puţin 400.000 | 
sesterții. Sub dictatura lui Sulla, călării sunt excluși de la func- .- 
“țiunea de judecător; dar după moartea dictatorului redobân- 
desc acest drept. Sub Augusi judecătorii, sporiţi şi cu tribuni 

„-aerarii, au fost împărțiți în 4 decurii. In a patra intrau și 
cetățenii cu o avere de 200.000 de sesterții (ducenarii). Caligula 

a creiat a cincea decurie!). Lista judecătorilor a figurat la .tri- 
bunal până către mijlocul secolului III, când a dispărut în le- 
sătură cu faptul nou că madistratul, înaintea căruia se lega 
„procesul, îl și judeca până la sfârşit. i - | 

In perioada sistemului formular, însărcinarea judecătorului 

poate fi privită ca un mandat de drept public, Mandant -era 

_magistratul care a organizat instanța; așa dar, mandatul jude- 
cătorului nu putea dura mai lung de cât funcția magistratului 
care l'a instituit, Această regulă se aplica la iudicia, quae im- -. 
perio continentur şi consequent era să se aplice şi la iudicia 
legitima. Totuşi la aceste din urmă judecăţi s'a prelunţit ter- 
menul mandatului încă 6 luni de la sfărșitul magistraturii, prin 

legea Iulia iudiciorum privatorum. 
Judecătorul, .care din nesligenţă sau rea voință nu se pro- 

* nunţa în acest timp, putea fi chemat la răspundere pe cale ad- 

ministrativă și era obligat față de partea, care a suferit o pa- 

ubă, a i-o repara. 
În ce priveşte exercitarea jurisdicției, funcţionează în acea- 

„stă perioadă același personal ca și în timpul acţiunilor legii, cu 

1) In ce priveşte funcțiunea celor două colegii permanente în această 

“perioadă, a decemvirilor litibus iudicandis şi a tribunalului centumoiral, 

“este de remarcat că primul colegiu a fost disolvat de August, iar membrii 

„săi au trecut ca presidenţi de secţie, cu rândul, la tribunalul centumviral, 
-care a fost împărțit în 4 secții, lucrând când separat când unite şi având 

“ca Prim-Preşedinte un praetor- hastarius. Funcțiunea acestui tribunal, care 

„număra în timpul lui Traian 180 de membri, se poate urmări până cătra 

jumătatea secolului III. CE, Mommsen, Staatsrecht VI, pag. 304, nota 2.
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deosebirea că în n Italia, delegaţii pretorului numiţi praefecti. i iure 
“dicundo, au “dispărut şi că în locul lor împart dreptatea fie ma- 
fistrați: imperiali *), fie magistrați municipali învestiţi cu juris- 
dicţia într'o anumită măsură 2), 

c ompetința. e 

Şi î în această perioadă Roma rămâne communis patria %), 
“aşa în cât orice cetățean putea cere dreptate înaintea pretorului 
“urban. Dar în afară de atare principiu, competința se determină 
"având în- vedere persoana reclamatului conform regulii: actor 
sequitur forum rei. Care loc poate fi forum rei? Poate fi locul. 
de unde reclamatul îşi are originea (forum originis). Cetăţeanul 
roman de la provincie, putea îi chemat în judecată sau în co- 
muna sa de origină sau la Roma, comniunis patria, când se află 
-acolo. În acest din urmă caz avea însă dreptul să ceară stră- 

” mutarea judecății la domiciliu, avea ius domum revocandi. 
Poate fii forum rei şi locul unde reclamatul îşi are principala 
“aşezare, adică domiciliul *) (forum domicilii). Reclamatul mai 
pcate fi chemat în judecată și la tribunalul locului unde s'a în- 
cheiat contractul (forum contractus); unde s'a comis delictul (fo- 

“rum delicti commissi); unde au căzut părțile: de acord să se 
deschidă eventuala judecată (forum prorosalum); sau la tri- 
“bunalul în circumscripția căruia se află imobilul litigios (forum 
rei sitae). - a 

În ce pivește durata anului judiciar (rerum: actus), acesta 

  

1) In Italia, “dincolă de urbica dioecesis (Roma cu împrejurimi), erau 
"însărcinați cu jurisdicţia 4 consulares instituiţi de Împăratul Hadrian, in . 

locul lor Marcu: Aureliu a dat aceiaşi insărcinare mai multor juridici. Ci. 
Frog. Vat. 205, 232, 241, 
1-2) Aşa spre exemplu, după lex Rubria de Gallia cisalpina din anul 49 

„înainte de Christos, magistratul municipal nu putea judeca: procese în va- 
" loare mai mare de 15.000 sesterții, Asupra. importanţei acestei legi pentru 
cunoaşterea procedurii formulare, vezi notele lui Girard la textul publicat 

-de acelaşi autor în colecţia sa Textes, Ed, IV, -pag.: 72 și următoarele. 
î 3) CE Dig, 50, £ 33, 

- 4) C4: Cod. 10.-40 (39), 7: E in eodem loco singulos habere domicilium 
non ambigitur, ubi quis larem rerumque ac forlunarum suarum summam 

"constituit, unde rursus rion sit discessurus,' si nihil avocet, unde cum pro- 
ecius est, peregrinari videtur, quo si rediit, peregrinari iam destitit, 
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rezulta din scăderea zilelor nefaste, comiţiale, de vacanțe!) şi 
de sărbători, așa în cât Marcu Aureliu l'a stabilit la 230 de zile 
(dies iudiciarii). 

In provincie se împărțea dreptatea i în timpul î în care guver- 
natorul, sau delegații săi, țineau în oraşele: mai mari ședințe, 

conventus, cu ocazia călătoriei lor făcută în acest scop. 

Si - 

ă Procedura in iure. 

Procedura in iure se deschide tot prin chemarea în jude- 
cală, prin in ius vocatio. Şi acum poate interveni un viridex, care 

„ia procesul asupra lui şi plătește dubla valoare în caz de pier- 
_dere. Cum pretorul.prin lex Aebutia a dobândit puterea să în- 

fluinţeze hotăritor mersul procesului, el și-a luat, în această 
perioadă, libertatea de a reglementa şi faptul chemării în jude- 
cată: a creiat o acţiune in factum, contra chematului în jude- 

„cată care nici nu se prezintă nici nu dă un garant; a acordat 

aceiași acţiune in faclum şi contra terțiului, care liberează cu 

forța pe in ius vocatus?), - 
Contra aceluia, care se ascunde (latitat) spre a nu i se pu- 

tea aduce la cunoștință chemarea în judecată, pretorul acordă 
reclamantului zădărnicit missio in possessionem cu autorizația 
de a păși la venditio bonorum. 

Dacă la prima înfățișare nu s'au putut fixa termenii proce- 
sului spre a ajunge la litis contestatio, reclamantul era dator să 
fucă o' promisiune întărită cu garanţi (numiţi vades, de unde 

termenul vadimonium) că se va mai prezinta în altă zi în fața 

-pretorului *), - 

Desbaterile aveau loc fără nici o formă solemnă sau gest 
„sacramental. Se desfăşurau discuţii libere din cari pretorul îşi 

“forma o ideie asupra cazului litigios. inta desbaterilor era . 

1) In aceste zile numite dies feriali, stabilite cu ocazia secerişului şi 

a culesului viilor (feriae messium et vindemiarum), se admiteau judecăţi 
numai în cazuri urgente sau cu învoiala părţilor, 

>) Ci. Dig. 2. 7: ne quis eum, qui in ius vocabilur, vi “eximat; cf. Gaius 

IV. 46, : 
3) Cf. Gaius IV. 184: Cum autem in ius vâcatus fuecrit adversarius nequa 

" die finiri potuerit negolium, vadimonium ei faciendum est, id est ut 

- promittat se cerlo die sisti. , Ă
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“acordarea acţiunii cerută de reclamant (postulare actionem). 
Această acțiune putea fi una existentă bazată pe ius civile, sau. 
una pretoriană introdusă de pretorii precedenţi. Pretorul în 
funcțiune putea creia o acţiune in factum pentru cazul “special, 
dacă găsea demnă de ocrotit pretenţia reclamantului. 

Spre deosebire de perioadă precedentă, s'a admis 'reprezen- 
tarea părţilor, - i 

Procedura in. iure servește, în general, la stabilirea ches-" 
tiunii de drept, pentru ca în urmă să. se treacă la “judecarea. 
chestiunii de fapt, in iudicio; dar mai poate fi întrebuințată fie. 
pentru a pregăti intentarea unei acțiuni, fie pentru a resolvi pro- 
cesul fără a mai ajunge inaintea judecătorului, 

[. Când reclamantul nu are o cunoştinţă exactă despre: 
„obiectul procesului sau despre: persoana adversarului, el poate: 
“chema pe adversar în faţa pretorului spre'a-i face o interrogatio- 
„th iure'): dacă, spre exemplu, el este moștenitorul succesiunii. 
litigioase și asupra cărei părți, an heres sit et ex quota parte 7 
“Fără asemenea informaţie prealabilă, reclamantul formulându-și. 

„direct pretențiunea ar risca să comită o: pluris petitio. 
II; Procesul se poate termina in iure prin: confessio, iusiu-- 

- randum, indefensio sau: denegatio- actionis. | 
a) Confessio este recunoașterea" pretenţiunii reclamantului. 

Când reclamatul a recunoscut existența datoriei bănești, cerută 
„în justiție, atunci asemenea confessio are aceiași forță juridică. 
„ca și-o sentință judecătorească. In acest caz se aplică regula : 
confessus pro iudicato erit?); a. a 

„.. Când însă obiectul pretenţiunii recunoscute constă în alt 
ceva de -cât' o sumă de bani, procesul nu era terminat, pentru că. 

A -- ._ ' . ce ae y “a : sfârșească 'printr'o condemnațţiune pecuniară, Deşi în asemenea. 

în dreptul din această perioadă orice judecată trebuia să se- 

caz reclamantul a câştigat causa, îi rămânea totuși, dacă adver-- sarul nu restitue în natură, să intenteze contra lui acţiunea zisă. 
confessoria, intemeiată pe confessio in iure, spre a se organiza. -un arbiirium liti aestimandae în care arbitrul va prețui în bani: obiectul procesului *), i PI 

3) CE Dig, 11.1, Acţiunea, întemeiată pe răspunsul părţii intrebate, se: numeşte actio inferrogatoria. | 7) Ci Dig, 42, 2.6. pr, 
2) In acest caz judecătorul funcţionează ca expert, riu ca distribuitor al dreptăţii pentru că nu se mai înfăţişează nici o chestiune controversată: 
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b) lusiurandum *) are în această fază a procesului un ca- 

racter necesar şi anume: partea căreia i s'a cerut jurământul 

de către adversar”) trebue să jure ca să câştige causa, Recla- 

mantul poate cere reclamatului - "jurământul, iusiurandum de- 

ferre; în această situaţie reclamatul sau jură sau întoarce ad- 

versarului jurământul, iusizrandum referre. Dacă reclamatul - 
jură, a câștigat procesul); dacă refuză a jura fără a cere ad- 

versarului să jure el, va fi condamnat, Dacă reclamantul jură 

iușiurandum relatum, a câştigat; dacă reclamantul refuză să jure, 

“sau dacă renunță la jurământul cerut reclamatului (remittere 
iusiurandum*) când acesta era gata să jure, perde procesul 5), 

prin faptul că pretorul nu-i acordă acțiunea cerută (denegatio 

actionis). 
c) Indefensio rezultă din faptul că reclamatul nu s'a apă- 

rat de loc sau nu s'a apărat cum trebue, uti 'oportet, şi aduce 

"cu sine resolvirea procesului în favoarea reclamantului.. | 
d) Denegatio actionis pune capăt procesului in iure, prin. 

Notandum, quod in hac aclione, quae adversus confitentem dalur, iudex 

non: rei iudicandae: sed aestimandae datur: nam nullae partes sunt iudi- 

candi in contitentes (cf. Dig. 9. 2. 25. $ 2), 

1) Edictul pretorului, întregit de Lenel în Edictum perpetizum Ed. ||, 
pag. 145. privitor la jurământ era astiel conceput: Si cum quo agetur con- 

dicione delata iuraverit sive id iusiurandum ei remissum fucrit, eius rei, de 

qua iusiurandum delatum fuerit, neque in ipsum neque in eum ad quem 

eu res pertinet actionem dabo. Ci, Dig, 12, 2. 3. pr. şi 1. . 

2) Dacă partea se oferă a jura şi jură, fără a i se îi cerut de adversar, 

ascmenea jurământ nu are nici o valoare. Ulpian, Dig, 12. 2. 3. pr„ spune 

că reclamatul şi-a jurat sie însuşi, că aşa ceva orice chemat in judecată 

ar putea face pentru a scăpa de greutăţile procesului, 

3) Prin cererea jurământului -adversarul face pe reclamat judecător în 

„propria-i causă; de aceia jurământul jurat are acelaşi efect ca şi res iudi- 

cata: lusiurandum vicem rei iudicatae optinet non immorita, cum ipse quis 

iudicem adversarium suum de causa sua feceri! deferendo ei. iusiurandum,. 

Cf. Dig. 44. 5, 1. pr.; Ihering, Geist, vol. Î, pag, 167 şi notă, . 

4) Ci. Dig. 12, 2, 6, Este de observat că partea, căreia i se cere jură- 

mântul, poate pretinde adversarului să facă așa numitul iusiurandum ca- 
lumniae, adică să jure că nu a cerut jurământul din spirit de şicană, Dacă 
nu prestează acest jurământ special, nu poate cere  reclamatului jurământul. 

Cf, Dig. 12. 2. 31, | 
5) Rămâne o chestiune controversată, dacă prin jurământul jurat, re- 

fuzat sau remis, se poate termina un proces având orice fel de obiect de- 

terminat,. sau dacă jurământul nu se aplică de cât la acţiunile prin care 

s2 cere o sumă de bani. Ct. Girard, op. cit. pag. 1004, nota 2, 

, „89
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îaptul că pretorul nu acordă acțiunea cerută, În perioada pro- 
" cedurii formulare, el poate recurge la această măsură negativă; 
când găsește pretențiunea reclamantului neîntemeiată; când 

„pretenţiunea este paralizată printr'o excepțiune așa fel în cât 
este inutil de a mai prelungi procesul in iudicio; când reclaman- 
tul nu jură iusiuranduim relaturn, iusiurandum: calumniae; sau 
când a remis jurământul cerut, 

Confessio' in. iure, iusiurandum, indetensio și denegatio ac- 
tionis. aduc soluțiunea chestiunii litigioase fără a mai fi nevoe 
de organizarea unui iudicium; scurtează deci procesul. O desfă- 
șurare însă normală -a procesului trebue să ducă la acordarea 
formulei de către pretor. Acordarea forimulei inseamnă înche- 
jerea procedurii in iure, după ce s'a fixat posițiunea juridică a 
fiecăruia din “adversari, şi după: ce părțile au căzut de acord. 
asupra persoanei judecătorului, e. E 

Posiţiunea juridică a uneia sau alteia din părți se fixează, 
în unele cazuri, prin anumite promisiuni din cari rezultă o obli- 
Sațiune pentru promitent faţă de stipulant, Fără asemenea pro- 

„misiuni (numite cautiones, când sunt exclusiv personale, şi 'sa- 
zisdationes când sunt întărite prin saranți), procesul nu se poate 
lesa. Tot astfel nu se-poate lega procesul, dacă o parte nu dă 
concursul necesar la numirea judecătorului, pentru că toate ac- 
tele cerute spre a se lega procesul trebuiau săvârşite prin cola- 
borarea părților după invitația magistratului. Dacă părțile refu- 
ză această colaborare, pretorul avea mijloace de 'constrânge- 
re), dar nu putea păşi ex officio lucrând 'el pentru partea care 
nu voia să colaboreze, Procedura in iure are deci un caracter 
convențional și de aceia nu se putea ajunge la acordarea for- 
mulei când lipsea unul din adversari, : 

- : | $ 2, , Ia . | , 

, Capacitatea de a Ti parte în proces şi representarea. 

“(Cod, Theod, 2, 12; Dig. 3, 3; Cod, Inst, 2, 12), 

Inainte de a examina actul prin care se leagă procesul prin 
ditis contestatio, și a cerceta coprinsul formulei prin care. se 

'.1) Când reclamantul refuză a face promisiunea, caulio sau satisdatio 
cerută de pretor, .nu i se va acorda acţiunea; când reclamatul refuză a 

"contribui la alegerea judecătorului, pretorul poate transfera adversarului



— 611 — 

“ strămută procesul de la 'pretor la: judecător, este necesar a 

- arăta cine poate să fie parte în proces și c cum funcţionează pre- . 
sentarea părților in iure. - - 

A fi parte în proces este o manifestare în faţa justiției a 
__ calităţei de a.fi subiect de drept. Așa dar, poate îi parte în 

"proces oricine are o capacitate juridică recunoscută de dreptul 
roman. Putea fi parte acea persoană fisică, căreia i sa recu- 

_noscut subiectivitatea de drept. Nu putea figura ca parte sclavul: 
-care nu are capacitate juridică, şi nici peregrinul după vechiul 

"ius civile de cât în măsura recunoscută prin tratate încheiate 

| după principiul reciprocităţii, Putea fi parte fiul de familie atât, 
cât ii s'a recunoscut independenţa patrimonială, . 

După cum anumite lipsuri privitoare la vârstă, experienţă 

sau sex, nu ating subiectivitatea de drept a celui ce le are, tot 
astfel atari lipsuri nu micşorează nici capacitatea lui de a figu- 

- ra-ca parte în proces, ca titular al dreptului sau al oblisațiunii 

contestate. Dar aceste persoane nu pot săvârşi acte de proce- 
dură după cum, deși subiecte de drept, nu pot săvârși acte de 
administraţie a averii lor, Le lipseşte putinţa de a-și manifesta 
„personalitatea juridică în „lupta pentru drept” dusă inaintea 
“autorității publice, Aceiași constatare trebue făcută și la per- 
soanele morale. Pentru aceste persoane fisice sau morale actele 
de procedură, necesare la conducerea. unui proces, le îndepli- 
nește representantul legal: tutorele, curatorele, sau represen- 

"tantul persoanei morale. E 
În perioada procesului formular s'a. “admis, în afară de re- 

presentarea legală şi o representare bazată pe voință părții care 

şi-ar fi putut apăra și singură interesele, In acest caz s'a des- 
"voltat un sistem de cauțiuni ) fără de care procesul nu se putea 

"posesiunea lucrului litigios, poate păşi la missio în bona, poate considera 
„ca iudicatus pe chematul în judecată pentru o. anumită. sumă de bani. Gi- 

rard, op. cit. pas. 1008, notele 2, 3, 4, 
1) In afară de cauţiunile promise în caz de representare în proces, 

părtea care conducea ea însăşi procesul. „Pentru. sine, nu era obligată în 

principiu la nici o cauţiune, Această regulă s'a păstrat. fără nici o abatere 
pentru reclamant, fie că intentează o acţiune in rem, fie in personam. Cf, 

Gaius IV, 9%: Îpse autem, qui in rem agil, si suo nomine agat, satis non dat, şi 

$ 100. In ce priveşte reclamatul,. se face deosebirea: la o acţiune in rem 

el:va da totdeauna satisdatio iudicatum solui, va: promite cu garanţi că 
va restitui obiectul litigios cum omni causa; lă o acţiune in personam va 
“da cauţiune în mod excepţional, în anumite cazuri: fie propter genus actionis 
fie propter personam, când persoana reclamatului poate părea suspectă | 
pretorului, Cf, Gaius 1V, 102, 

39*
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lesa, Ca representanți constituiți prin voința părților pot igura | 

persoanele numite: :cognitor sau procurator. 

Trebue remarcat, că în dreptul roman representarea. nu are 
. aceiași funcţiune .ca la: moderni, In dreptul actual representan- 

tul lucrează în numele representatului cu așa 'efect, în cât con-. 
secințele actului juridic se resfrâng direct asupra persoanei re- 
presentatului: acesta devine îndrituit și obligat din actul săvâr- 
şit. In dreptul. roman așa zisul representant figurează el perso- 
nal ca parte în proces, deşi lucrează în interesul altuia, rămâ- 
nând ca ulterior și prin mijloacele speciale efectele actului de - 
procedură! să se întindă asupra persoanei representatului, Nu - 
s'a admis deci o representare directă, . 

- Intre cognitor. şi procurator : există o. deosebire bazată pe 
modul cum este instituit fiecare: cognitorul este instituit cu | 
„vorbe solemne în faţa pretorului şi adversarului, certis verbis. - 
in iure coram adversai-io spune Gaius; procuratorul se constitue 
prin” simplu mandat în lipsa adversarului, ex solo mandato et 
absente et isnorante adversario'). De. aici urmează anumite 
deosebiri în ce priveşte: cauţiunile de făcut, 

I, Când figurează de partea  reclamatului un cognitor sau 
procurator și unul și altul este obligat să dea satisdatio iudi- 
catum solvi, conform . principiului nemo alienae rei sine satis- 
dalione defensor idoneus intellegifur ?). Cauţiunea. era nece- 
sară, pentru că prin litis contestatio representantul devenea do- 
minus litis*) consumând pretenţia reclamantului. Dacă prin ur- 
mare representantul era insolvabil, reclamantul nu se mai pu- 
tea întoarce contra. representatului, fiind că. pentru aceiaşi causă 
nu se acordă de două ori o acțiune conform regulii: bis de 
eadem re non datur actio..:.-. = 

In caz de defensio, deosebirea între procurator şi cosnitor 
se face numai cu privire la constituirea cauţiunii; procuratorul 
.o promite el însuși, pe când la cognitor o promite representatul 
care este de faţă, 

II. Când fiurează de partea. reclamantului un procurator 
sau cosnitor, atunci trebue făcută: distincțiunea ; . 

a) Dacă este procurator, el va da cautfio ratam rem domi- .: 

  

1) Cî. Gaius IV. 83, 84,  - 
2) CE, Gaius IV, 101. | 

5) CE, Dig. 49. 1,4, $5: „.. meminisse oportet, +» Procurator lite con- . tesiata dominus litis eficitur. . e



DE Ci 
num habifurum sau cautio de. rafo pentru a asigura pe adver- 

sar că representatul va ratifica procesul. Cum procesul s'a le- 

__ gat între procurator şi reclamat, dreptul representatului care 

nu a intrat în nici un raport juridic cu reclamatul, rămâne 'ne- 

„atins; așa în cât acesta l'ar putea valorifica contra reclamatulu. 

De aceia cauţiunea e necesară. Deşi prin cauţiunea de rato re- 

presentatul nu este impiedicat a deschide el însuși din nou pro- 

cesul, totuși în acest caz reclamatul chemat a doua oară în 

judecată se va despăsubi de la: procurator în virtutea contrac- 

tului verbal, a cauţiunii de rafo '). a 

b) Când-cosnitorul represintă pe reclamant, nu este nevoie 

de nici o. cauţiune, fiind evident că acesta a introdus în jude- 

cată dreptul representatului' care la instituit pe cosnitor, ca 

al său representant, în faţa pretorului și a reclamatului. 

Regulele de mai sus se aplică.nu numai la cosnitori şi pro- - 

curatori, ci şi la representanţii legali: tutori și curatori.: | 

In toate cazurile de representare fie voluntară, tie lesală : 

se incheie un raport juridic între părţile cari au participat la 

actul săvârșit: între representant și adversar, Persoana repre- 

„sentatului rămâne afară de acest vinculum îuris; legătura juri- 

dică dintre representant și representat ia naștere, se desvoltă 

şi 'se stinge conform raportului de drept ce a putut să existe 

“între ei: mandat, riegotiorum 'sestio, tutelă, curatelă. De aici 

urmează că reglementarea raporturilor dintre ei se operează 

prin acțiunile ce rezultă, la representarea volunatră, spre exem- 

plu din mandat: așa dar, prin actio mendati directa represen- 

tatul poate cere representantului să-i restitue suma încasată în 

urma procesului câştigat; -prin actio _mandati contraria- repre-. . 

sentantul poate cere să i se restitue suma ce -a plătit adversa- 

rului în urma condemnațiunii suferite în procesul perdut?), .. . 

  

1) Gaius IV, 98: Procurator 'vero si agat, satisdare iubetur ratam rem. 

dominum habiturum: periculum enim est, ne iterum' dominus de eadem re 

esxperialur; quod periculum non intervenit, si per cosnilorem actum îuerit, 

guia de qua re quisque per cognitorem egeril, de' ea non magis amplius 

actionem habet quam si ipse egerit. Vezi: desvoltarea acestei idei, aplicată 

la cognitor, în $ 97 eodem. . . Ă Aa a 
2) Numai dacă procuratorul sau cognitorul a “avut un mandatum „ad * 

agendum, spre a păstra pentru sine” produsul creanței incasate, sau spre 

'a plăti suma la care va fi condamnat, numai în aceste cazuri de procurator 

sau cognilor in rem suam nu aveau loc acţiunile mandati directa sau "con- 

“iraria pentru că, de la început, voinţa părţilor a fost să.se transporte o 

creanță sau o datorie printr'un mijloc de procedură. ! 

.
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Din: cele spuse: rezultă că representantul avea și actio iu- 
dicati din procesul câștisat de el, Spre a se înlesni representa- 
rea s'a admis totuși că actio iidicați să se acorde representa- 
tului sau să 'se poată îndrepta contra lui, când procesul a fost 
condus de un cosnitor, pentru că nu exista nici o îndoială asupra 
faptului că sentința s'a rostit în profitul sau în paguba repre- 
sentatului, Aceiași măsură a fost mai greu de aplicat în cazu- 
rile când nu se cunoștea cu certitudine autorizaţia representan- 
tului, spre exemplu aturci când apărea în proces un procurator. 
Cum nesiguranța era o piedică, urmează că se putea acorda 
actio iudicati în favoarea sau în contra representatului, numai 
când era cert că procuratorul are depline puteri şi anume: când 

- representatul era de faţă, și deci procuratorul funcționa ca un 
„procurator praesentis, sau când procuratorul fusese instituit la 
Srefa tribunalului, 'apud acta. De asemenea s'a acordaţ actio 
iudicati în profitul sau în contra părții representate, în cazurile 
de representare legală. Aceste norme, câri înseamnă alterarea 
Principiului de nerepresentare, au fost admise către sfârșitul 
perioadei clasice, . 
În timpul lui Iustinian dispăruse deosebirea între cogniiori: 

şi procuratori; dar, în materie de actio iudicati, s'a păstrat dis- 
tincţiunea între procuratori cu puteri incontestabile, şi aceia 
a căror împuternicire nu era sisură. Când funcţiona un procu- rator cu pline puteri, actio iudicati se acorda în favoarea sau 
în contra representatului, Când procuratorul nu avusese pline 
puteri, el singur putea intentța actio 'iudicati, după ce dăduse 
cautio de rato1), a E 

„ Când representantul fisura ca defensor, era obligat să dea 
satisdatio iudicatum solvi, indiferent dacă avea pline puteri sau 
nu, lustinian aplică, în această situație, fără nici o deosebire regula celor: vechi: nemo alienae rei sine satisdatione idoneus 
defensor intellegitur 2), 

Cum procesul nu se putea lega fără aceste cauţiuni, părțile: 
erau invitate a le da prin promisiuni, din cari năștea actio ex 
stipulatu; Dacă procuratorul nu da cauțio de rato nu i se acor- da acțiunea, denegatur ei actio. Dacă reclamatul într'o acțiune reală nu dă satisdatio iudicatum solvi, pretorul atribuia re- 
i 

*) CI. Girard, op. cit, pag. 1027—1028, 
3 CE. Inst, 4. 11,5,
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clamantului posesia imobilului litigios prin interdictum quem 

fundum în caz de rei vindicatio, prin interdictum quem usum- 

fructum în caz de actio confessoria, prin. interdictum quam he- 

reditatem în caz de hereditatis petitio." La mobile reclamatul 

care nu se supune, va suferi ai se lua posesia “interimară a 

lucrului, din ordinul pretorului. 

- După ce părţile și-au dat concursul necesar pentru cauţiu- 

nile mai sus menţionate, mai rămâne să cadă de acord asupra 

persoanei judecătorului. Dacă reclamatul refuză ajutorul său, 

va fi considerat ca iudicatus, ca şi cum ar fi perdut procesul, 

la acţiunile având de obiect o sumă de bani; la cele-l'alte se 

aplică alte mijloace de constrângere, Dar dacă totuşi nu. dă 

| concursul, nu se poate spune că procesul s' a legat între părţi și 

deci. litis contestatio 1) nu putea avea loc. , 

„i s 3, 

5 Litis contestatio "), 

Când părţile au: căzut de acord asupra . tot. ce |i se cere, 

spre a se lega un proces, atunci pretorul emitea formula, o 

instrucţiune adresată judecătorului sub formă condițională să 

“condamne sau să absolve pe reclamat după cum se va adeveri 

sau nu faptul indicat în formulă *). Este probabil că la început 

formula nu a fost scrisă, ci rostită de pretor prin viu graiu 

“(decretum); iar părţile o scrieau în fața martorilor, ca să nu 

i se poată tăgădui coprinsul. Litis contestatio are loc în momen- 

tul când reclamatul primeşte“) formula, prin care s'âu fixat 

  

1 Cî. Girard, op, cit. pag. 1099—1010, 

:) Cf, Lucrarea fundamentală a lui Wlassaf, Litiscontestaiio in For- 

mular process, 1889, 
i 3) Această formulă era astfel redactată, când se judecă asupra unei 

sume de bani: Titius iudex esto. Si paret Numerium Negidium (teclama- 

" tul) Azlo Agerio (reclamantul) 'sesferfium cenlum milia dare oporter con- 

demna; si non paret, absolve. 
1) Este probabil că pretorul acorda formula reclamantului federe for. 

mulăm, actionem, iudicium), iar acesta o dicta reclamatului (dictare _iudi- 

cium) faţă fiind şi magistratul, In baza acestei formule acceptate se des- 

voltă procesul in iudicio. Aşa dar, pentru a se ajunge la iudicium acceptum 

„trebuia să fi avut loc editio actionis din partea pretorilui, 

Cuvântul editio, în materie de procedură, mai „înseamnă însă şi actul 

prin care reclamantul face cunoscut reclamatului acţiunea cu care 8 va
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elementele judecății, în momentul zis: iudicium acceptum. Este .. 
o chestiune controversată, dacă reclamatul primește formula. - 
de la magistrat sau de la reclamant, Părerea, că reclamatul o 

„primește de la reclamant, este mai întemeiată pentru că expresia 
iudicium contrahere, aplicată la acest fapt, mai exact caracte- 
rizează legătura ce s'a încheiat între părți, de cât ceia că sar 

„ Îi încheiat între reclamat şi un organ al puterii publice, care nu 
„avea alt rol de cât a contribui la organizarea instanţei, 

Efectele litiscontestaţiei. 

„Litis contestalio are un efect novator, pentru că pune îi 
“locul dreptului”la prestaţiunea inițială, dreptul reclamantului de 
a. obţine o condemnaţiune. Gaius (III, 180) scrie:.ante litem 
coniestatam dare debitorem oportere, post litem. contestatam 

„condemnari oportere. Dreptul. reclamantului dedus în. judecată, 
diferă de pretenţia lui ce exista înainte de lițis contestatio, fie 
prin faptul că raportul juridic inițial s'a modificat prin introdu- 
cerea unei excepțiuni în formulă, fie spre exemplu prin schim- 
barea caracterului acțiunii, care din temporară ajunge perpe- 
tuă, sau din personală devine transmisibilă la moştenitori. De 
aceia se poate vorbi de o novațiune, ce s'a numit necesară, pen- 
tru că se înfăptueşte, independent de voința părților: dar acea- 
stă novaţiune necesară nu. are efectele novaţiunii voluntare, 
întru cât nu atinge existenţa siguranţelor personale sau reale 
cari intăreau creanța introdusă în judecată, Așa dar, litis 'con- 
festatio nu liberează nici garanții, nu desființează nici sajul sau 

-hipoteca, nu înlătură nici consecințele rezultate din mora de- 
". bitoris. .. | 

Lilis contestatio fixează nu numai elementele procesului 
dar și persoanele cari vor participa la resolvirea lui: părți și judecător, De. aici urmează că pretenția odată fixată, că res 
find în iudicium deducta, reclamantul nu mai poate reveni asu- 
pra ei. Partea din nou chemată în judecată în aceiaşi chestiune, 
poate opune adversarului sau succesorilor lui 'exceptio rei. in 

iudicium. deductae. De aceia se spune că lifis contestalio are un. 

  

chemă în: judecată; această edifio actionis precede in ius vocalio. Edere actionem mai înseamnă şi actul prin care reclamantul la începutul proce- 
durii in iure indică acțiunea prin care voeşte să se judece, Cf, Dig. 2. 13. 1. $ 1: Qua guisgue actione agere volei, eam edere debel. Cf, Sectel, -Handlexikon la cuvântul „edere“.
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efect consumptiv!). Mai urmează că, dacă una din părţi sau. 

judecătorul nu mai poate contribui la deslegarea procesului 

(spre exemplu, caz de moarte sau dacă s'a introdus un repre- 

sentant) va avea loc translatio iudicii*), cu schimbarea formu- 

lei, în care va figura noul judecător, moștenitorul părţii sau re- 

presentantul. a - N 

In ce privește elementele procesului, acestea odată fixate 

- rămân hotăritoare pentru judecător așa cum au existat în mo- 

mentul când s'a săvârșit litis contestatio. Judecătorul va jude- 

ca având în vedere acel moment, chiar dacă au avut loc modi- 

ficări pe fapt ulterioare. Coprinsul formulei acceptate nu se'mai 

putea schimba de cât prin in integrum restitutio, acordată de 

pretor după o prealabilă cercetare, causa cosnita, şi numai dacă 

partea, care o cere, va dovedi că a suferit o pagubă, laesio. 

În ce privește influența ce are litis contestatio asupra drep- 

tului, abstracţie făcând de efectele mai sus schițate, trebuie ob- 

servat că îi întărește energia, sau îi întinde sfera de aplicaţie, 

Și anume: prin litis contestatio acţiunile anale devin perpetue; 

iar acţiunile intransmisibile devin şi activ și pasiv transmisi- 

bile *).*); reclamantul 'car€ printr'o acțiune reală pretinde un 

obiect producător de fructe, va obține de la lifis contestatio. 
înainte și fructele cari nu s'au cules dar trebuiau să fie culese, 

fructus percipiendi. „- | 

" 1) Litis contestatio stinge: pretenţia ipso iure când 'a fost introdusă 

într'un iudicium legitimum (cf. Gaius IV, 104), când acţiunea era personală 

“şi formula era in ius concepla, adică se întemeia pe dreptul civil, coprin- 

zând expresia oportere. Nu stinge pretenţia ipso iure, ci numai ope ex. 

ceptionis (adică numai dacă reclamatul chemat a doua oară în judecată a 

avut grija să obţină înscrierea excepțiunii în formulă) când pretenţia a 

"fost introdusă întrun iudicium imperio continens, când acţiunea era in: 

factum concepla, adică era o creaţiune â pretorului sau când era a acţiune 

in rem. Cf, Gaius IV, 105. 106, | . 

2) CE. Dig, 3. 3. 16. 17, 46; Dig,.49.8,2,pr, - |. 
3) CE, Dig. 27, 7, 8, $ 1: ...nam lifis contesiatione et poenales actio- 

nes lransmiltuntur ab utrague parte et temporales .perpetuantur. Ă 

2) Numai în caz de obligaţiuni coreale litis contestalio aduce o sim- 

plificare a obligaţiunii cu pluralitate de subiecte şi anume: „concentrează 

activ sau pasiv obligaţiunea asupra persoanei cu care s'a. legat procesul, 

stingând oblisațiunea faţă de cei-l'alţi. Acest efect consumptiv a fost des- 

fiinţa: de Iustinian. ă
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ăi $ 4, 

Părțile cari compun formula. 

Gaius) scrie că părțile componente ale formulei sunt ur- 
„mătoarele:. intentio, demonstratio adiudicatio și condemnatio. 
"Dintre acestea unele pot lipsi; altele sunt așa de necesarii în 
cât lipsa lor ar împiedica deschiderea procesului. La aceste părți 
se mai pot adăuşi uneori, după împrejurări, şi clausele numite 
exceptiones, replicationes, praescriptiones. Ii 
„Orice formulă începe cu iudicis datio, cu numirea judecă- 

torului: Titius iudex esto. | Să 
Orice formulă trebue să coprindă intentio *), afirmaţiunea 

pretenției reclamantului. Dacă ar lipsi, judecătorul nu ar putea 
cunoaște cererea reclamantului. La acţiunile personale intențio 
era astfel redactată: si paret Numerium Neşidium Aulo Agerio 

- Sestertium X milia dare oportere; la acțiunile in rem suna: si 
paret hominem ex iure Quiritium Auli Agerii?) esse. În primul 
caz se întrebuințează expresia oportere, în al doilea caz ter- 
menul ex iure Quiritium. Formulele cari coprindeau aceste cu- 
vinte se numesc in ius conceptae, pentru că pretenţia conținută - 

«se sprijină pe ius civile,- spre deosebire de formulele in, factum 
concepiae cari coprind pretențiuni recunoscute de dreptul pre- 
torian. Se | 

Demonstratio indică faptul pe care reclamantul îşi înte- 
meiază pretenţiunea ), Existenţa acestui fapt va fi verificaţă de 
judecător și după cum se va adeveri sau nu, va condamna sau 
va absolvi pe reclamat, ” „ | 

„Adiudicatio este partea prin care judecătorul este autorizat 
să transfere proprietatea la cele trei acțiuni, intentate pentru - 

  

1) 1V,.39, 

*) Detinită de Gaius IV. 41; ea' pars formulae, qua actor desiderium 
” suum. concludit, , - , 

3) Aulus Agerius este termenul convenţional pentru reclamant: Age- 
rius probabil derivat de la agere, a chema în judecată; după cum Nogidius 
vine de la negare, a nega pretenţiunea reclamantului şi arată pe reclamat 
(reus). | , 

1) CE, Gaius IV, 40: Demonstratio est ea pars formulae, guae principio 
ideo înseritur, ut demonsiretur res, de gua agitur, velut haec pars for- 
mulae: guod Aulus Agerio Numerio Nesidio hominem vendidit“ item haec: 

„ mQuod Aulus Agerius apud Numorium Negidium hominem deposuit“. 
= 

y
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eşirea din indiviziune: actio familiae erciscundae, communi di- 

vidundo şi finium regundorum. Clauza de adjudecare sună: 

quantum adiudicari oportet, iudex, Titio adiudicato *). 
Condemnatio este însărcinarea dată sub formă imperativă. 

judecătorului să condamne sau să absolve, după cum se va îi 

adeverit sau nu faptul afirmat de reclamant?), Condemnaţiunea 

era în. dreptul clasic pecuniară, de aceia procesul ajuns la ulti- 

ma-i consecinţă se termina prețuindu-se în bani pretenţia ce îu- 

- sese contestată, . 

Condemnaţiunea putea să fie : pa . 
a) de la inceput certa, în acest caz judecătorul 1 nu putea 

mări sau reduce suma fixată de pretor în formulă; 

b) putea să fie incerta cum taxatione, în care caz pretorul 

nu stabilea suma. dar fixa o limită maximală peste care nu va 

trece condemnaţiunea rostită de judecător; " 
c) putea să fie incerta et infinita, când pretorul lăsa la . 

aprecierea judecătorului să fixeze suma fără a-i pune de la 
început o limită, In acest din.urmă caz prin condemnațiune. se 

-stabilea: sau valoarea din 'momentul când s'a redactat formula, 

din momentul zis litis contestatio, conform indicaţiunii: guanti 
ca res est, cum se întrebuința la acţiunile stricti iuris; sau va- 
loarea obiectului litigios din momentul, când! s'a rostit sentința, 
conform indicațiunii: guanti ea res erit, cum se întrebuința spre 

exemplu la acţiunile arbitrare. Condemnafio incerta et infinita _. 
putea' fi formulată şi prin termenii: guantam pecuniam bonum 

aequum videbitur cum se întâlneşte la actio iniuriarum aesti- 

matoria, sau prin expresia: guod - aequius melius erit cum se 

întrebuința la actio rei uxoriae. 

. Condemnaţiunea putea atinge dubla valoare a procesului 
“în caz de infifiatio, de tăgăduire a pretenţiei reclamantului, con- 

form resulii adversus ințitiantem lis' crescit in duplum*); poate 

  

9 Gaius IV, 42, 
2) Gaius IV, 43; Condemnatio est ca pars formulae, qua iudici 'con- 

 demnandi absolvendive potestas permiltutur velut haec pars formulae: 

„iudex, Nm Nm Ao sestertium X milia condemna, si non paret absolve“ 

item hacc: „iudex Nm Nm Ao Ao dumiaxat X milia condemna, si non 

_paret. absolve“ ilem hacc... urmează ' aceiaşi „redacţiune fără dumtaxat 

de unde urmează că condemnaţiunea putea să îie incerta et infinita. 

3) Aplicată la acţiunile: legis Aguiliae, iudicati, depensi, actio ex tes. 

tamento Îa lesalum per damnationem.



— "620 — - 

atinge tripla sau quadrupla valoarea spre exemplu la actio 
furti. - i | 

Principiul că orice condemnaţiune este pecuniară în drep- 

tul clasic, suferă două abateri : E 
a) Când reclamatul a satisfăcut pe adversar în timpul dintre 

litis contestatio și pronunțarea sentinţei, inter moras litis, atunci 
după opinia Sabinienilor care a triumfat, avea loc absolutio, con- 

“form normei: omnia iudicia absolutoria esse 'debent 1), | 
„„ 'b) La acţiunile arbitrare, dacă reclamatul se supune invi- - 
"taţiunii judecătorului de a restitui, de a înfățișa (restituere, ex- 
hibere], nu mai era nevoie de o condemnaţiune pecuniară, Câna 
nu se supunea, nu avea loc o constrângere manu miliari în drep- ..: 
tul clasic, dar reclamatul se expunea să fie condamnat la acea 
sumă bănească, pe care a fixat-o reclamantul; ca equivalent al 
valorii procesului (lifis aestimatio) sub presțare de jurământ, 
numit iusiurandum in litem?). In dreptul lui Iustinian invitația 
de a restitui ajunsese un ordin judecătoresc, ce putea fi executat 
prin agenţii forței publice. 

$ Mijloace de procedură | pretoriene. 

„Pretorul a redactat formula atât pentru acţiunile din pe- - 
rioada anterioară, întemeiate pe ius civile, cât și în cazurile 
când a înțeles să ocrotească un interes, care până atunci nu își 
găsise protecția în normele dreptului existent. In aceste cazuri 

“el afișa un edict, prin. care anunța măsura cea nouă, („iudicium 

„1 4) Cf: Gaius IV, 114 şi Inst, 4. 12, $ 2; Susperest ut admoneamus, quod 
si ante rem iudicalam is cum quo aclum est satisfaciat actori, oflficio iudi- 
cis convenit eum absolvere, licet iudicii dccipiendi fempore in ea. causa 

- Puisset, ut damnari debeat: et hoc est, quod ante vulgo dicebatur omnia 
" iudicia absolutoria esse, 

2) Cf. Dig, 12, 3; Cod,.5, 53, Cf, Dig. 6,1, 63 unde compilatorii lui 
Iustinian au introdus normă de drept din vremea lor în textul lui Ulpian. 
Este probabil că, indepărtând interpolaţia, fragmentul 'lui Ulpian era, după . 
Seckel, Handlexikon sub cuvântul „lis”, astfel conceput: Qui. restituere 
iussus iudici non paret si dolo fecit, quominus possit (restituere), is, quan- 
tum adversarius in litem sine ulla taxatione in infinitum iuraverit, dam- 

- nandus est, Odată cu prestarea jurământului, proprietatea obiectului ne 
restituit trecea asupra reclamatului, care rămâne obligat a plăti suma fi- " 
xată privită ca preţ al obiectului; cf, Dig. 6. 1. 46. Vezi și D. Mototolescu, 
Iusiurandum în litem. Oradea, 1927. E ,



T 621 — 

dabo“) aducând și formula corespunzătoare, de care aveau să 

se servească părțile pentru valorificarea dreptului recunoscut. 

Spre a introduce inovaţiunile, cari 'au îmbogăţit dreptul 

pretorian în opoziţie cu ius civile, pretorul s'a servit de așa nu- 

mitele actiones in factum, actiones ficticiae, actiones utiles, for- 

“mula cu transpozițiune de subiecte, excepțiunile, replicațiunile 

şi -praescripliones pro actore. Toate aceste elemente, care pot 

figura în formula de la caz la caz, precedau clauza. care co- 

prindea condemnațiunea. Ia 
7 

! Actio in factum. 

- Este în întregul ei o creaţiune pretoriană 1), În cazuri când 

“dreptul civil nu acorda nici o acţiune şi totuşi pretorul socotea 

că interesul reclamantului merită protecţie, redacta o formulă 

în care deseriea faptul generator de oblisaţiune şi însărcina pe 

judecător să condamne sau să absolve, după cum faptul arătat 

se adeverește sau nu. Asemenea formule se numeau în factum 

conceptae. | Me i 

Prin formula in factum .conceptă s'au întrodus o sumă de 

obligaţiuni nouă, cari mai târziu au fost recunoscute și de drep- - 

tul civil, spre exemplu: fiducia, pignus, commodatum, deposi- 

„tum, mandatum negotiorum sestio. După ce aceste acțiuni au 

pătruns în practică așa de temeinic în cât au putut apărea ca 

sprijinindu-se pe dreptul civil, li s'a dat şi o formulă în ius con- 

cepta; astfel că din același raport juridic putea să se acorde 

o formulă şi in ius şi in factum concepta?) *). Gaius dă exemplu. 

- de asemenea formulă la actio depositi directa, şi spune că for- 

  

1) Ci, F, de Visscher, Les formules in factum. Paris, 1925. 

2) Gaius, IV. 47 iransmite formula in factum condepla pentru. 'acfio - 

- depositi directa în următorii termeni: iudex esto, si pare Aulum Agerium 

apud  Numeriurn Negidium mensam argenteam deposuisse camgque -dolo 

malo Numeri Negidi Aulo Agerio redditam non esse,. quanti ea res erit, 

tantam pecuniam; iudex, Numerium Negidium Aulo Agerio condemna, si 

“non paref, absolve. . E , , 

3) Formula cu intentio in factum concepla este mai veche de cât îor- 

mula in ius concepta la acţiunile de mai sus. Asupra acestei chestiuni 

“care este controversată, cf, Girard, op. cit. pag. 524, nota 2 (fiducia],; 582. 

“nota 5 (mandat), 521, nota 2 ((deposit, gaj, comodat), 625, nota 1 (negotio- 

rum gestio). Mai rămâne o chestiune de lămurit dacă şi acţiunea. contrarie 

care rezultă din 'raporturile obligatorii de mai sis 'a âvut o formulă dublă: 

şi in ius şi in factum concepta şi care din acestea a fost mai veche.



mula acțiunei commodati directa era la fel; şi in ius şi in fac- | 
tum concepta. a 
a _IL.. Actiones ficticiae. 

*- Când într'uri raport. juridic lipsea una din condițiile cerute 
de dreptul civil spre a. se acorda o acțiune, și pretorul găsea 

„ totuși de cuviință să acorde unei părţi protecţiunea meritată, 
el a presupus că condiţia ce lipsește ar fi existând; s'a folosit 
deci de o ficțiune pentru a asimila situațiunea juridică deosebită 
cu aceia care intra în prevederile dreptului civil, Astfel, a pre- . supus că termenul usucapiunei s'ar fi împlinit, pentru a' ocroti 
pe persoana care se află in causa usucapionis, și i-a “acordat | 
actio publiciana prin care putea cere restituirea. lucrului încă 
neusucapat dela. orice terțiu, (afară de dominus, care-i putea 
opune exceptio iusti d 
deplin), . . a . 

Tot astfel, pentru a ocroti pe bonorum possessor în aceiași 
măsură în care dreptul civil apără pe heredes, pretorul s'a folosit de ficțiunea că bonorurm possessor ar avea calitatea de moștenitor civil (ficto se herede). Ra a 

„ Printr'o asemenea ficțiune s'a putut înfrâna furturile faţă de peregrini, cari după ius civile nu aveau actio furti, pentru că ! - aceasta aparținea numai cetățenilor romani: pretorul i-a con- siderat pe streini ca cetățeni în procesul de furt, 

N i IL Acţiuni! utile. | 
Au fost copiate după o acţiune civilă, numită directa, spre „a se aplica la un caz similar aceluia în care se aplică actio-di- recta. Astiel sa acordat o rei vindicatio utilis proprietarului de fond provincial, care în teorie nu avea de cât un drept de folo- „ sință; pe când proprietatea solului provincial aparţinea popo- 

1) Cf. Gaius IV, 36; Item usucapio fingitur in.ea aclione 'quae Publi. ciana vocatur, datur autem 'haec 'actio ei, qui ex. iusta causa iradita sibi "7em. nondum usu cepit eamgue -amissa possessione poetii; nam quia non “potest cam ex iure Quiritium suam esse intindere, fingitur rem usu cepisse, et ita, guasi ex iure Quiritium dominus -factus esset, intendit velut hoc modo: iudex esto, si.quem hominem Aulus Agerius emit ei is ei traditus esf, anrio' possedisset, tum si eum hominem, de quo agilur, cius ex iure Quirilium esse oporteret et religua. Aici ficţiunea este exprimată prin cu- vintele: si anno possedisset. Pentru cele-l'alte exemple date, in text cf. Gaius IV, 34, 35, 37, 38. Pentru adiectivul ficticiae cf. Ulpian, Reg, 28. 12, 

ominii) ca: şi cum ar fi fost proprietar -



— 623: — 

rului roman. Emfiteotului de asemenea sa acordat o rei vin- 

dicatio utilis. În ambele exemple s'a sancționat un: nou așeză- 

“ mânt de drept. In alte cazuri actio utilis servea spre a lărgi do- 

meniul de aplicare a unei norme de drept civil; spre exemplu 

când faptul care a adus o pagubă nu intra în prevederile legii 

Aquilia, adică cauzase un damnum care nu fusese corpore cor- 

"pori datum, atunci se acorda o actio utilis (ad exemplum leşis 

_ Aguiliae)*). . 3 E 

IV, Formula cu transpozițiune de persoane. 

Prin aceasta s'au adus multe înlesniri în vieața dreptului 

privat. Ca exemplu pot servi actiones adiectitiae qualitatis. Aici 

intentio e redactată pe numele unei persoane, iar condemnaiio 

pe numele alteia: în' intentio fisura numele aceluia, care a să- 

vârşit actul juridic, al fiului de familie, al căpitanului de vas; 

iar în condemnatio figura numele .persoanei în al cărei interes 

s'a. încheiat contractul: tatăl, proprietarul corăbiei. | 

Prin această modificare de procedură, acțiunea în contra. 

- persoanei contractante nu s'a transferat asupra persoanei in- 

teresate, ci s'a acordat şi contra acestei acțiuni existente ca 

ulilis. De aceia isvoarele spun: acfio non transfertur sed adici- 

tur: aşa dar, nu.-are loc reprezentarea ci este un caz de oblisa- 

țiune coreală, în care spre exemplu şi. exercitor şi: maşister 

navis continuă a rămâne obligaţi din aceleași negotium iuris WB 

Ait exemplu cu transpoziţiune de' persoane se poate constata 

la formula. rutiliana, acordată în caz de vânzare a averii fali- 

tului, aceluia care a cumpărat-o la licitaţie. publică, lui bonorum 

  

1) Ci, Dig. 9, 2. 12, unde se recunoaşte şi usulructuarului actio legis 

Aguiliae, admisă la început numai în favoarea proprietarului, | 

7 Un exemplu de cum a procedat pretorul spre a introduce actio in- 

stitoria şi a-i da formula cu transpoziţiune se poate vedea din textul 

edictului, unde anunţă inovaţiunea juridică şi textul formulei prin'care se 

introducea în judecată pretenţia recunoscută de pretor. Edictul era astfel 

redactat: Quod cum inslilore gestum erit eius roi nomine, cui praeposilus 

fuerit, in eum, qui eum praeposuerit, iudicium dabo. Formula corespunză- 

„toare. suna precum urmează: Quod Aulus Agerius de Lucio Tilio, cum is, 

a Numerio tabernae instructae praeposilus esset, decem. pondo olei emit, 

cui rei, Lucius Titius a Numerio Negidio ibi praepositus erat, quidguid ob 

eam. rem Lucium Tilium Aulo Agerio dore facere oporict ex fide bona 

eius iudex Numerium Nesidium Aulo Agerio condemna; si non paret, ab- 

"solve. Ci. Lenel, op. cit. Ed. Il. pag. 250-—265,
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emptor. Aici în intentio îigurează. tot falitul, iar în condemnatio 
figurează bonorum emptor ). 

. 

a Y, Excepţiunile.. N 

(Inst, 4. 13—14; Dig. 44, 1; Cod. 8, 35), 

"Exceptio este un mijloc de apărare *) al reclamatului prin 
care poate exclude „definitiv sau provizoriu pretenția adversa- 
rului. Din punctul de vedere redacțional, excepțio este o, clauză 
condițională, în general negativ exprimată 2), așa încât judecă- * 

nu se adevereşte, | i 
Toate excepțiunile au fost creiate de pretor după ce i-s'a 

torul va condamna numai dacă faptul coprins în acea clauză 

dat prin legea Aebutia posibilitatea să reformeze fondul drep- - 
tului civil prin măsuri de procedură, Până atunci domnea prin- 
cipiul unității chestiunii, în virtutea căruia nu se putea supune 
judecătorului. spre rezolvire, decât o singură chestiune, In ase- 
menea regim orice excepţiune era exclusă, pentru că prin ex- - 

  

1) Aceiaşi formulă cu transposițiune de, persoane :a servit şi în cazul reprezentării în proces: intentio se formulează pe numele - representatului, . iar condemnătio sună pe numele representantului, Cf Gaius IV. 86: Quid autem alieno nomine. aşit, intentionem guidem ex persona domini sumit, condemnationem autem in suam personam convertit; nam si verbi gratia Lucius Tilius pro 'Publio Maevio agal, ita formula concipitur: „Si paret Numerium Negidium Publio Macvio sestertium X milia dare oportere, iudex Numerium Negidium Lucio Titio sestertium Ă “milia condemna. Si non paret, absolve“. Di E i . i | | 2) CE Gaius IV. 116: Comparatae Sunt. autem excepliones defenden- „dorum eorum gratia, cum quibus agitur. Cît, Dig. 44, 1. 2, pri Exceptio -dicta est guasi quaedam exclusio, guae opponi actioni cuiusque rei solet . ad excludendum id, quod in intentionem condemnationemve deductum est. „.9) Spre - exemplu: “si: non (şi apoi urmează indicarea faptului), si in 
ea re nihil dolo malo factum - sit neque fiaf, si non convenit, ete, Ci. IV. 
119, Cu privire la: caracterul condițional al excepţiunii, Gaius IV. 119, 
scrie: .. .omnis exceptio ...ifa formulae inseritur, ut condicionalem faciat 
condemnalionem. Din caracterul condicional al excepțiunii în dreptul cla- 
sic urmează că; ori condiţia se împlineşte și atunci exclude în . întregime 
pretenţia reclămantului, -ori nu. se! împlineşte -pentru că iaptul invocat de 
reclamat nu se adevereşte, şi atunci pretenţia reclamantului rămâne în 
întregime fondată, Se întâlneşte însă un text al lui Paul, Dig, 44. 1, 22, 

- - x. . . . . . + Pr., unde se spune că prin excepţie se poate și micșora nu numai exclude : 
pretenţia adversarului, Se discută dacă acest text nu este interpolat, de. 
oarece pe vremea lui Iustinian excepțiunea minuit damnationem. 
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„cepţiune reclamatul valorifică. dreptul său opunându-l . recla- 

mantului și deci pune judecătorului a doua chestiune de resolvit, 

p A. Pretorul a creiat excepţiunile din diferite: motive : | 
"1. Spre a se opune reclamantului un drept bazat pe un 

titlu juridic diferit: față de rei vindicatio, reclamatul opune 

dreptul său de usufruct; față de condictio certae creditae pecu- 
-niae, reclamatul opune pacfum de non petendo. 

„2, Spre a introduce o nouă ideie.de drept, neadmisă în: 

sistemul dreptului civil. A dat, spre exemplu, putinţa să se ză- 
dărnicească executarea. unei obligaţiuni încheiată prin dol sau 

violență, acordând reclamatului exceptio doli sau exceptio quod 
metus causa. . IN | p 

3, Spre a duce la îndeplinire ideia de drept civil, conţi- 
nută într'o lege sau senatusconsult, spre ex;;. exceptio legis 
-Cinciae, exceptio legis  Plaetoriae, . exceptio senatusconsulti - 
Velleiani, Macedoniani, etc. -. - a . 

B. Sunt unele excepţiuni, pe care reclamatul le poate opune 

in iudicio, fără ca judecătorul să fi primit din partea pretorului 
_instrucția să le ia în considerație, Despre acestea “se spune că 

au un efect ipso iure. Spre exemplu, exceptio doli poate fi in- 

vocată la iudicia bonae fidei, chiar când reclamatul nu a cerut 

să fie coprinsă în formulă, conform principiului :: exceptio doli 
bonae fidei iudiciis inest. Altele nu pot îi opuse reclamantului 
decât dacă au fost introduse în formulă; acestea au efect ope 

exceptionis. Exemplu: faptul că debitorul a fost iertat de da- 
torie prin pactum de non. petendo, nu poate îi opus in iudicio 
„unei condictio certae pecuniae, când reclamatul nu a avut grija 
să facă a se introduce în formulă exceptio pacti de non peten- 
do. Consecințele unei asemenea omisiuni se puteau repara. prin 

„restitutio in integrum, prin care pretorul restabilea situațiunea.. 
„juridică existentă înainte de a se fi produs omisiunea. Efectele 
_omisiunii puteau îi preîntâmpinate și prin așa zisă exceptio doli. 
- generalis sive praesentis. Când pretorul admitea această excep- | 
ție, întrebuința clausa: si in ea re nihil dolo malo Auli Agerii 
factum sit, negue fiat. Cuvintele neque fiat, indică noţiunea 
dolus generalis*), care constă în faptul de a intenta o acţiune 

  

1) Exceptio doli generalis se mai numeşte exceptio doli praesenlis * 
pentru că dolul se săvârşeşte în momentul când reclamantul pretinde ceia 
ce ştie sau trebuie să ştie că nu i se cuvine; pe când simpla exceplio doli 
se mai chiamă și exceptio doli praefteriii pentru că înşelătoria opusă de 

”” adversar a avut loc în trecut când s'a încheiat raportul juridic, 

40 .
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când reclamantul știe că i se poate opune.o excepție și ar fi obli-.. 

sat să restitue ceia ce pretinde; spre exemplu când adversarul 
E poate opune compensaţia,: _ - 

. Prin exceplio doli seneralis poate fi apărat şi reclanatul 
care învoacă ius retentionis; . spre exemplu posesorul. de bună 
credință poate păstra lucrul. revendicat” până i se vor restitui 
cheltuelile necesarii;' creditorul pisneraticiu va opune exceplio 

„doli la actio pisneraticia directa şi va păstra obiectul amanetat 
ca să obţină suma impenselor necesarii, Spre a se putea exer- 
cita ius .retenfionis sub forma excepţiunii de dol, se cere în 

„principiu-1) conexitate între acțiunea și excepţia adversarilor, 
adică ambele drepturi opuse să .isvorească din același raport 
juridic, 

„ C. Din punctul de vedere al efectului lor, Gaius?) împarte 
excepțiunile: în peremptorii și dilatorii. 

Unele .excepţiuni exclud - definitiv pretenția reclamantului 
şi se numesc peremptoriae sau perpetuae, pentru că pot fi opuse 
oricând adversarului. Gaius le definește: guae semper locum 
habent nec evitari possunt. Exemplu: ori când va Îi chemată 
femeia în judecată din faptul intercesiunei, ea va putea opune 
exceptio S. C. Velleiani. : 

Alte excepțiuni pot fi evitate dacă reclamantul procedează 
cu o “suficientă precauţiune, Aceste excepțiuni, cari pot para- 
liza în mod trecător pretențiunea reclamantului fără a o exclu- 
de definitiv, se numesc dilatorii. Exemplu: chem în judecată 
pentru a mi-se restitui suma împrumutată. Reclamatul îmi opu- | 
ne obiecțiunea, că s'a. convenit ca suma împrumutată să nu se 
ceară într'un anumit timp ( pactum de non  petendo intra certum 

  

1 Totuşi: nu poate face uz de ius retentionis depositarul pentru chel. 
tuelile făcute asupra lucrului depositat (Cod, 4. 34, î1); şi deşi nu există 
conexitate, creditorul poate totuşi să reţină obiectul amanetat, chiar când 

- creanța asigurată a fost stinsă, dacă are de cerut alte datorii chirografare, 
în cazul 'numit pisnus gordianum. Cî, Cod, 8, 26, 1. $ 2. 

) Cf. Gaius IV. 120—122:; Dicuntur autem excepliones aut. peremplo- 
riae aut dilatoriae. 121: Peremptoriae sunt, quae perpeluo volent nec -cui-. 
fari possunt, velut: qguod metus causa aut dolo malo aut quod contra legem 
senatusve consultum factum est aut quod 'res iudicata est vel in iudicium 

" deducia est item pacti conventi, quod facium est, ne omnino pecunia pe- 
„teretur. 122: Dilatoriae sunt exceptiones, quae ad tempus valent, veluti illius - 
pacii conventi, guod faclum est verbi sratia, -ne intra quinquennium pete- 
retur; finito enim eo tempore, non' habet locum exceptio.
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tempus). Excepţiunea născută din acest pact are un caracter 
dilatoriu, pentru că amână fără a desființa pretenţia reclaman- 
tului,. Alt exemplu oferă exceptio cognitoriae. sau procuratoriae, 
obiecțiunea pe care reclamatul o ridică, întemeiată pe faptul că 
cosnitorul sau procuratorul nu ar avea dreptul să pledeze pen-: 
tru altul. Reclamantul respins în judecată prin valorificarea 
unei excepțiuni dilatorii, perdea definitiv procesul pentru că bis 
de eadem re non datur actio !). | 

D.* Când o excepiio poate fi invocată contra ori cărui 
terțiu, se numeşte in rem, spre: exemplu: exceptio quod metis 
causa în virtutea căreia debitorul care s'a obligat, silit: prin 
violență, poate refuza executarea prestațiunei, cerută nu numai 
de autorul violenţei, ci şi de un terțiu. Când exceptio nu poate 
fi invocată decât contra -unei anumite persoane, se numeşte in 
personam, spre exemplu: exceptio doli?). . ă 

Tot din punctul de vedere al persoanei unsle excepțiuni 
sunt personae cohaerentes; spre exemplu, în caz de corealitate . 
pasivă numai debitorul care a fost iertat de datorie poate opune 
creditorului exceptio pacti de: non petendo. Altele pot îi excep= 
fiones rei cohaerentes, când stă în aşa strânsă legătură cu în- 

„tre raportul juridic, încât poate fi opusă de toate 'persoanele 
care participă la acel negotium iuris. Spre exemplu, exceptio 
legis Cinciae e atât de inerentă actului de donaţiune, încât poate 
fi opusă nu numai de donator, dar şi de garanții acestuia. 
“La excepțiunea reclamatuluii adversarul poate opune o altă 
obiecţiune numită replicatio, pe care Paul (Dig. 44, 1. 22. $'1) 
o definește: contraria exceptio, guasi exceptionis exceplio, şi 
care fiind întemeiată paralizează efectul excepțiunii reclama- . 
tului. Acesta la rândul său poate opune o duplicatio *) 

VI. Praescriptiones. 

Acestea sunt, după cum arată numele, clauze scrise în frun- 
„tea formulei spre â apăra pe reclamant sau pe reclamat. Pre- 

  

1) CE. Gaius IV, 123: Observandum. est autem ei, cui dilatoria obicilur 
excepiio, ut dilferat actionem; alioquin si obiecta exceplione egerit, rem . 
perii; non enim post'illud. tempus, quo integra re eam evitare poterai, 
adhuc ei potestas agendi superest re in iudicium deducta et per exceplio. 
nem perempta, - E 

*) CE. Dig. 44. 4, 4. 8 27 şi 3, 
3) Cf. Gaius IV, 126 şi următoare. Vezi exemple în Fragmenta: vati- 

cana No, 259, 266, 312 privitoare la lex Cincia, | ” 

40%
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seripțiunile î în favoarea reclamatului, praeseriptiones: pro. reo; 
s'au confundat cu excepțiunile, 

Ca praescriptiones pro actore, în. favoarea reclamantului, 
se poate da. exemplu: ea res agatur cuius rei dies fuit.. Prin acea- 
stă clauză se pune în vedere judecătorului că este. chestiunea 
de o anuitate întârziată a unei rente, ce se datorește reclaman- 

tului, Prin mențiunea dies fuit, pretorul arată că nu este vorba 

de dreptul la întreagă rentă, că deci prin acţiunea intentată nu 

se deduce în judecată acest drept, ci numai 'pretențiunea la 

rata întârziată, Cu modul acestă! se păstrează reclamantului 

dreptul la , ratele viitoare), 

P. | 56, 
| i Despre acțiuni, 

(Inst, 4, 6). 

După observaţiunile mai sus făcute cu privire Ia modificările 
aduse de pretor prin redactarea formulei, se poate arunca o 

"privire asupra sistemului acțiunilor *) la Romani, | 
Actio (lege asere) înseamnă în procedura acțiunilor legii 

toată! seria de fapte săvârșite înaintea . „pretorului, pentru a se. 
lega procesul între părţi, : 

In perioada procesului formular actio însemnează:, 
a) Faptul de a “exercita reclamația, după cum reiese din 

expresia:, actionem exercere. (Dig. 3. 3. 60). 

*) Gaius IV. 131: Saepe . enim. ex una eademque obligătione aliquid 
iaz praestari oportet, aliquid in futura praestatione est, velut cum in sin- 
gulos annos vel menses certam pecuniam stipulati - fuerimus, nam finitus 

" quibusdam annis aut mensibus huius quidem temporis pecuniam praestari 
oporiei, fulurorum autem annorum sane quidem. oblisalio contracta intel. 

"leşitur, praestalio vero adhuc nulla est; :si ergo velimus id guidem, guod 

praestari. oporlief, petere. et in iudicium deducere, fuiuram vero obligationis 

praestalionem in integro relinguere, necesse” est, ut cum hac praescrip- 

tione agamus: „ea res asatur, cuius rei dies fuit“, alioquin si sine hac 

praescriptione egerismus, ea scilicet formula, qua incerlum petimus, cuius 

intentio his verbis 'concepla est:. „quidquid paret Numerium. Negidium 

Aulo Agerio dare -facere oporlere“ totam obligationem, id est etiam' futu- 
ram in hoc iudicium deducimus. 

Al doilea caz în care se aplică prescripțiunca în favoarea reclama-, | 

tului, îl indică Gaius în paragraful următor: IV. 131a. 

, *) Vezi' lucrarea fundamentală a lui Keller, Der r&mische Civilprozess 
und die Actionen în ultima ediţie adnotată de Wach din. 1883,- 
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b) Formula în care se îmbracă reclamațiunea, după cum 
" reiese din expresia: 'acfio datur, actio proponitur. Die 21, 1. 

44. $.1).. 

coprinsă în Instituţiile lui Iustinian |. 4. 6: actio nihil aliud est, 
quam ius persequendi iudicio quod sibi debetur *). 

I. După origina lor acţiunile se împart în civiles, cari se 
întemeiază pe dreptul civil și honorariae, cari au ! fost creiate de 

magistrați (pretor, edili), A 
II, O distincţiune fundamentală este aceia între -actiones 

in personam, care sancţionează drepturile personale ce isvorăsc 
din feluritele obligaţiuni: şi actiones in rem, prin cari se apără 
drepturile reale. La acestea, cum dreptul real se îndreaptă con- 

„tra ori cărui terţiu, intentio nu cuprinde numele reclamatului 
“(si paret fundum Cornelianum ex iure Quiritium Auli Agerii 

esse) ?). 
III. Din punctul de vedere al rolului fixat judecătorului, 

„acţiunile se împart în; actiones stricti iuris şi actiones bonae 

fidei*). La acţiunile bonae fidei judectăorul era invitat să se 

pronunțe ex bona fide, lăsându-i astfel o latitudine de apreciere, 

călăuzită numai de principiile echităţii, La acţiunile sfricti iuris, * 
„judecătorul era legat de coprinsul formulei și nu putea aprecia 

decât situațiunea juridică din momentul în care s'a efectuat: 
lifis contestatio. Exemple de asemenea acțiuni sunt: condictio.: 

' certae - pecuniae, condictio triticaria, actio ex stipulatu.. 
IV. Unele acţiuni se întentează spre a se constata. jude- 

cătorește un fapt, care poate avea o o importanță într'un proces 

  

1) CE. Dig. 44. 7. 51; Asupra diferitelor ințelesuri, vezi Sectel, Hand. , 

“lexikon sub cuvântul „actio“. 

:) Cf.- Gaius IV. 2—3: In personam aclio est, qua agimus, quofiens.- - 
litigamus. cum „aliguo, qui nobis: vel ex contractu vel ex delicto obligatus 

est, id est, cum intendimus dare facere praestare oportere. 3. In rem actio 

est, cum aut corporalera rem intendimus nostram esse aut ius. aliguod nobis 

« competere welut. utendi aut utendi fruendi, eundi, asendi aquam ducendi 

vel altius tollendi. prospieiendive, aut cum actio ex diverso adversario est 

negativa, : 

2) În timpul lui Cicerone se cunoşteau 6 asemenea acţiuni: 4 isvorâte 

- din cele patru contracte: consenstale la cari se mai adăugeau: actio tulelae 

şi actio fiduciae. (Vezi de off. Îl. 17. 70), Gaius în Instituţiile lui, IV. 62 

"mai menţionează şi ; aclio rei uxoriae, negotiorum gestorum, şi aclio de- 

| "positi. - “Probabil 'că acestea au fost recunoscute mai târziu, după ce Cice- 

rone a scris de Oljiciis. ! ” 

c) Dreptul de a reclama, după cum reiese din definiţia: 

,
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„viitor, Asemenea acţiuni se numesc praeiudiciales 1). Spre exem- 
“plu, se intentează spre a şti, an libertus sit, pentru.a se exer- 
cita ulterior. drepturile care isvorăsc din dreptul de patronat; 
quanta: dos sit, spre a: şti moștenitorii defunctei. saţii cât să 
ceară. a li se restitui. - a i - 
YV, Unele acțiuni' sunt poenales, prin care se urmărește 
condamnarea reclamatului la » amendă bănească, spre deose- 
bire de cele-l'alte numite rei persecutoriae, prin care se urmă- 
reşte fie restituirea lucrului, fie repararea pagubei cauzate; al- 
tele sunt mixtae care conțin și elementul penal și elementul 
persecutoriu, spre exemplu prin actio vi bonorum raptorum, co- 
prinzând de 4 ori valoarea pagubei, se urmărea odată despăgu- 
birea și de trei ori amenda .bănească ?), - a 

“VI: O altă împărțire a acţiunilor este aceia în; actiones 
„Private şi actiones populares?), Cele d'intâiu se intentează în 
profitul exclusiv al reclamantului care îşi urmărește dreptul său ! cu. caracter particular, Acţiunile populare se ridică de: către : quivis ex populo, adică orice cetățean care nu. a suferit o pe- » deapsă infamantă sau “nu este o persoană turpis. Prin acțiunea i populară se. sancţionează un drept cu. caracter public, spre .. - : . exemplu: actia de effusiis et deiectis, intentată pentru a se asisura _. i - circulația publică, contra acelora, care toarnă sau aruncă: lu- „.cruri asupra trecătorilor; sau actio sepulciri violati *), dată spre „a se reprima profanarea mormintelor, Reclamantul, ori păstra tot beneficiul procesului pentru el, ori îl vărsa în casa statului 5. PN . 

1) CE. Gaius IV, 44; | , , 
*). Gaius IV, 6—9: Agimus autem interdum, ut rem iantum consequa- mur, 'înterdum ut Poenam tantum, alias ut rem et poenam. 7.: Rem tantuin persequimur velut aclionibus, Quibus 'ex contraclu agimus. 8. Poenam tan- . "dum persequimur velut actione furti et iniuriarum et -secundum Quorundam - opinionem -aclione vi Bbonorum raptorum; nam ipsius rei et vindicalio. et coadictio nobis competit. 9. Rem vero et poenani persequimur velut ex his „Causis, ex quibus adversus infitiantem în duplum aşimus. 
3) CE, Bethmann-Hollweg, Der râmische Civilprozess. Vol. II. 185—187, 

In. ce priveşte origina lor în legătură cu constituția internă a ginţilor, .vezi 
Ihering, op. cit. Vol. |. pag, 201:—202 cu note, : ! 

4) Vezi edictul „pretorului privitor la această acțiune păstrat în. Dig, 
47, 12, 3, pr. „ o - 

5) Vezi lex Iulia municipalis, publicată în Bruns, Fontes, unde popo- rul apare ca creditor representat prin cine va voi: .., guei adversus ea fecerit... populo dare damnas esto eiusque pecuniae quei volet petitio 
esto. . | , . 

i y _ x 
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-. ori îl împărțea cu statul sau comuna (cum prevede lea: Mamilia 
în caz de strămutare a . semnelor de hotare). 

- $ 7. 

Procedura in iudicio. 

(Die. 22, 4—5; "Cod. 4 20—21). 

In prima fază a procesului, în-procedura in iure, trebuiau 
să se prezinte-părţile sau personal sau prin reprezentanți spre 
a'se ajunge la litis contestatio. In a doua parte a procesului 
(in iudicio), dacă reclamatul nu se înfățișa (lis deserta, eremo- 
dicium) şi adversarul își devedea dreptul, se aplica tot. regula 
din cele XII table: post meridiem praesenti litem addicito *). 
Dacă lipsa. se întemeia pe motive serioase, pretorul, după cere- 
rea părții păgubite, putea considera această [itis addictio ca ne-. 
avenită (ca şi când nu ar fi avut loc) și acorda in integrum 
restitutio. | : - 

__ În cazurile de desfășurare normală a procesului se' admi- 
” nistrau. probele și aveau loc pledoariile. Se dovedește existența 
unui fapt; nu a dreptului positiv pe care este obligat să-l cu- 
noască judecătorul. In această perioadă nu există o regulă obli- 
gatorie “pentru judecători în materie de probă. Orice fapt: se 
putea .aduce ca dovadă înaintea judecătorului, precum decla- 
rațiile martorilor, acte scrise, rapoartele experţilor, chiar măr- . 
turisirea reclamatului. Toate aceste constituiau pentru: iudex 
numai elemente de apreciere. El își forma convicțiunea în de- 
plină libertate *). Presumpţia ușurează poliția juridică a aceluia 
care. o invoacă, de oarece faptul ce coprinde este privit de -e- 
Siuitor că a avut loc, afară numai dacă adversarul va face proba . 

| contrarie, 

  

1) Asupra acestei judecăţi în lipsă, zisă contumaciă, rămâne o ches- 
tiune controversată dacă judecătorul va condamna pe absent. numai când 
reclamantul şi-a dovedit dreptul; sau dacă îl va condemna fără altă cer- 
cetare cum prevedeau cele 12 table; vezi literatura şi isvoarele indicate - 
de Girard, op. cit. pag. 1035, notele 4 şi'5.. | 

*) Asupra libertăţii judecătorului de a-şi forma convingerăa, fără a fi 

legat de anumite reguli de a face' dovada, cf. rescriptul lui Hadrian. (Dig. 
22, 5. 3. $ 2) din care cităm următoarele rânduri: „Hoc ergo solum tibi 
rescribere possum summatim, non utique ad unam probalionis speciem 

cosnitionem statim alligari debere, sed ex sententia animitui. te aestimare 

oporiere, quid aut credas aut parum probatum tibi opinaris".: -
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In ce > priveşte s sarcina . de a face proba, onus probandi, acea- 
sta o avea partea care își afiima pretenţiunea,. Așa dar, recla-. - 

: mantul va dovedi exactitatea afirmațiunei lui (semper necessi- 
tas probandi incumbit illi qui agit*); reclamatul opunând o 
excepție ia asupră-și aceiași sarcină, întrucât cu privire la drep- . 
tul coprins. în acea: excepție devine reclamant ?), 

Pentru completarea convingerii sale, judecătorul poate cere 
reclamantului să afirme sub prestare de jurământ mărimea pa- - 
subei suferite, fie până la o anumită sumă (taxatio) fixată de 
„judecător, fie fără această limită (in infinitum), în caz când 
reclamatului se poate imputa dolus în neexecutarea prestaţiunii. 
„Acest jurământ se numeşte iusiurandum in litem. 

Cum judecătorul este legat prin coprinsul formulei, dacă 
constată că - cererea reclamantului formulată în intentio este 
mai mare decât ceia ce s'a stabilit prin desbateri, 'unnează că 
el nu poate condamna .la suma: din intentio, pentru că cererea 
s'a dovedit.ca neîntemeiată, şi nu poate condamna, nici la suma 
mai mică stabilită în cuisul desbaterilor, pentru că această sumă 
nu este coprinsă în infentio. În asemenea caz judecătorul va - 
respinge cererea, pentru că conține; o pluris petitio re). - 

Pentru a se evita consecința unei pluris _petitio loco se 
„intenta actio de eo guod certo loco, prin care judecătorul e in-. 
vitat să aibă în vedere diferența de schimb la o prestațiune, a. 
cărei valoare se modifică după locul unde se execută, spre exem. 
piu se cerea la Roma cantitatea de Srâu, promisă la Alexan- 
dria. Judecătorul avea să condamne pe reclamat la valoarea ce 

"avea grâul la Alexandria, nu la Roma. Pluris petitio re se putea 
evita dacă reclamantul avusese : prevederea să obțină o formulă 
cu intentio incerta (guidguid dare Facere oportet). În asemenea 

- caz judecătorul avea el să precizeze care este suma indicată 
prin guidquid. Se mai putea evita pluris petitio printr'o vindi- 
catio incertae partis, spre exemplu: a acelci părți din legaturi, 

"care va rezulta după reducțiunea efectuată in virtutea legii - 
Falcidia.: 

In afară de respingerea cererii, pluris petițio mai arc e efec- 
tul că consumă pretenţia odată introdusă în judecată, așa in cât 

  

4, 
1) CE, Dig, 22, 3. 21, 
*) Dig, 44, 1. 1: "Agere ctiam is videtur, qui „exceptione utitur: nam 

reus in exceptione actor est, | 
3) Asupra formelor de pluris petitio, cf, Inst. 4. 6. 33a—d, 
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reclamantul nu mai poate reveni în: al doilea proces pentru a 

pretinde numai ceia ce i se cuvenea, 
„ Dacă-reclamantul a cerut prea puţin, el nu: perdea dreptu! 
la rest; dar nu-l putea pretinde în cursul aceluiași proces, pen- 

tru că adversarul îi opunea 'exceptio litis dividuae *). Poate câ 
'această obiecțiune este întemeiată pe consideraţiunea că cerând 
mai puțin, a înțeles să acorde pentru rest un fel de.amânare?), 

$ 8. 

Res iudicata. 

(Dig. 42. 1; Cod, 7, 45, 52). a 

Sentința dată de unus iudex, era hotărirea lui personală, 
chiar dacă s'a consfătuit cu mai mulți consilieri, de a căror pă- - 
rere nu era legat. Când judecau mai mulți judecători, atunci 
majoritatea decidea, Motivele sentinţei nu se comunicau păr-. 

ților, Judecătorul care jura că 'nu se pricepe să deslege: chestiu- 

nea (iurare sibi non 1 liquere) era dispensat de a judeca și în- 
locuit, 

După concepția transmisă de Gaius prin rostirea sentinței 
se efectua o 'novafiune. După cum litis contestatio fixând ter- 
menii chestiunei introduse în judecată, adusese o modificare, 
așa în-cât obligațiunea dare facere oportere se transformase în 
condemnari oportere; tot astfel rostirea sentinţei, transforma 

această din urmă obligaţie, în iudicatum facere oportere*). Re- 
clamantul dobândea dreptul de a cere să se execute. coprinsul 

sentinței și acest drept era sancţionat prin actio iudicati. Cum 

litis contestatio, consuma dreptul': introdus în judecată, aşa 
„în cât contra aceleiaşi persoane care ar fi încercat să exercite 

  

1) Gaius, Inst, 4, 56: ...minus autem intendere _licet; sed de reliquo 
- intra eiusdem praeturam agere non permiltitur: nam qui ila agit per ex-' 

ceplionem excluditur, quae exceptio appellatur litis dividuae. 

?) Vezi Salkowski, op. cit, $ 222; III. A. 

5) CE, Gaius III. 180: ,.,si condemnatus sit, sublata litis contestatione NI 
incipit ex! causa iudicati leneri; şi apoi explicând novaţiunea de două ori 

- efectuată prin legarea procesului şi sentință, Gaius reaminteşte vechea re- 

sulă formulată de jurisconsulții din vremea Republicii: hoc est quod apud 
veteres scriplum este ante litem contestatam dare debitorem oporiere, post 

item contestatam cordemnari oporere, post condemnationem iudicatum ?a- 

cere oportere.
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“din nou aceiaşi acțiune i s'ar fi opus exceptio rei in iudicium 
deductae; cu atât mai mult, sentința stabilind autoritatea lucrui- 
lui. judecat, are efectul, că aceeași persoană care ar reîncepe 
același proces î-se opune exceptio rei iudicatae. a 

Această exceptio porneşte din considerațiunea că, res iudi- 
cata ius facit inter partes; de unde urmează că, odată adevărul 

„stabilit în chestiunea desbătută, nu se mai poate redeschide - 
procesul, conform principiului: bis de eadem re ne sit actio, 

Atare funcțiune negativă, care scoate în relief autoritatea 
„lucrului judecat, are loc atunci când s'ar încerca. deschiderea 
“unui nou proces, asupra aceleiaşi chestiuni și între aceleași per- 
soane din primul proces. Prin urmare, exceptio rei iudicatae .! 
se poate opune cu succes când există identitate de chestiune și 
identitate de persoane . (guotieris eadem quaestio . inter.easdem 

„ personas revocatur) ). a 

“IL. Identitate de chestiune ?), 

Există la acțiunile in personam de câte oi pretenţiunea 
reclamantului din al doilea proces se întemeiază pe aceiaşi 
causă de la primul proces. Așa dar, nu e identitate de chestiune 
când în primul proces am întentai actio depositi directa, iar în 
al doilea proces am intentat cu privire la același lucru actio 
commodati directa. În primul. proces ca reclamant mi-am înte- 
„meiat pretențiunea pe un contract de deposit; în al doilea pe 
un contract cui totul diferit, pe comodat, Sa | 

Poate îi identitate. de chestiune chiar când obiectul cererii 
e diferit, dar causa din care se formulează cererea este aceiași; 
spre exemplu dacă am intentat dctio redhibitoria prin care ce- 
ream. rezilierea contractului de vânzare 'și fiind respins revin 

“în al doilea proces cu acfio Quanti ininoris, cerând reducţiunea 
preţului, mi-se poate opune exceptio rei iudicatae, pentru că . 
prin ambele acţiuni s'a desbătut. aceiași chestiune întemeiată 

"pe același contract de vânzare, | Da Pa 
„_» La acțiunile in rem, prin judecata pronunțată s'ar consuma 
toale cauzele din care s'ar mai putea cere restituirea lucrului, 

” de oarece formula: si paret rem Auli Agerii esse, este atât de 
„coprinzătoare în cât nu se mai poate reîncepe. procesul %, 

- 1) C£ Dig, 44. 2.3, 
*) Cf. Girard, op. cit. pag. 1041-1042; Ferrini; op, .cit, No. 195—209, 

2) Vezi textul din Dig. 44, 2. 14, $ 2, unde în ce priveşte efectul ex-
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Dacă însă reclamantul a pornit primul proces de revendi- 
"care expressa causa, adică indicând motivul special pe care își 
-intemeiază cererea, spre exemplu pentru că a cumpărat, va mai - 
putea deschide un al doilea proces întemeindu-se pe altă causă 
spre. exemplu pe -usucapiune, fără ca adversarul să-i poată 
opune exceplio rei iudicatae, pentru că a intervenit alia causa *). 

II. Identitate. de persoane. 

- Sa spus că res iudicata ius facit inter partes. Această afir- 
„maţiune înseamnă că autoritatea lucrului judecat resolvă ches-: 
tiunea nu numai între persoariele cari au participat la desfășu- 
rarea şi terminarea procesului, ci și între succesorii lor cu titlu. 
universal sau particular. În atari cazuri faptul de a succede 
în dreptul stabilit prin judecată. nu distruge identitatea juridică, 
Prin urmare, moștenitorul poate invoca autoritatea lucrului ju= 
decat între. defunct şi un terțiu; cumpărătorul chemat în jude- 
cată. cu privire la lucrul cumpărat poate opune exceptio rei 
iudicatae când asupra. aceluiași lucru vânzătorul a obțiriut o 
sentință definitivă, i 

Efectul sentinței definitive nu se întinde, în principiu, la 
acele 'cazuri unde nu se poate invoca o succesiune în dreptul 

asupra căruia judecata s'a pronunțat. De aceia, comentatorii 
moderni au formulat principiul, res inter alios acta alieri neque 
prodest neque nocet?);: i 
__S'au admis totuşi unele abateri: spre exemplu legatarul: 

poate invoca autoritatea lucrului judecat în p?ocesul dintre 
moştenitorul ab inlestalo și cel testamentar, prin care se stabi- 
lește calitatea de herede a moștenitorului testamentar, În con- 
tra acestui moștenitor se pot îndrepta și creditorii hereditari, 

  

cepţiunii rei iudicalae se face o distincțiune' luminoasă între acţiunile in 

1) Această alia causa se poate ivi și după intentarea primului proces, 
când spre exemplu după primul proces de revendicare,. reclamantul a do- 
„bândit ulterior proprietatea asupra obiectului revendicat în primul proces,. - 
CE. Dig. 44, 2. 11, $ 4: Eandem causam facit eliam origo pelitionis, cete- 
rum si forte petiero fundum vel hominem, mox alia causa nova post peti- 
dionem mihi accesserit, quae mihi dominium tribuat, non me repellet _ista 
exceplio (rei iudicatae), , o 

*) Vezi Cod. 7, 56. 2: Res inter alios iudicatae neque emolumenlum 
adferre his, qui iudicio non interfueruni, neque praeiudicium solent in- 
rogare. Cf, şi Dig. 44. 2 1, şi 22, , , | ”
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bazându-se pe aceiaşi” sentinţă, definitivă, Tot astfel sentința 
definitivă, prin care se recunoaște unui coproprietar dreptul la. 
c servitute predială, profită şi celui-l'alt coproprietar, (Dig. 8. 

-5,4.$ 3), . 

În fine stabilesc un! adevăr indiscutabil erga omnes sentin- 

țele definitive relative la starea persoanelor: dacă cineva este 
„om născut liber *), fiul cutăruia, etc. In această serie de cazuri 

se motivează autoritatea lucrului judecat prin considerația; res 

iudicata 1 Pro verifate aceipitur, 

s 9, 
Mijloace de a desființa sentinţa ?), 

.. 

Incepând de Ja instalarea regimului imperial, Romanii au 
„ cunoscut sistemul celor două grade de jurisdicție care constă. 

în posibilitatea de a cere să:'se reformeze sentința de la prima 
instanță de către o instanță superioară, 

"Această ideie care a trecut și în dreptul modern nu-și fă- 
„cuse drum în perioada Republicii, în materie civilă *), Sub regi- 
mul republican se întrebuința intercessio, care era un mod de 
a cassa o hotărire a magistratului fără a pune nimic în locul ei. .. 

I. . Intercessio aparținea dreptului public și se exercita de - 
“către un magistrat în contra colegului său. Astfel consulul putea 
“să intervină contra celui-l'alt consul, contra decretelor preto- 
“rului; fribunus plebis putea 'exercita întercessio contra: oricărui 
magistrat roman, afară de dictator. - ” 

II. Un alt mijloc era revocatio in duplum, prin care o parte 
cerea să se anuleze o sentință pentru viţii de fond sau de formă, 

„Dacă însă partea care recurgea la revocatio nu isbutea, atunci! 
avea să plătească de două ori valoarea procesului, 

„Ca viţii de fond s'ar putea cita incompetența magistratului, 
“incapacitatea de a funcționa ca judecător a persoanei care a 

  

1) Dig. î. 5, 25: Ingenuum accipere debemus eliam cum, de quo sen- . 
_ientia' lata est quamvis fuerit. libertinus: quia res iudicaia pro veritaie 
accipitur,, Cf, totuși „Dig. 40, 14, 1 şi 5; Dig. 40, 12, 42, unde considerația 
dată de Ulpian nu, atinge nici dreptul patronului nici dreptul moştenito- 
rului de a revendica in sclavie pe acela care prin judecată a fost decla- 
rat liber, 

2) Cf, Girard, op. cit. pag, 1049-1050, 
(, *) In” materie criminală, imediat după alungarea . regilor s'a admis şi - 

d reptul de a face apel la popor, provocare ad Populum. 
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rostit sentința, lipsuri esenţiale ale sentinţei: s se contrazice în 

conţinutul ei, nu e clară, etc. 

Ca viţii de formă s'ar putea cita cazurile în cari ar fi tre- 

buit să. aibă loc franslatio iudicii, pentru că s'a săvârșit o schim- 
bare cu privire la persoanele cari participă la proces, spre! 

exemplu: judecătorul numit în formulă, a ajuns magistrat şi nu 
mai poate funcționa, deci formula trebue altfel redactată; sau 
una din părți şi-a schimbat reprezentantul de la emiterea for- - 

„mulei, sau una din părţi a 'murit şi condemnatio sună tot pe 
numele defunctului ori a fostului representant. Dacă în aseme- : . 

nea cazuri formula nu s'a modificat, sentința dată poate fi anu- 
lată pentru viţii de formă. 

III. Un alt mod de desființare a sentinţei e era restitutio in 
integrum. Când hoţărirea s'a obţinut prin mijloace frauduloase, 
ca falsificare de acte, corupţia martorilor, etc.,. atunci pretorul 

după ce va îi cercetat cazul el însuși, va acorda (causa cosnita) 
restitutio in intesrum, prin care judecata vițioasă se considera 

"ca neexistentă și deci partea care .prin asemenea sentință a su-. 
ferit vre-o pagubă, se pune în starea juridică de mai înainte, . 

IV. Appellatio. (Dig. 49, 1—13), . 
Apelul este mijlocul propriu de a reforma. o sentință pu- 

nând alta nouă în loc, după ce s'au adus în discuţie elemente 

nouă și de fapt şi de drept. Prin. apel se transportă judecata. 
atacată, de la instanța care a pronunţat-o la o altă instanță 

superioară; de aceia se zice că apelul are un efect devolutiv. 
Apelul suspendă executarea .hotărirei apelate și de aceia. se 
spune că are un efect suspensiv de executare, Appellatio da- 
tează din epoca Imperiului. . 

Se poate apela contra unei sentințe, prin care în mod hor- 
mal s'a judecat chestiunea litigioasă. Nu se admite deci apel: 
contra sentinței rezultată din confessio. și -nici contra aceleia 
dată în lipsă (contumax non. appellat). Apelul se face) în trei 
zile, în propriul interes și două zile pentru altul ?), la autori- 

„tatea de la câre emană sentința, pentru a se şti că trebue sus- - 
pendată executarea până la pronunţarea instanței. de „apel. 

  

1) In mod! oral, sau scris prin libelli appellatrii, adresat de apelant 

- judecătorului de la prima instanță, | 
*) CE. Dig, 49. 4-1. 85: Biduum vel triduum appellationis ex die sen- 

fentiae latae computandum erit. Vezi şi $ 11 şi 12 din acelaşi fragment. "
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Chestiunea se trimite instanței superioare' prin așa numitele 
litterae dimissoriae sau apostoli *), Sa : 

| Instanţa de apel. era împăratul care, ori: judeca personal 
ori dedea delegaţiune în acest scop, Desfășurarea noului proces 
nu mai avea loc în două faze ca la procedura per formulam. 

$ 10, | 

Poenae temere litisantium; 

(Inst. 4, 16). 7 

„Spre a înfrâna tendinţa de a se începe procese în mod în- drăsneţ sau din spirit de şicană, Romanii au impus unele pe- depse bănești sau de altă natură, cari se pot grupa în următoa- rele categorii ;. | Ş | E 
_L. Sa stabilit: principiul: adversus infiliantem lis crescit in duplum; aşa dar, partea care tăgăduește temeiul acțiunii în- : dreptată contra lui. și perde procesul va restitui adversarului. ' valoarea îndoită a procesului în caz de: actio iudicati, depensi, "“actio legis Aquiliae și la lesatum per damnationem ?). | “IL, Sponsio et restipulatio poenalis. In cazurile în cari se "poate intenta acfio certae creditae pecuniae, dacă unul din ad- „ Versari perdea procesul plătea părții câștigătoare o treime din "suma procesului; iar în caz de constitatum debiti plătea jumă- tate “din suma litigioasă *), In ambele cazuri obligaţiunea de a : plăti amenda. bănească se întemeia pe promisiunea. reclama- tului numită sponsio, şi pe promisiunea reclamantului zisă res-: tipulatio *),: 

III... Fiecare parte era obligată, la. cererea celei-l'alte, :să . presteze jurământul, numit iuramentum .calumniae, asigurând pe adversar că nu procedează din spirit de șicană, (non ca- - lumniae causa litem intendere, 'non calumniae causa.ad _ințitias ire*). Atare jurământ avea efectul unei constrângeri morale.. 

  

1) Ci. Dig. 49, 6, ” 
2 CE: Gaius IV, 9, , | 
9). Gaius IV. 171; Ex quibusdam causis sponsionem facere permitiilur "veluti de pecunia certa credita et pecunia. constiiula; sed certae guidem creditae pecuniae fertiae partis, constitutae vero pecuniae partis dimidae: *) Gaius IV, 13; ',.. hoe tempore periculosa est actio certae. credilae ” Pecuniae propter 'sponsionem, qua periclilatur rcus si lemere. neget, et resti- ” pulationerm, qua . periclitatur actor, si non debitum petat. . , „5) CE, Dig. 10. 2, 44, $ 4; ct. și Gaius IV, 172; Inst, 4, 16, 1
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- IV, Reclamatul care â perdut procesul devenea infam, în 

urma acţiunilor isvorite 'din următoarele . contracte : . fiducia, 

mandatum, societas, tutela, sau din următoarele delicte : fur- 

tum,, rapina, iniuria şi dolus. 

V. Reclamatul care într'o acțiune arbitrară nu executa ar- 
biiratus iudicis (restituere sau exhibere) era obligat să suporte 
condemnaţiunea bănească, fixată de către creditor sub prestare 

de jurământ, numit iusiurandum in litem. 
VI. Reclamantul care a deschis cu rea credință un proces 

poate fi chemat în judecată de către reclamatul din primul pro- 
ces și dacă acesta îi va dovedi reaua credință, va putea să pre- 
tindă -o zecime din ceia ce i sa.cerut pe: nedrept, în primul 

proces, Acest al doilea proces se numește iudicium calumniae. 
“In unele cazuri fără a îi nevoie să se dovedească reaua credință 

a adversarului, acesta poate îi chemat în judecată printr'un iu-! 
dicium contrarium, pentru “|: din valoarea primului proces, spre 

exemplu când s'a intentat pe nedrept actio. iniuriarum aesti- 

matoria 1). 
! Un mijloc dea intrâna deschiderea proceselor constituia și 

disposiția că obiectul litigios era inalienabil, 

Către sfârşitul perioadei clasice s'a impus aceluia care a 
perdut procesul să plătească adversarului viafica litisque Sump-,, 

fus, indemnizaţia de iransport și cheltuelile procesului. 

7 

„Executarea silită. 

Executarea silită?) este ţinta ultimă a procesului în caz: 
când debitorul condamnat printr'o sentință rămasă definitivă 
nu vrea sau nu poate să aducă la îndeplinire coprinsul sentin- 
ței. Executarea silită este realizarea: actului guo necessitate ad- 
siringimur alicuius solvendae rei ; constitue deci sancţiunea 
obligaţiei, | 

“Mijloacele întrebuințate spre a se ajunge! la! satisfacerea | 
creditorului au vatiat și s'au îndulcit treptat cu pătrunderea 
simțului de umanitate în societatea romană. 

Sub regimul acțiunilor legii executarea se săvârșea contra” 

  

1) Cf, Gaius IV, 175—178 şi 188, 
2) Vezi Triandafil, Histoire des voies d'exâculion en droit 'romain. Pa- 

ris, 1914,. cu 'literatura indicată, !
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persoanei, debitorului; mijlocul legal” era manus ; iniectio, iar tri. 
-tamentul ulterior al debitorului. a rămas schițat în cele XII 
table, Prin legea Poetelia Papiria.s'a temperat asprimea vechiu- 
lui regim şi s'a hotărit ca bunurile debitorului să rămână afec- . 

tate la satisfacerea creditorilor, ut bona obnoxia sint. Poate că 
există o legătură. de evoluţie între această situațiune juridică 

„şi aceia care a rezultat mai târziu din missio in bona, practicată 

din ordinul pretorului, 

Sub regimul. procedurii formulare se: aplica de asemenea 
execuția personală în sensul că debitorul putea fi lipsit de liber- 

_tate; creditorul tot mai putea încă să-l ia cu sine acasă și să-l 

țină închis până se va..plăti de datorie.. Dar, alături de acest 
regină s'a desvoltat şi executarea în bunurile debitorului îndepli- 
nită prin venditio bonorum, prin vânzarea, la dcitaţie publică 
a întregii averi a datornicului; 

“În această perioadă procedura de executare. se “deschidea 
prin intentarea acțiunii zisă actio iudicati!), dacă în timp de 

30 de zile de la pronunţarea sentinței partea condamnată. nu 
o executase, Faţă de actio iudicati reclamatul mai 'putea încă 
opune exceptio S. C. Macedoniani, Velleiani sau beneticium 
competentiae '); se putea încă apăra oferind reclamantului un - 
garant. Dar dacă pierdea și acum procesul, era considerat ca 
infitians şi ca atare era condamnat la dubla valoare a proce- 
sului, Dacă nici nu se apăra prezentând un garant nici nu plătea, 

pretorul autoriza pe creditor să-l ia cu sine acasă (ductio). 

Lichidarea patrimoniului, 

(Dig. 42. 5, 7; Cod. 7, 12). 

Alături de execuțiunea asupra persoanei debitorului, se. 
: desvoltă şi executarea în bunurile datornicului prin venditio 

1) Fiind o acţiune reipersecutorie, conform destinaţiei sale, se moşte- 
neşie şi. activ și pasiv; ludicati actio perpetua est et rei „Persecutionem 

continet; item heredi et in heredem competit. Cî. Dig. 42. 1. 6. $ 3. 

2) Acest beneficiu. constă în dreptul debitorului de a cere săi se lase 

în urma sentinţei atât cât îi este necesar spre a trăi, să fie condamnat 

- numai in quod facere potest. Au acest beneficiu: socius, părintele, patronul, 

„bărbatul la restituirea dotei, debitorul care a evitat lichidarea prin vânzare 
publică recurgând la cessio bonorum, precum şi donatorul, Cf, Dig. 42. 1. 

„16, 17, şi 19, $ 1; Cod. 7. 71. 1; cf. şi Dig, 50, 17, 173: In condemnationă, .. 
personarum, quae in id quod facere possunt damnantur, non totum quod 
habent extorquendum est, sed et ipsarum ratio habenda est, ne egeant,
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bonorum.: S'a introdus probabil in dreptul privat din domeniul dreptului public, întrebuințată fiind de statul roman în calitate de creditor contra debitorilor săi. Statul obișnuia prin funcțio- 
narii lui să sequestreze averea debitorilor, să publice condiţiile 
de vânzare (leges vendilionis) şi apoi să păşească la actul de 
lichidare prin vânzarea la licitaţie publică, numită sectio. bono- 
rum. Cumpărătorul zis sector ' dobândea proprietatea ex iure 
Quiritium; iar pentru dobândirea posesiunii avea -un interdict 
adipiscendae possessionis, numit interdictum. sectoriuni 1), | 

De aici procedura a trecut și în dreptul privat, împărțin- 
du-se în două faze: | e Ia ÎN 

I, Prima fază începe prin missio in bona, adică prin insta- 
- larea creditorilor- în patrimoniul debitorului spre a exercita mai 
“mult o supraveghere de cât a-l deposeda 2). Punerea lor în po- 
sesie avea. de scop să împedice pe debitor de a-și mări insolva- 
bilitatea în detrimentul creditorilor. ' Interesele creditorilor în - 
această fază sunt apărate printr'un curator bonorum, luat fie 

„dintre ei, fie chiar un strein. In timp de 30 de zile socotite de la 
„misio in bona, Sau de 15 zile, după 'cum era de lichidat averea 
unui falit (zis decoctor, fraudator) sau o succesiune, creditorul 
instalat în posesie sau curator bonorum avea oblisațiunea să 
facă publicaţiuni despre vânzarea bunurilor, proscriptio bono- 

“rum *), spre a se afla de către un cerc cât mai larg de persoane. 
că se scoate averea falitului la licitaţie publică, | 

II. Dacă în curs de 30 de zile de la publicaţiune nimeni 
nu intervenea ca garant în favoarea falitului sau nu plătea pe 
creditori, procedura trecea în a doua fază, care începea prin 
numirea unui magister bonorum, luat numai dintre creditori, şi: 
"având însărcinarea” să pășească la: lichidare: Acesta afişa con- 
diţiile vânzării, lăsa-să mai treacă încă un interval de 30 sau 
20 zile și odată termenul expirat vindea în bloc prin licitaţie pu- 
blică averea falitului, aceluia care oferea mai mult "), 

. . 
- . Îi Ea . , 

1) CE. Gaius IV, 146,. 
2) Cî.-Dig, 36, 4. 5, pr, NE ÎN *) In edictul său ce”se poate reconstrui din Dig. 42. 4, pretorul indica "toate fazele procedurii de lichidare prin disposiţia următoare: Bona ex 

cdielo possideri proscribi venirique iubebo. Fiecare din aceste faze începea 

1) Ci. Gaius IIl. 79: Bonorum emptor deşi a dobândit prin licitaţie - 
„„publică nu devenca proprietar, în dreptul clasic, ex iure guirilium ci numai 

41
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“Cumpărătorul, numit bonorum emptor, dobândea prin mij- 
loace de procedură situațiunea juridică de succesor cu titlu 
universal al falitului sau al defunctului, El devine proprietar al 
întregii averi, creditor al creanţelor şi debitor în măsura quotei 

(atât la %) oferită de dânsul și acceptată ca preț al cumpărării. 

“Mijloacele de procedură prin cari dobândește această situațiune 

, 

sunt: . E | . . , 

I. Formula -rutiliana, prin care bonorum emptor al averii 
falitului va fi îndrituit să încaseze și obligat să plătească tot ce 
avea -de încasat sau de plătit: falitul, Această succesiune în: 
creanţe și obligaţiuni se săvârşea prin redactarea specială a îor- 

mulei în care la intentio fisura falitul, iar condemnatio era scrisă 
pe numele lui bonorum emptor!). Dacă acesta valorifica o 
creanță el era obligat să suporte compensația nu numai a: 
creanţelor . exigibile opuse de reclamat, ci și a acelor creanţe: 
cari nu ajunseseră la scadență sau nu aveau un obiect omogen. 

(CE, Gaius IV. 66—67). N: a 
II. Formula serviana servea cumpărătorului unei moșşte- 

niri atribuindu-i în mod fictiv calitatea de moştenitor”); așa 
în cât fiind considerat un continuator al personalităţii juridice 
a defunctului, rămânea. obligat pentru datoriile. succesiunii în. 

„Proporția quotei stabilite la licitaţia publică. Faţă de debitorii 
succesiunii el trebuia să suporte compensația cum deductione, 
ca şi în.cazul precedent, | 

Satisfacerea creditelor din suma obținută la licitaţie are 
loc în ordinea stabilită prin natura dreptului lor: cei asiguraţi 
prin hipotecă trec înaintea creditorilor «hirografari. Creditorii 
hipotecari se satisfac după rang; cei rămași neplătiți din va- 
loarea obiectului hipotecat, întră în rândul creditorilor hirogra- 
fari. Între aceștia unii pot fi privilegiați: înaintea oricărei 

  

prin usucapiune -Gaius IV. 80: Wegue autem bonorum possessorum neque 
bonorum emptorum res pleno iure Fiunt, sed in bonis efliciuntur; ex iure , : 

„Quiritium autem ita demum adquiriuniur, si usuceperunt. 
1) Gaius IV, 35: ,..nam ex persona eius, cuius bona emerit  sumpta 

intentione convertit (bon, emptor) condemnationem in suam personam, id 
est, ut quod illius esset vel illi dari oporteret, eo nomine aduersarius huic 
condemnelur, quae. species actionis appellatur Rutiliana, quia a praetore 
Publio Rutilio, qui et bonorum venditionem introduxisse dicitur, conparata 

- est, 

- 3) Gaius IV, 35: ,.. gua ficto se herede bonorum emptor agit. 
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<reanţe personale trebuie achitată pretenţia aceluia, care a făcut. 
<heltuelile de înmormântare *), 

Dacă falitul dobândea iarăși avere, creditorii il puteau ur- 
mări pentru diferență; dar în anul următor lichidării rii putea: 

Îi condamnat de cât cu beneticium competenitiae ?); 
In timpul lui August s'a introdus un nou mod de a se sa- : 

“tisface creditorii prin cessio bonorum, prin care debitorul ce-' 
dând întreaga lui avere evita și închisoarea și infamia *), Prin 
atare . disposiţie legiuitorul a voit în primul rând să salveze 

prestigiul persoanelor din ordo senatorius, amenințate de fali- 
ment. Mai târziu s'a aplicat tuturor cetățenilor. Acela care de: 
bună voie a înstreinat creditorilor întregul lui patrimoniu, avea 

dreptul la beneficium competentiae. , 
"Pentru a se evita specula cu vânzarea în bloc la licitaţie 

* publică a averii faliților şi a se evita infaimia,. sa admis și vân: 
zarea fiecărui. obiect în parte din patrimoniu, numită distractio 

Bonorum +). Şi aici procedura de lichidare începea tot cu missio 
“in bonă, tot cu numirea unui curator :bonorum. 

Ca un mod de executare parțială mai funcționa și luarea 
'unui obiect din patrimoniul debitorului spre a se. vinde separat, 

„pi$nus ex causa iudicati captum. Vânzarea avea loc după două 
luni de la pignoris capio, dacă în acest interval debitorul nu 
plătea suma condemnaţiunii 2), - 

SS 12, 
Remedia. praetoris. . 

(Dig. 46, 5; 42. 4), 

Pretorul în calitate“ de magistrat învestit cu imperium, cu 

puterea de a comanda, putea interveni în cauzele ce-i păreau 

  

1) Ci, Dig. 11, 7, 45; Impensa funeris semper ex hereditate deducitur, 

„-quae etiam omne credilum solet praecedere, cum bona solvendo ion sint. 

„2) Cf. Cod, 7.75.6,. 
3) Ci. Gaius III. 18; Cod. 2. 11. 11; Cod. 7. 71,1: Qui bonis cesserint, 

nisi solidum creditor receperit, non sunt liberati; in eo enim tantum hoc. 

'beneficium eis prodest, ne iudicati detrahantur in carcerem,. 

1) Ci. Dig, 27. 10. 5: Curator ex senatus. consulto constituitur, cum 

clara persona, veluti senatoris vel uxoris eius, in ea causa sit, ut eius bona 

venire debeni: nam ut honestius ex bonis eius guantum potest creditoribus 
:solveretur, curator constituitur distrahendorum bonorum gralia vel a prae. 

“tore vel in provinciis a praeside. 
5) Asupra originei acestui fel:de pignus părerile sunt împărțite. Ci. 

Girard, op. cit. pas. 1044, nota 1, 

7 . | 2 4l*



demne de protecție, prin următoarele moduri speciale: 1, stipu- 
lationes praetoriae;. 2, missio_ in possessionem; 3, interdicta; 4. 
restitutio in integrum 1). * - 

1: Stipulațiunile pretoriene sunt contracte verbale, pe cari 
părţile le încheie din ordinul pretorului pentru a-se, asigura în _ 
mod -mai. eficace interesele unuia din adversari, sau ambilor 
eventuali adversari. Spre! exemplu pretorul cerea usufructuaru- 
lui în interesul proprietarului să-i promită cu sau fără saranți: 
se usurum Truiturum boni viri arbitratu; impunea tutorelui sa- 
tisdatio rem pupilli salva./n fore; ordona persoanei, a cărei casă. 
în ruină amenință să se dărime aducând a pagubă vecinului 
cautio damni intecti, în favoarea vecinului. Ca stipulațiuni pre-. 
toriene în interesul ambelor părți se poate cita: Sponsio_ et re- 
stipulatio . tertiae. partis ?).. 

Din asemenea promisiuni lua naștere actio' ex Stipulatu.. 
Dacă partea nu contribuia la. încheierea stipulațiunii cerute 

de pretor, acesta proceda dela caz 'la caz, după împrejurări: 
putea să-nu acorde acțiunea când procuratorul spre exemplu, 
nu promitea dominum rem ratam. habiturum,; instituia o missio 

“in bona; strămuta „chiar proprietatea în caz de damnum infec- 
fum prin hotărîrea luată ex secundo decreto. 

2. Missio in bona avea. loc: 
a) Spre a constrânge pe părți să- şi dea concursul reciproc, 

la toate actele necesare la legarea procesului. - 
b) Spre a asigura unele drepturi, de exemplu dreptul lega- 

iarului asupra valorii ce i s'a' lăsat prin testament, In acest 
„Scop, putea ordona missio in bona legatorum.servandorum causa 
Sau missio antoniniana. Instalarea ca posesor într'o avere streină - 
putea să aibă loc sau în întreaga avere (missio. in bona) sau 
într'un anumit imobil (missio in rem) *). Un exemplu de missio 
in rem oferă cazul. de 'damnum infectum când să ordona: ex. 
primo decrelo instalarea vecinului -în casa care ameninţă să se! 
nărue. Persoana instalată în averea. altuia era ocrotită prin in- 
terdicțe sau printr” o acţiune i in factumî), ? Ă 

  

- i) Asupra acestei materii cf. Girară, op. cit, pag. 1050-1065, 
-). Asupra modului cum se impart diferitele stipulațiuni în legătură cu, 

procesul, cf. textul lui Pomponiu Dig, 45, 1 5, pr, și fragmentul lui Ulpian. 
Dig. 4, 5,1. 
4) CE Dig. 42, 41. PR ă : i : *) CE. Dig. 43. 4. 1, Ait praetor: „Si quis dolo malo fecerit, quo minus. 

= 

 



III. Interdictele.-.. .. Pisa, 
„Inst, 4 15; Dig. 4; Cod. 8, 1—9). | 

| Interdictele, în domeniul dreptului privat, sunt ordine con- 
diţionale prin care se impune uneia sau ambelor părţi să facă 
„un act positiv, sau să se abţină dela un fapt; Interdictele cari 

- interesează aici sunt acelea cu caracter posesoriu, După forma 
lor interdiciele se „pot împărți în: ie 

a) exhibitorii, când se ordonă: înfăţişarea - fexibere) spre 
exemplu, interdictum de homine libero exhibendo, de uxore:6x- 
hibenda, etc.; - . 

| b) restitutorii, când se ordona 'restituirea unui lucru spre 
exemplu, interdictumi quorum bonorum, quod legatorum, de pr ie 
cario; 

c) prohibitorii, când se . ordonă o abstențiune (vim ficri veto) 
spre exemplu, uti possidetis, utrubi. In sensul strict acestea din 
urmă sunt: interdicte, cele-]' alte două feluri pot intra în catego- 
“ia decretelor 9, . 

__ În ce privește procesele deschise prin interdicte, sunt de 
făcut următoarele observaţiuni, Dacă partea căreia i s'a ordo- 
nat un fapt sau o abstenţiune, s'a supus și adversarul nu contestă 

aceasta, chestiunea s'a limpezit. In” caz contrar, se desfăşură: în 
"baza interdictului o procedură normală, în sensul că se trece. - 
din faţa pretorului la procedura in iudicio?). Gaius deosibește 
două forme la procedura începută prin interdicte*), 

- Una sine poena, numită și sine periculo, pentru că părțile 
__nu se expun la o pedeapsă pecuniară, atunci când imediat după - 
pronunțarea interdictului se „cere pretorului ”) un judecător, zis 

  

quis permissu meo eiusve, cuius ea iurisdictio Puii, in possessionem: bonorum 
sit, in eum in factum iudicium, quanti ea 'res fuit,' ob „quam in possessionem 

„missus erit, dabo“. . - ÎN 
1) Gaius IV. 139; Certis igitur ex causis practor aut proconsul p princi. 

„ paliter “auctoritatem suam: finiendis controversiis interponilt: Quod tum 
„ maxime facit, cum de possessione. aut giasi possessione inler' aliquos con: 
tenditur; et in: summa aut iubet' aliguid fieri aut fieri prohibet, /ormulae 
autem et verborum conceptiones, quibus in ea re: utitur, interdicta decre. 
„iave vocantur, 140: Vocantur” autem decreta, cum. fieri aliquid iubet. 
interdicta vero cum prohibet Țieri.”! a 

2) Cf. Gaius IV, 141, 
3) Cf, Inst, IV. 161_—470,' 

“ „*) Statim pelat antequam ex iure exeat. Ci, Gaius IV, 164,
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arbiter, care să. "constate: dacă! s'a' respectat ordinul: sau . nu. 

Această procedură se numește. per formulam arbitrariam şi se 
aplică numai la interdictele exhibitorii şi restitatorii.: Arbitrul 
va judeca ca în orișice proces, va pronunța un arbitratus de ex- . 
hibițiune” sau restituire care dacă e urmat, procesul 's'a sfârșit; 

“ dacă'nu-e executat, vă avea loc prețuirea valorii procesului de 
„către reclamant după ce a depus jurământul, numit iusiurandum - 
in“ litem. Aceasta este: forma cea mai simplă de judecată în 
„materie de interdicte, caracterizată de Gaius modestior via. liti- 
Bandi), 

“A doua formă mai complicată” e aceia numită per sponsio- 

2 

“nem sau cum periculo, pentru că fiecare din părți se expune a _ 
“plăti o sumă 'ca pedeapsă, dacă se' va constata că nu s'a. exe- 
"cutat -interdictul sau .că reclamantul a cerut interdictul fără 
„motiv, Reclamatul face promisiunea, numită sponsio, că-va plăti - . 
'o anumită sumă dacă se va dovedi că nu s'a-supus interdictului; 
“iar reclamantul promite aceiaşi sumă (restipulătio ), dacă se va 

" adeveri că s'a plâns fără moțiv, Suma fixată: era cel puțin, în 
„perioada acțiunilor legii, egală cu -valoarea “procesului. - Prin 

aceste promisiuni reciproce nu se stabilea: de cât pedeapsa bă- = 
nească de plătit: Rămânea: însă ca judecătorul să se pronunțe 
într'un așa: numit iudiciuri secutorium sau Cascellianum asupra 
„exhibițiunei sau' restituirei. lucrului cu “fructele .şi cu toate des- 
păsubirile. Aşa dar, judecătorul care termina procesul. început 
în baza unui interdict, avea să pronunţe trei sentinţe: una pri- 

- vitoare la sponsio, alta la restipulatio: şi a treia la iudicium se- 
- cutorium ”), 

Această procedură se întrebuința Ta intordiztele oxhibitorii 
ȘI restitutorii; când reclamantul nu a cerut imediat pretorului 

“să-i dea un arbitru, iar. la înterdictele: -prohibitorii era singura 
ce putea îi urmată. Motivul întrebuiițării exclusive a procedurii ' 
per. sponsionem la interdictele - probhibitorii este. că, o nerespec:' 
tare a ordinului emis trebuia să aibă ca urmare o pedeapsă. și 
această pedeapsă era cuprinsă “tocmai în sponsiunile reciproce 
„La interdictele duplieia, la acelea : în cari fiecare parte: are. 

  

1) Ci, Gaius IV. 163, 

2) Cf, Gaius IV, 165 | şi " următoarele, conținând c o sumă de amănunte „ 
ce nu se pot afla cu esactitate din cauza greutăţii de?a se citi textul ori- 
Sinal, . A . - 

  

| 
|



- 
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dela început rolul dublu şi de reclamant şi de reclamat 3) spre 
exemplu la. interdictum retinendae possessionis, procedura. se 
complică prin această îndoire. de funcțiuni, De aceia, procesul 

"se va organiza: prin patru promisiuni reciproce, cari toate au 

un caracter penal și nu ating fondul chestiunii. În timpul. proce- 
sului, posesiunea se atribuie acelei părți care a promis cea mai 
mare sumă în caz de perdere. Cum atare stipulaţiune se rele. 
rea la. fructe, se numea sfipulatio fructuaria?). Mai rămânea 

de resolvit chestiunea de a se restitui obiectul litigios și diferi- 

tele despăgubiri, care se: desbătea în iudicium Cascellianum: 
- Aşa dar, la interdicta duplicia judecătorul avea să se pronunțe. 

asupra; 4 promisiuni, o stipulatio fructuaria și iudicium Cas- 
 cellianum. 

Dacă una din părţi nu își da: concursul, la unul din actele” 
"de mai sus indicate (cetera -ex interdicto) spre a se organiza 
procesul, atunci pretorul emitea un al doilea interdict, prin care 
se simplifica procedura, ordonând acelei părți să se abțină de 

la tulburare, sau să restitue lucrul fără alte forme, - 

IV, In intesrum restitutio. 

- " (Dig. 4. 1—6; Cod, 19—21). 

In. integrum. restitutio este actul, prin .care pretorul: pune 
în starea juridică de mai înainte o persoană care a suferit o 
pagubă (laesio) prin aplicarea strictă a dreptului positiv 3), Pa-. 
suba. suferită se „constată de către pretor numai atunci, când 
prin” mărimea ei “prezintă. o oarecare importanţă: minima non |... 

curat pretor! E 

1) Gaius 7v, 160: Duplicia sunt veluti „uti possidelis" interdictum et 

„utrubi”“; ideo autem duplicia vocantur, guod par utriusque” litigatoris : in 

his- condicio “est, nec quisquam praecipue reus 'vel actor intellegitur, sed 

unusquisque tam rei quam actoris partem. sustinel. 

2) Cum posesia interimară cu putinţa” de a culege fructele se atribuia - 

aceluia dintre adversari care oferea mai mult, acest act se numea şi fruc- 

tus licitatio. (Gaius IV; 165). . o. - 

3) Corectarea dreptului positiv: solemn şi riguros prin in integrum 

restitutio. este accentuată de Împăratul Antonin în următoarea introducere - 

„la un rescript către pretorul care l-a consultat: „Et-si nihil facile mulan- 

“dum est ex sollemnibus, tamen ubi aeguitas evidens' poscit subveniendum - 

est“. Ct.Dig. 4. 1.7, pr, „i. 
aj Regula. iormulată mai târziu, s se e poate sprijini pe Dig. 4 1. 4.
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| Restitutio in integrum are loc după o prealabilă cercetare 
“făcută de magistrat, causa cognita, şi este un remediu subsidiar, 
adică nu se. aplică decât atunci, când dreptul în vigoare nu 
oferă alte mijloace de a înlătura vătămarea (laesio), socotită 
ca injustă.. De aceia se și numește extraordinariurn auxilium *). 
„Prin reslitutio se consideră faptul juridic care a' adus pa- 
guba ca și cum nu ar Îi existat; așa dar i se desființează în în- 

„tregime consecințele, făcând să reinvie drepturile stinse și anu- 
lând drepturile dobândite; spre exemplu, prin restitutio in inte- 
Srum renaște actio certae creditae pecuniae desfiinţată printr'o 
acceplilatio; se desființează actio ex stipulatu; isvorită dintr'o. 
oblisațiune verbală; se desființează vânzarea încheiată, usu- | 

“ „capiunea împlinită, etc. Desființarea rezultatului juridic păgubi- 
tor se exprimă prin verbul restituere; de aici expresiile iudicium 
'7escissorium sau restitutorium pentru a. indica judecata ce va avea loc în virtutea acţiunei restituite, numită rescissoria sau- restitutoria, în favoarea. acelui care a fost pus în situaţia -de drept anterioară actului juridic desființat?).. n 

Pretorul :a acordat acest extraordinarium auxilium în ur- 
mătoarele cazuri: i Ă IE 

I. ob aetatem, minorilor mai mici de 25 de ani, cari la în- cheierea unui. act juridic au fost.ori înșelaţi de partea contrac- tantă (circumscriplio adulescentium) ori s'au înșelat ei singuri din lipsă de experiență 2) ; : | Ma 
II. ob absentiam, spre exemplu când absentul -a perdut o PO RI 

: > 
1) Dig. 4. 4. 16, Pr.: În causae „cognitione eliam hoc. versabilur, num ! forte alia actio -possit competere citra în integrum restitutionemn; nam si communi ăuxilio et mero iure munitus sit: non debet ei tribui extraordina. . .. rium cuxilium. .- . 

2) CE. Cod. 3. 32, 24; Dig. 3. 3, 46 $, Uneori acţiunea reinviată prin în integrum restitutio 'se ,inidreaptă chiar în contra terțiului care a dobândit de la adversarul iniţial; are deci un efect in rem. Dig. 4. 4. 13, $ 1: Inter. dum autem restitulio et in rem datur minori id est adversus rei eius pos- sessorom, licel cum eo non sit contractum; ulputa rem a minore emisti ct alii vendidisti: potest desiderare interdum adversus possessorum restitui, ne rem suam perdat vel re sua careat, et hoc vel cognitione praetoria vel "rescissa alienatione  dato in rem iudicio. . DN 
3) In acest căz pretorul printr'o disposiţie generală “şi-a reservat pu- tința de a interveni: „Quod cum minore quam viginti quinque annis nalu Sestum esse dicelur, uti Quaeque res eri, animadvertam“, Ct, Dig. 4. 4. 1.51 di pi . 
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acţiune lipsind în interesul statului, sau în n timpul când se afla 

" în captivitate *); DE 
III. ob capitis demiriutionem, se . acorda creditorilor lui 

capite. minutus pe care îl puteau urmări ca și când ar fi conti- 
-nuat să fie sui iuris*); | - 

IV. “ob errorem, 'mai ales pentru greșeli - de procedură, 

când spre exemplu s'a omis introducerea îri formulă a unei ex- 

cepțiuni peremplorii *) ; - 
V. ob metum, când sa întrebuințat violență spre a se 

ajunge la actul care a adus vătămarea. Spre exemplu, în caz de 
primire sau repudiere forţată a unei moşteniri; sau când spre 
exemplu, am înstreinat lucrul meu prin întimidare şi adversa- 
rul este insolvabil. În această imprejurare restitutio in integrum 

e mijlocul mai eficace de.a desființa paguba, decât actio quod 
metus causa. În caz când ași cere de la un insolvabil restituirea 

„lucrului obținut prin violență cu actio quod metus causa, ași” 
veni. în concurență cu cei-l'alți creditori, şi nu aşi primi decât 

quota parle stabilită prin venditio bonorum; pe când acordân- 

du-mi-se restitutio in intesrum, actul viţiat prin violență se con- 

sideră ca. neavenit şi prin urmare îmi revine proprietatea lu- 

crului îără să mai sufer. concurența celor-l'alţi creditori; | 
“VI, ob dolum, aici se acorda mai ales în cazul de vițioasă 

desfășurare a procesului; spre exemplu s'au corupt martorii, 

s'au falsificat dovezile?), 

Restilulio in integrum se acorda în dreptul clasic în timp 

de un an util de la incetarea minorităţii, a absenţii sau a celor-: 

* alte cauze,. Sub Iustinian acest an util s'a transformat în 4 

ani continui (quadrienniur continuum i DE a 

A _ . SECȚIUNEA II. 

: __ Procedura extra ordinem. 

Introdiăcerea noului sistem. 

Procedura exira ordinem *) este generalizarea. unui sistem 

1) Ci, Cod. 8.'50. 18, Pentru acest caz şi cele următoare MI-I din 

text) cf. edictul transmis de” Ulpian în Dig. 4. 6. 1. S. 4.2 

2) Ci. Dig 4,5:2. $ 1, d --. | 
3) CE. Gaius 4. 125; Sed peremptoria quidem exceptione si reus per 

errorem non fuerit usus; in integrum restituitur adiciendae exceptionis gra- 

_zia, dilatoria vero. si non fuerit usus, an in integrum restituatur, quacritur. 

1) Vezi rescriptul lui Hadrian în Dig. 42. 1, 33, 

5) CE. Cod, 2, 52, (53), 7. - - 
«) Ci Girard, op. cit. pag. 1066-1078, Ia



> „extra ordinem, adecă judeca sir 
a mai recurge la un iudex de felul aceluia din procesul formu- 
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care a funcționat în anumite cauze și în epoca anterioară. 
Acest mod de .procedură excepţional în timpul procesului for- 

- mular constă în faptul, că magistratul judeca procesul dela in-' 
cepui până în sfârşit, fără a-l: mai trimite unui judecător cu 

- caracter, particular; dispar deci cele două faze in iure şi in. 
iudicio. Precedentul a pornit chiar din: practica magistratului 
însărcinat cu: jurisdicția; spre exemplu în cauze de honorarii 
el-a judecat exira ordinem (iudiciorum - privatorum). Dat nu a 
înţeles să abuzeze de această practică. -Dovadă este faptul că 
măsurile luate în baza imperiului său, aveau ca urmare un: pro- 
ces organizat după normiele procedurii. ordinare. Asttel, după - 
ce a acordat in intesrum . restitutio, spre exemplu în caz de 
capitis deminutio se desvoltă un iudicium restitutorium tu numire . 

„-de judecător şi formulă, conţinând clausa si capite minutus rion 
esse !); după pronunţarea. interdictului avea loc procedura per 
-formulam arbitrariam sau per sponsionein în. conformitate cu 
regulile! stabilite la procesul formular. i 

In afară de chestiunile de honorarii, treptat treptat s'au 
desprins! și alte chestitini ” din materia supusă jurisdicției or- 

” dinare -spre a: fi judecate extra ordinem. Iniţiativa au avut-o 
împărații, începând chiar dela. August, carea. recunoscut vala- - bilitatea_ fideicomiselor, și a delegat pe consul cu iurisdictio 
În această materie. Mai târziu s'a instituit la Roma .un: praetor. 
fideicomissarius, după cum s'a creat în materie de tutelă un 
“Praetor lutelaris şi mai târziu un praetor de liberalibus causis. 
Sub Hadrian funcționau în Italia 4 iuridici în materie de fidei-, 
comise și tutelă. In: toate aceste. cazuri magistratul cosnoscebat 

Jar. Putea, bine înţeles, să se folosească. de un iudex datus zis „index pedaneus;: însă acestă era un reprezentant al magistra- 
“tului şi ajutor al .lui, însărcinat şi atunci 'a judeca numai în 

: cauze mărunte?), . | i i a 
_- Generalizarea sistemului . exira ordinem "mergea paralel cu „îndrumarea Impărăției spre absolutisra, Întreg regimul politic 

și administrativ. favoriza “această transformate lentă dar irezis- “tibilă, Dela început împăratul, ca instanță de apel, judeca proce- sul în întregime. fără a-l. mai trece prin cele două faze in iure . 
și in iudicio.. .* - o 

. 
= „ i . î 

- CE. Gaius, IV. 3. . . *) CE. Cod. 3, 3; e 

Sur 'chestiunea contestată fără . 
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Funcţionarii imperiali au urmat exemplul “stăpânului lor |: 

în toate cauzele litigioase, cari intrau în resortul administraţiei 

. fiecăruia. Astfel, praefectus annonae, însărcinat cu aproviziona- 

„rea. oraşului având şi. supravegherea comercianților de grâne, 

a devenit și instanță judecătorească în toate transacţiile privi- 

„toare la alimentarea Romei. 

Praefectus vigilum, ajuns din simplu -comandant - de pom- 

pieri un funcţionar care răspundea de menţinerea ordinei în 

oraş, şi-a intins jurisdicţia în toate cazurile de natură a tulbura 

această ordine, S'a amestecat chiar în procesele. de locaţiune, 

între proprietari şi chiriaşi. 

Praefectus urbi, prefect de poliţie, şi-a asumat jurisdicția 

-în chestiunile de deposedare, etc. - 

__- In toate cazurile supuse judecății acestor funcţionari, mo- 

dul de impărțire a dreptăţii luase un caracter administrativ, 

adică inițiativa magistratului creştea, mijloacele de cercetare 

'oficială se înmulţeau, reducându-se tot mai mult concursul păr- - 

- ților la legarea procesului. De aceia, în această preioadă. înfă- 

_ ţișarea părţilor înaintea magistratului se obținea la caz de tre-- 

 buinţă prin forța publică; tot astiel arbitratus iudicis din acţiu- 

nile arbitrare nu mai era o simplă invitaţie către reclamat, ci 

un ordin care se executa manu militari. ' | 

Dacă la Roma și în Italia, în afară de derogările dela sis- 

„temul formular. mai sus. schițate, s'a- menţinut încă în' sec. In. 

“procedura cu deosebirea in iure şi in iudicio, în provincie se 

aplica încă din perioada clasică cognitio extra ordinem. Era - 

firesc 'să se procedeze astfel: Guvernatorul fiind delegat al îm- 

păratului întrebuința metoda stăpânului său, fie judecând sin- 

sur, fie delegând un. subaltern, care nu era decât 'un instrument. 

Dioclețian prin constituția din 294 a ordonat guvernatorilor să . 

judece ei înşişi fără a mai organiza instanța in iudicio *)..Dis= | 

posiţia cea nouă, care poate că numai confirma 'o practică exis- 

tentă, corespundea politicii de a se concentra puterile publice 

“în 'mâna unui singur om, a împăratului, monarch absolut şi sub! 

creştinism de drept divin, 

În această perioadă magistraţii republicani rămaşi, sunt 

funcţionari publici. cari îşi derivă atribuţiile lor din atotputer- 

nicia imperială. Sunt împărţiţi în clase orânduite în mod ierar- 

hic, după sistemul biurocratic al timpului. Desbaterea. procesu-. : 

  

1) Cî. Cod. 3. 3.2 şi discuţia lui Girard, cum intelece acest text, op. 

cit. ed.. VI, pas. 1091 şi nota 2.
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lui se sustrage tot mai mult atenției” publice: nu ori-care cetă- ţean putea să mai asiste, Se întrebuinţează practica . proceselor verbale, se introduce Îață de procedura orală din dreptul clasic „Procedura cu acte scrise, a căror redactare se plătea, așa în cât „împărțirea dreptăţii nu mai este nici gratuită, Chemarea în judecată, numită litis denuntiatio cu prezenta- - „rea reclamatului înaintea instanţei, se făcea la începutul acestei perioade prin concursul: autorității, Reclamantul „comunica ad- versarului pretenţiunea prin grefa judecătoriei, care avea drep- iul să întocmească actele, ius acta conticiendi. Acest procedeu a dispărut înainte de Iustinian, Sub. Iustinian, reclamatul era citat ca și în dreptul modern: reclamantul: înainta: cererea de. chemare în judecată, libellus conventionis, iar magistratul chema - pe. reclamat înaintea autorității prin agenții săi, Acestor agenți adversărul trebuia să promită că se va prezenta, cauti iudicio - sisti; în caz contrar era adus cu forța publică. . In ce Priveşte mersul procesului: sunt de făcut următoarele observațiuni: dacă reclamatul -nu' se prezintă după 3 citațiuni. sau după a 4-a, numită peremptoria, el este confumax, iar pro- | cesul se judeca în lipsă. Dela Iustinian inainte are loc judecată - in contumacia şi în “lipsa reclamantului, In această perioadă interrosatio in iure poate fi făcută. și de reclamat adversarului, nu numai de reclamant ca în procesul formular, - Confessio şi iusiurandum in iure se aplică la orice cauză, | „Nu numai la creanţele bănești, cum era în principiu în perioada „precedentă. Litis- contestatio ss consideră ca săvârşită în mo- mentul când s'a ajuns la discuția contradictorie ID Condemnaţiunea nu mai este în mod necesar pecuniară; poate să fie și în natură. O a În ce privește execuţia contra persoanei debitorului e.de cbservat că prin o constituție din anul 388 s'a desființat carcera -Privată?) și s'a introdus închisoarea publică în contra debito- ilor, E Da ” Execuţiunea în averea debitorului se îndeplinește, fie prin “Pisnus ex causa iudicati captum, fie prin distractio bonorum. „. Vânzarea bunurilor falitului -in bloc .a dispărut. (Cf. Inst. ÎI]. 12), ...- ae a a 

2 CE Cod. 3. 1. 14. Ş:4: „n cum „is „Puerit contestata, post narrătio- Beri propositam et contradiclionem obiectam. ” *) CE. Cod: Th, 9: 11: Si guis posthae. reum Privalo carceri destinarit,. Teus majestatis kabeatuy. CE. şi Cod, Just, 95,1, | , a 
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ANEXA 

Ca un ajutor la studiul procedurii redăm. din Edictum per-: 
petuum, reconstruit de Lenel, câteva formule de acțiuni civile: 

și. pretoriene, uneori însoţite de edictul premergător, spre a 
introduce pe student în technica pretorului, care prin redactarea. 
formulei a știut să contribue a ridica dreptul exclusivist al 

Quiriţilor la înălțimea caracterizată prin definiția: « ars aequi et” 

boni. 

“Formule de procedură. - 

-S 1. Edicte. privind Brocedhira în iure. 

1. Interrogatio in iure: 

Qui in iure “interrogatus est, an heres „vel ex quota parte: 

sit, false aut omnino non respondisse dicitur, în eum ex sua. 

__responsione în solidum iudicium dabo. (Lenel, pag. 140—144), 

2. De iureiur rando. 

Si is, cum quo agitur, condicione delata iuraverit, sive cum 

iurare paratus esset, iusiurandum ei remissum fuerit, eius rei, 

de qua iusiurandum .ei remissum fuerit, neque in ipsum neque . 
in eum, ad quem ea res pertinet, actionem dabo. (Lenel, pas. 

145). 

"3, 'Missio in bona. . a 

e a) Qui fraudationis causa latitabit, si boni viri arbitratu 

nun 'defendetur, eius bona possideri vendique. iubebo. 

:b). Qui absens iudicio defensus non .fuerit, eius s bona possi-- 

deri iubebo. (Lenel, pas. 400).
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$ 2. Actiuni în rem. 
1. Rei vindicatio, - 

_ Titius iudex esto, Si paret rem de qua agitur ex iure Qui- „zitium Auli Agerii esse neque ea res arbitratu tuo Aulo Agerio "restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam, iudex Nume- rium Negidium Aulo Agerio condemna, si non: paret. absolve, (Lenel, p. 181). - S 

2. Hereditatis petitio. Ă | 
Si paret, hereditatem q. d. a. ex iure Quiritium Ai Ai esse, quod Ne Ns-ex ea hereditate pro herede aut pro possessore pos- sidet neque id arbitrio tuo Ac Ao restituetur, quanti ea res erit, tantam pecuniam iudex condemna ... (Lenel, p. 174). .- 

3. Actio contessoria, | | 
Si paret, Ac Ac ius esse ed fundo q. d. a, uti frui neque: ea res arbitrio tuo Ac Ao restituetur, quanti ea res erit, tantam. pecuniam iudex Nm Nm Ac Ao condemna, si non paret absolve, (Lenel, pag. 185), e a 

4. Actio negatoria.. 

Si paret No No ius non esse eo fundo q.d. a. uti frui neque ea res arbitrio tuo Ac Ao restituetur, quanti ea res erit, etc, ,.. (Lenel, pag. 185), | | | 
i $ 3. Acfiones în persona. ÎN 

[. Actio depositi directa. 

Edict și formula acțiunii : 
a)  Edict. Praetor ait: „Quod neque tumultus neque in- cendii neque ruinae neque naufragii causa depositum sit, in simplum,; earum -autem rerum, quae supra comprehensae sunt, in ipsum in duplum, in heredem eius, quod dolo malo eius fac- tum esse dicetur qui mortuus sit, in simplum, quod ipsius, în | duplum iudicium dabo“, (Dig. 16.3. 1, $ 1). | 

b) „Formula acțiunii în ius concepta: (Gaius, Inst. IV, 47), 
ludex esto, Quod A. Agerius apud N, Negidium mensam' atrgenteam deposuit, qua de re agitur, quidquid ob-eam rem N,"
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Negidium Aulo Agerio dare facere oportet ex fide bona, eius, 

iudex, Nm Negidium Ao Agerio condemnato, si non paret, ab- 

solvito. - , 

c) For mula acţiunii in factum concepta : 

ludex esto, Si paret A. Agerium apud Nm n Negidiura | men- 

sam argenteam deposuisse eaque dolo malo Ni Negidii Ao Age- 

Tio redditam. non esse, quanti ea res erit, tantam pecuniam, iu- 

__ dex, Nm Negidium Ao Agerio condemnato, si non paret, ab- - 

solvito.: (CL Lenel, op. cit: pag. 279—280). 

„ Actio, iduciae directa. 

S, p. Am Am No No fundum q. d.a. „ob pecuniam debitam 

fiduciae causa mancipio dedisse eamque pecuniam solutam eove 

_nomine satisfactum esse aut per Nm Nm stetisse quo minus sol- 

 veretur eumque fundum, redditum non esse negotiumve ita actum 

non esse, ut inter bonos bene agier oportet et sine fraudatione, 

quanti ea res erit,-tantam pecuniam, etc,. „ (Lenel, pag. 283). 

3, Actio locati. 

- Quod As As No No fundum (opus faciendum, opera). q. 

d, a. locavit, quidquid ob eam rem Nm Nm Ac Ao dare facere 

.oportet ex .fide bona, eius, iudex Nm Nm Ao Ac dare facere 

nun paret, absolve. (Lenel, „pag. 290). 

4. Actio” nesgotiorum sestorum directa. 

Edict şi formula acțiunii, 

a) Edicţ. Ait prăetor: „Si quis negotia alterius, sive quis 

negotia, quae cuiusque cum is moritur fuerint, gesserit, iudicium 

eo nomine dabo“. 
b) Formula acțiunii. | 

“ Quod Ns Ns negotia quae Titii, cum is moreretur, fuerunt, 

gessit, q. d; a., quidquid ob eam rem Ns Ao dare tacere prae- 

stare oportet ex fide bona, eius, iudex Nm Ao condermna, s.n. p. 

a, (Lenel, pag. 100-—104). - 

“5, -Actio ex stipulatu. (Gaius IV. 136).. 

ludex esto, Quod A, Agerius de N. Negidio incertum. sti- 

-pulatus est, cuius rei dies îuit, quidquid ob eam rem Nm Negi- 

dium Ao Ao-dare facere oportet, eius, iudex Nm Nm A, Ao con- 

Ă demna, s, n. p. a. (Lenel, pag. 147).
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Ş 4. Actiuni pretoriene. _ 

[. Acţiuni in factum; 
Î.. Actio de dolo. - 

| Edict. şi formula acţiunii, 

a) Edict. Verba autem edicti talia sunt; „quae dolo: malo facta esse dicentur, si de his rebus alia actio non erit et iusta - Câusa esse videbitur, intra annum, Cum primum experiundi po- „ testas fuerit, iudicium dabo”. (Dig. 4. 3.1. $ 1). 
b) Formula acţiunii : : a 
Si paret dolo malo Ni Ni factum esse, ut As As No No fundum q. d.-a, mancipio daret, neque plus quam annus “est; cum experiundi potestas fuit, neque ea ies arbitrio tuo restitue- tur, quanti ea res erit, tantam pecuniam, iudex, Nm Nm Ao As - condemna, s. n. p. a. (Lenel, pas. 111—112),.: - 
2. Actio guasi serviana, 

Si păret inter Am Am et L, Titium convenisse, ut ea res q- d.a, Ao Ao pisnori esset propter pecuniam debitam, eamque rem tunc, cum conveniebat, “in bonis Lucii „Titii fuisse eamye pecuniam neque solutam neque eo nomine satisfactum esse ne- „que per Am Am stare Quo minus solvatur, nisi ea res arbitratu | tuo restituetur, quanti. ea res erit, tantam pecuniam, iudex, Nm Nm Ao Ac c. s.n, p- a. (Lenel, pag. 474__475), - 
+ 3 Actio de pecuniă constituta, 

- „Edict şi formula acţiunii, - 

a) Edict. Qui pecuniam debitam constituit se soluturum “ove nomine se satisfacturum esse, in eum iudicium dabo' par-: lisque dimidiae sponsionem eţ. restipulaționem facere permit- tam. (Dig, 13, 5). o E 

Cuniam cum constituebatur debitam luisse, quanti ca res erit, iudex --- (Lenel, pag, 249-245), 7 :;  
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| “n. Acţiuni ficticii. 

„. Hereditatis pelitio possessoria. 

si As As Lucio Titio heres esset, tum si eum fundum d..q. a. 

“ex iure Quiritium eius esse oporteret, si is fundus arbitratu tuo 

Ao Ao non restituetur, quanti, ea res .erit,. iudex „ (benel, p. 

187. | o 
2. Actii publice: ” 

Edict şi formulă. | 

-a) Edict. „Si quis id, quod traditur ex. iusta « causa non a 

domino et nondum usucaptum petet, iudicium dabo“, 

b) Formulă. Si quem hominem As As bona fide. emit et is | 

ei_traditus est, anno possidessit, tum. si eum homninez q.d.a. 

eius ex iure Quiritium esse oporteret, si ea res... Ao Ao-non. 

-restituetur, quanti ea res erit, iudex... (Lenel, pag. 166),. 

“III, Acţiuni adiecticiae qualitatis. 
1, Actio institoria. - 

Edict și formula acţiunii; 

i a) Edict. Quod cum institore gesturia erit eius rei nomine,: 

- cui praepositus fuerit, in eum, qui eum praeposuerit, iudicium 

* dabo,. , - 

“b) Formula acțiunii. - : 

__ Quod As As. de Lucio. Titio, cum is a No Ne tabernae : în- 

structae praepositus esse, decem pondo' olei emit, cui rei Lu- 

cius Titius a No No'ibi praepositus erat, quidquid ob eam rem 

Lucium: Titium Ao-Ao dare facere! oportet ex bona fide, eius 

iudex Nm Nm Ao Ao condemna, s. n. p.a. (Lenel, op. cit, 

230-—255). a 

„2, Actio de peculio et de in rem verso. 

" Edict şi formula acțiunii, 

a). Edict: "Quod cum eo, qui in alterius potestate esset, ne- 

gotium gestum erit, dumtaxat: de: peculio et si quid. dolo malo 

eius in cuius potestate erit -factum erit, quo minus peculii esset 

__sive quid iînde i in rem eius, in cuius potestate erit, versum erit, 

"în eum, în cuius potestate erit, iudicium dabo. 

-b) Formula acțiunii. . -.- ” 

Quod As As apud Stichuin, qui in Ni Ni potestată est, men- . 

sam argenteam deposuit, q. d. r. a., quidquid ob eam rem Sti- 

32
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"-: chum, si liber esset ex iure  Quiritiura Ac Ac dare facere opor- 
teret. ex fide bona, eius, iudex Nm Nm Ao Ao dumtaxat de pe- 
culic et si quid dolo malo Ni Ni factum est, quo minus peculii 

_esset, vel si quid in rem Ni: Ni inde versum est, condemna; si 
non paret, absolve, (Lenel, pas, 268-214), a - 

-$.5. Acţiani pentru ieșirea. din indivizii. 

Actio commuhi dividundo... sa ea 

- Quod L, Titius C. Seius de communi - dividundo et si i quid 
in communi damni datum factumve sit sive quid eo nomine aut... 

" absit eorum cui aut ad eorum quem pervenerit, iudicem. sibi. 
_ dari postulaverunt, quantum alteri ab' altero adiudicari oportet 
iudex tantum adiudicaţo; quidquid ob eam rem alterum alteri 
praestare oportet ex fide bona, „ius, iudex, alterum alteri con- 
Semnato, si non paret, absolvite, (Lenel, pag. 204-205)... - 

-$ 6, Actiuni « ex: - delicto și ex “guasi: delicte, _ 
_ Actio legis. Aguiliae. i 

S. p. Nm Nm illum servum iniuria occidisse, « quani ob rem, | 
quanti is servus in eo anno plurimi fuit, tantam. pecuniam- Nm 
Nm Ao Ac dare oportet, tantam: pecuniam duplam, iudex Nm 
Nm Ao Ao Sondemna, s s. n. p.a; (Lenel, pag. 196). | 

“ Adio de. pauperie. 

S. p. quadrupedem pauperiem . fecisse qua de re aitur, 
quam ob rem Nm Nm Ao Ac: aut noxiam sarcire aut in noxam 
dedere : 'oportet; quanti ea res est,. tantam pecuniam aut în - 
„noxam dedere, iudex Nm Nm Ao Ac condemna, « s. n. p.,'absolve, - 
(Lenel, pag 190). - - MR a 

s 7. Stela P ztoriene.. 
î. „Cautio iudicatum „Solvi!). - 

i Qua! de re eso tecum. acturus sum, quantam.. pecuniam ob 
"eam rem iudicatus eris s tantâm pecuniam, 'dari eamque + rem boni' 
aaa . 

. - i Ă 

1) Ulpian Dig. 46, 7, 6. 'scrie; ladicatum solvi: stipulatio tres clausulas : “in 1 num collatas habet: de re iudicata, de re defendenda, de dolo malo. 
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viri arbitratu defendi, quod si ita non defendetur, quanti ea res 
„erit, tantam pecuniam dari dolumque malum huic rei abesse ab- 
futurum esse spondes? 'Spondeo, (Lenel, pag. 511). 

- 2. Promisiunea cerută fiului emancipat obligat la collatio. 

” Quidquid moriente-patre in bonis habuisti dolove malo îa- 
cisti quo minus haberes, id boni viri arbitratu collaturum te do- 
lumque malum' abesse: abfuturumque esse spondes? Spondeo. 
(Lenel, pag. 512). - 

3. Cautio usutructuaria. 

Cuius rei. usus fructus testamento Lucii Titii tibi legatus 
est, ea re boni viri arbitratu usurum fruiturum te et, cum usus 
fructus ad te pertinere desinet, id quod inde, extabit restitutum 
iri dolumque : malum abesse abfuturumque esse, spondesne ?. - 

„-Spondeo. (Lenel, pag. 514). i 

4, Cautio de rato. 

Quo nomine mecum acturus es, eo nomine amplius non 
esse petiturum eum, cuius de ea re actio petitio persecutio est 
erit,. ratamque rem. habiturum esse Lucium Titium heredemve 

eius eumve ad 'quem ea res pertinebit dolumque malum huic rei . 
abesse abfuturumque esse; quod si ita factum-non erit sive 
quid, adversus ea factum erit, quanti ea res erit, tantam pecuniam 
dari spondesne? Spondeo. (Lenel, pag. 516). 

5, Sponsio la interdictum guorum- bonorum. 

| -Înterdictum. „Quorum bonorum ex edicto meo illi posses- 
sio data est, quod de his bonis pro herede aut pro possessore 

„possides possideresve, si nihil usucaptum esset, quodque dolo. 
- - malo fecisti, uti desineres possidere, id illi restituas“”, 

| Sponsio. Si bonorum Turpiliae possessionem Q. Caepio prae- 
ior ex. edicto suo mihi dedit. quod de fiis bonis pro herede aut 
pro possessore possides possideresve,. si nihil usucaptum 
esset quodque dolo malo fecisti,. uti desineres possidere, id si 
contra illius praetoris edictum mihi non restituisti, tot nummos 
dare mihi spondes? Spondeo, (Lenel, pag. '433—436), 
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advenlicia : 143, 163, „295, 

irregularia : 145, 

'regularia ; 145. 
— fides: 233, 213, (281), 297, 

Paterna avitagie : „182. 

. vacautia : 188, 530.. 

"bonoruni emptor: 441 „ (482), 624. 

possessio (-or) : 491, 524, 560, 

"ab intestato : 4917. . 

confirinaudi . iuriş „civilis; 
gratia : 498, 525... , 

“contră tabulas : 497, 63, 

corrigendi uris civili. 

gratia : 498, 624. 

-. cun re (cum </fectuj : 498, 
decielalis : 498. 

edictalis.; 498, 543. 

"ex edicto Carboniano : (043), -- 
Țuriosi nomine : (643), 

secuudutm labulas :. 497, 533, 
"sine re (sine </fectu) : 498. 
supplendi iuris „civilis. gra- 

- iaz 498, 536, 
=: = dentris nontine : (049). : - 

dr, achium seculare : 106.. DN 

Dreviarum” Alar iciautum "120, 

„brezi manu tr adilio: 214, 241, 

Bulgar us: 121, 

cadduculia : “Dag. 

Câius Ateius Capito : 94. 
cailoii : 278... 

capile ceusi : z (85).



„ Comiodatun : 

comiixtio : 250. _ 
„ comodant: 340. : 

VU 

comiţii centuriate: 35,57, 84, 
curiate: 34. 57, 160, 

„— _tribute: 35, 58, 
conmintendatio : 79, 

comodatâr: 340. 
340-—41. 

“cormmunicatio Jucri ei damni : 363, 
communio încideus : 208; 361, 423, 554 
conninis opinriio : 69, 92, 
comoștenitori (coherezi): 554. 
compensatio ; "338, 440, 

— ab initio. facta : UL 
n coniientionalis 440, 

ex iure tertii : 443, 
 — iudiciaria ; 440, 

— Iucri cu damno : 313, 
competință: 606. | 
composiţii legale: 395. 
„=, Voluntare: 395, 

compromissum:: 318. | 
conciliu plebis: 53, 06. 
'concubinat: 157. 
concurență acţiunilor: 405. 
concursu partes fiuit : 
Concursus dliarunt causarum terti 

| daruna : 451. * 
“condeuntari oportere: 616, „633. 
condemnatio : 619, 
m. certa: 619, 

— încerta ciedia 'axatione: 619, 
—" “încerta dt infiitita ; 619, 

“ “condonizinium (coproprietate): 208, 251, „A 1861, 438) 554. 
„condiciio : 417. 

„causa data causă non secuta: 420, 
certae Pecuniae : 414, . 
furtiva: 400, 192, 
“generalis: 493, 

= incert 4, 
îndebiti : 418, 

- înventiana : 292, 
— ob .causani dalorum : 420, 
i — finitam : 423, | 

- îniustan causa: 421, - 
” fur pân causaii; 421, 

—. possesiouis: 2422, 

209, 513, 548..   

  

  

“consiliat /raudaudi : 

_COnsortiur : 

„ condictio propter Boenitentiam.: (370). 
„== Sine causa 421, Na 

— /riticaria : 332, 4i7, 
condiţia (contracte şi testamente); 302, 

512, - 

—. resolutorie (ad Quam): 302, si, 
512, 583. 

—  Suspensivă (a qua): 302-3, 512, 
condilio deficit : 308, 

existit: 306. 

iuris : 308, 
condicionis implendae causa . “dau: 5 - - 585. 
conditiones ii pratsens vel în 1 pras- 

terituu - 'collalae : „303, * 
condițiuni casuale : 304. 

— . negative: 304, | 
i „positive: 304. , A 

„potestative : 304, 
conductor :.355. . 
confarreatio : 147, 
“coufessio în. iure: 591; 608, 624, 
confessus, ro indlicato” habetur : „60, 

| 608, pa | 
confusio : 213, 450, 581, 
coniunctii.: 52, a. 
ConSsensus facil. miptias,. 148, 
COuseusus curaloris: 184. 

412, 
— Ț Principis: 83. , 

Brobinquorunt : 32 
consimţământ.: 150, .289— 95. 7 
consistorium priucipis: -108. 
cousolidatio : 273, - 

362, 
coustitutio fanta: (118).! 
constilulio Serviana : 34. 
coustituliones (imperiales) s, 110, 
constitutuiia debili: 376... | 

—  debiti alieni : 376, 462. a 
— — proprii: 376. - 

—  Possessorium: 215, 
consueludo : 57, GI, ! ! 
consul, -at: 52, SI. | 

| consultațiuni : „69, 91 2, 
contestatio : 337, | 

contracte: 285, .. : 

abstracte : 301. 
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capilis “deminutio maina :. 121, 167, 

179, 364, 451. 

— — media: 127, 167, 179, 364, 

451, 

minima > L27, (163), : 

167, 179, 273, 520. 

caput : (125), . 
Caracalla : 75... - 
cartea siro-romană: 113. 

-căsătoria; 145. | 

cun ian (conveutio - în ina- 
sut) 2 146—8, 180, - 

consensu 3 148, Ă 

Cassius (Cassiani): 95. 

casus (vis maior) : 311. 

caupones ; 310, 

causa (la contracte) : 300, 328, 

cognila : 183, 498, 648. - 
credendi : (300). 
curiana : 516. - 

donandi : (300). . 

solvendi : (3090). 

caulio (inscris): 324. 

dani infecti : 203, i 

„215, 21. 

de rato: 613. . » - 

> :— dudicio sistis 624. 
-egatorum :- 871. 

- muciana : (30), 513. 

cauliones et satisdaliones : 

caulio rei uxoriae : 386. - 

usuaria : 211, i 
usufructuaria : 209, 

_ cavere : 69, 

cavere aut carere: 203, 

cazuistică :. 93. - 

Celsus Juventius ; 9%, - 

Celsăis pater i 9%, . . 7 
tensor, — ura: 53. 

census : 3, 

centurii: 35. 

certare de damno vitaido: 413, - 

lucro caplando : 413. 

cessio ad folenliorem : 429. 

— . bonorum: 618, | 
—. legis: 429. 

” ecessaria : 429, 

G10. 

de amplius non turbando': 259, 

cessto. voluntaria : 428, 

cessiunea (de creanță): 496, 
chirographa : 329, 

chiriașul: 356. i 
circumscriptio adulescentiuin :-183. 

„civitates_ liberae (foederataz) : 43 

— sine suffragio: 42, 
„ claudicantia negotia : 19. 

" Codex accepti et expeusi : 

'codicili nuncupalivi : 

clausula doli: 326. 

codicilară; 578. 

clientes : (31). 

328. 

— Gregorienus: 112. 
Hermosenianus : 112. - 

Theodosianus: 112. 
“Iustinianeus 113, 114. 
„testameuti : (562). 

codicile: (562), 517, 
(517). 

coelibes : 544. - 
coemplio : 147. 

 —  fiduciae causa: (047). 
-cogmalio : 32, 151, 4917, 527. 

- colegatari: 

"| colon, «at: 77, 102, 138. 

  

servilis : 129, 
cognilor : 612, 

cognilio extra ordinem : 
colaterali ; 527, | 

572. Na 
525, 555. 

556, 

+ 

365, 649, 

collatio bonorunm : 

descendentium : 
dotis : 525, 536. 

emancipati : 116, 556. 

* 

— - legun mosaicarum el roma“, 
narum : 113. 

collegia : 181. 

„:—  fabroruu + 187. 

— * pistorunm e 187. 
_naviculariorum : 
sodalicia : 181. 

187. 

coloniae civinnt roimanoriti : 

comentarii ad edictum : 95. 

comeatatorii: 121. - 

comes, rei-privatat : 108. 

sacrarum largitiomun : 

comiles consistoriani :. 108. 

comilialus maximus: 58. 

comitiatus minor : 58. 

108, 

41,73.
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contracte „bilaterăle (synallagmatice) : 
288, 343, 370. 

imperfecte (inegale): “288. 

perfecte (egale): 288, 3338,. 
„.—  bonae fidei: -287, 330, 343, 370. 
„—  consensuale: 286 „343. ” 
__— formale: 301, , 
— literale: 286, 328. - 

"'— reale: 286, 329. = 
— reale nenumite: 280, „369, - 

—  - simulate :.290, -. i 
—_stricti iuris: 9817, "926, 329-380, 

- — ! unilaterale: 288. . 

-— verbale, 286, 323, 
“contracius-aestimatori ius : 371. 

contrados: 393. * 

contrarius actus : 154, 431, 519. 

".1—. consensus: 431" 446, . 

_controversia de fi ne: (259). 
— „de foco: (252). 

„contuberniun : 129, 

contumacia: (631). - |. 
__convalescentă: 383. . - d 

--. conveutio, -iles: 285—6, - - 

- conientio în manuni mariti: 146, 

„Cura 7inoruin : 

"custodia : 310. 

„dare: 281, 387, 593, 

  385. , 
corealitate activă : 485, . - 

— pasivă: 455, | 

" corpus (possessionis) : 211, 23 215, 
correctores: 14. . 

Corpus luris Cizilis: 113; a 

crelio: DA... LC A 
— contina: 54. 

—  ferfecla: B41.! 

—' vulgaris: 541, _ 

criinen „exfilatae. hereditatis: _540, 

i suspecti lutoris: 179. 

Cujas: 1%, 

s 

“definitiones :-     - culpa: 309—10. » e 
-—. “în custodiendo : 359; 
— du eligendo: 399. 
— ala: 809, ni 
— Jevis: 309-—10, - 

În abstracto : '310, 

"în concrelo: 310. ..... 
cura annonae: 54, 82, * 

— Juriosi: 182, RI 
—- desum: 89, a - 

182, 
„—. morumi 58, 
— prodişi: 182. 

curatela : 181. 

“curator Ventris: 126, 185. 

=—- absentis: 183. , 
—: bonoruma: 185, GU, , 
= cs onorarii: (482). Să a . A 

legitimi : (182). | 
—ditis: 183, aa 

Du 
damnatio : 322, 599, . 

„7. Memtoriae: 81,: 
— . farles facil: 313. 

daminum emergeus: 313. 
—  îniuria datum: 402. ÎN 
— infectia : (203) 2. i 
— ro Jure decidere: 395. 

“datio:in “adoprionen : "165, 
—:" iu solului : 433, 

daune-interese : AD, 31114! 
debitor: 279, , . 

— “coreal: 455, 5 
«ecemwiri legibus scribundis : 48. 

—  bifibus iudicaudis : 596. 
decoctor : 413. Ra 
decreta (constituliones): W. 
"decretum divi Barci: 90, 

| de 'cuius: (496). 

“decurioues: (103). 

dediticii: (139). 

deducto aere alieiia: (169), 2 268, 

“70, 95, o 

delălio hereditatis : 495, 
| delegat: 438, 

- delegant: 438, 
delegatar: 438, .. 

delegatio cr rediti : 438, 

delegatio debili: "438. 

delibatio: hereditatis: „562, 

delict : 89%. , : 

— privat: 997, 

demoustratio : 618. E 

— “ex turre: 214. 

, 
|.
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denarius : 45. E | dontiniun directuni: 218.. 

  

  

" denegare actioneru :, 609. — ex iure guiritiuuu: 206. 

denunciatio : 428, a — “pendens : (270). 

denunciare: 30. - — utile: 218. 

deportati: 040). - "1 “dominus: 127, ” Ă 

„. depositum: 838, e > ! —  litis: 427, 612, 

__%— irregulare: 339, eta — vrei gestae: 416, 

1 — miserabile: 339. donalio inter vivos: 319. 

- derelictio: 218, 201. :  : — ante nuflias: 393. 

descendenţi: 527-8. _-.  —  divortii causa: 333. 

desertum (testament): 518. ” — exilii causa: 383. - 

--. deschiderea testamentului : 521. . — honoris Causa: (383). 

-* destitutum (testament): 518. - . - — între soţi: 882, , - 

" desuetudo: 61. | i _— mortis caitsa : 983. ' 

delentios 2112. __— propler uuptias: 393, 

devolulio : 549. a — sub modo: 381. . 

dico: 58, —. testamento relicta: 561. 

dicta ac promissa; 382. - a "= ultra modum: 381... 

| dictator, -ura : (52); 56. ă donatar : 379, ai .. 

= dictio 'dolis: 82. E donator: 379, - 2 Do 

"dies: 807, ! _| Doneau: 122 * i 

= — ad guem: 807, 447, Dorotheus: 114... . 

- —  cedens: (307), 569. - _- | dos: 383, , a 

— comiliales: 894. 0: |  —. adventicia: 384, 388. 

— a guo: 897 ii „- „—  praelegata (relegata) : 566. 

e feriati i (607). a "| —--profecticia: 381, 388. 

” — îndiciarii: 607, -. Me — -receplicia : :3$1, 988, 

- venieus: (300); 570. i drahma: 4. : 

 difareatio : 154. . i a - drepturi personale : aa 

Digesta (Pandectae) : “11415, a — reale: 192.. 

dignitales: 108. om duetio: B98- 

diligentia: 309, duplicatio: 621. 

dioecesa: 109. . > .. „n Ţ dufondiumi BI, ee 

Diocleţian:-100. . ... 0] Durantist 192, : 

- diptychae (trip chae): 609). Me | e ăi E 

A disiunctim : 572, 73. CB 

“ispietationes 7. PI e i a 

dissensus: 431, 446. ia "| extere actioneul + (615), - 

” distractio bonorum :"633, „632, | edict ( a Suegistrahtita) : “65; 6-7, 

diviae et impera : 40. ” edicta (constituationes) : 89,110. . 

“divortium: 154... - - «ÎL — “sum aediliciun: 06, 592, Ia 

do:598. .. i , „| edictum: de alterutro pelendo: 391— 92, : 

"dobânzi: 333-385. -. i E Ca perpetuum: 65, 86. 

„do ut des: 3Ul.. SN “provinciale: 66, 592.. 

“ dolus: 293, 308, 409, 512. : ni repentinu i (60). 

—- Bonus: 409), îi | — =" succesorii: 498... 

— malus: (409).  .::- | efect devolutiv::637: - --.: 

dominica polestas: 3i. —' suspensiv: 637. -- i



egestas: 384. 

emancipalio : 165. 
— „ Anastasiana : 166,. 

emfiteoza:: 27, 

emfiteotul : 2 

emiplio vei speriata: 346. 

— spei: 346. 
—  vendilio: 343, _ 

enchiridion: 95... - 
ergastulum : 323. i 

» error: 290, 419, 511. 
— în corpore: 292, 51. 

negolio ; 291. 

— — Zersona: 292. 
gnantitate : 292. 

— 1 —  substantia (calitate): 292, 
eventus fraudis: 412, 
evicţiunea : 349—51, 380, 

| exceplio -cosniloria : 627, 
—  doli generalis siue Praesentis: 

625, 

—  doli: 294, 410, 635, 

— _ în Bersonam: 627; .* 

rem: 27, .- 
— durisiuranali : 375, 
— dusi dlominii ;- 260, IE 

—-' degis Cinciae: 331, 625, 

Plaetoriae: 183, 695, . 
„— imtelus: 294, 409, 695, 
— ne Praeiudicium her editati fi fi at: 

559. 
eacepliones litis dividuae: 633. 
-—  Bersonae cohaerentes : 627. 

„- = ref iudicatae: 634. 
: _exceplio non adimpleti 

” 843, E 

374, 497, 

conveuti: 446. 

— Pacti: 

— procur aforia : 621. 
— 7ei în îudiciuni deduclae : 

634, ” 
_ vendilae et iraditae: 289, 

351, 
„> 7etilutae hereditalis: 59. - 
— S.C, Macedoniani : 335, 625, 

Pelleiani : 465, 625.. - 
servitutis : 272 N 

 — 

  

contraclus : 

de non Pelendo: 445, 620, 

- 66, 

62 . 

exceptio vitiosae possessionis: 

- excepţiuni 624-172, * 

— dilatorii; 626; 
— Bereuptirii 6 

excusalio : 179. N 

executare silită: 640,652. 

"exercilor : 486. 
exheredatio.: 532. | 

—. inter ceteros; 532. 

:—  nominatim : 532, 

626. 

exhibere: (423). - . - i - _! | . 
existimatio :' 169, | 
exfenilatio: 328, 431, - 

expromissio : 439. 

extraordinaria cognilio :. 587, 649, 
extraordinari auzilium : 020, 
extra ordinem (iudicia) : 5 

udiciorum 
587, 

E. 

“facere: 281, 

facultas agendi :.191.. 
familia: (41). 
„> cae emptor; 501 i. 
fas: 25, 
favor testament; : 496, 511. 
ferruminatio : (250). Na 
festuca : 600... : Da 

- ficțiune: 622. - e 

fictio legis Cor ueliae: 182, 
Ficius possessor : 253, 

fideicomis : 575 - 

fideicomisar : 575, 

fia îcdeicommissum eius guod. superi. | 
. run erit: 082, 

—  familiae relictum : 

—- oral: (577), 

—  Siugulae rei: 518. 

— succesiv; 580. 

— universal: 576. 

fi deiussio : 461, 

—  îndenmilatis : (462), 
fideproimissio : 460, -. | 
fides bona: : 233, (287). ă N 
fiducia : 330, 468.7 a 
fiduciar : 575, 

(570). 

pr izatoruni CN 

A
 

  

 



— 613 =: 
> 

finis (ambitus): 202, -. 

> fiscus (Caesaris): 80, 186.) 
_ Namen Dialis: 165, Ă 

„Joenus: 333. i 

nauticunm : 335. . 

miciarum: 334. 

formula : 618. Na 

| în fachun: 618. - - 
ius concepta: 618. 

rutiliana : 0623, 642, 
serviaua : G42, 

foruiu contractus : G0G. 

delicti commissi : 

domicilii : 606. 

orisginis : 606, 

prorogalunm : 

. „rei sitae: 606. 

Fi ragmenta Vaticana : 1, 

fraudator : 413. 

" /raus credilorum : 41. - 
fructe (dobândirea): 224. 

fructus : 197, i. a 

civiles ; 198, 333. | 
consumpti: 254. ' 

extautes: 254, | 

ex persona domini Percipiendi: 

GO. 

606. 

255, o 
= — naturales : 198. 

—. Pendentes: (24. 
254, . - percepti et per cepiendi: 

frumentatio + 30, 

-funes religare: 204, 

fundus: 193. 

fundus instructus: 357, 
forlum: 398, 

manifestiu: 399. 
nec manifestum: 399. - 
Possessionis: 398; 
rei: 398, - 
uSus: 898. 

_ i G 

Gaius :: 97. 
.„, Gaius Scipio A! asica: 
_. gaj (vezi piguus).. 

garant: 460—7. 
geus: 32, 206. 

" gentiles: 32, 523 

9. 

  

|  gestio: 176. 

Glossa ordinaria (Accu sius): 
Glossatori:-121. 

" Gneius Flavius : 68, - | 

“Grachi: 50, N 
. | H 

habitatio :.271, 494, 566. 
„Hadrian: 71, 86, 90, 

_haeretici: 

  
" Javolenus: 96. 

heredes domestici : 539... 
extranei: 538, 552. 

necessarii: 538, 533, . - 

*— palres: 544. 

heredes sui: 
volunlarii : 

hereditas: 394. E 
ambulat cum dominio' serii: 

509. 

dammnosa: 553. . 

defertur : 495. 
— iaceus: 495, 540, 

heredilalis petitio : 551—9.. 

| utilis : 360. 

heres ex asse: 513. 

10. 

Hexabiblos : 118. 

honesta” missio: '3,. 506, 
honestiores : 60. 

onorariu: 358, 86, 

hemillimi: (85), 

hyperocha: 479, 

„hvpoteca: 470, 471. 
femeii măritate : 392, 478, 
fiscului : 478. 

generală : 392, 473. 

” legală: 473 
specială : 473." 

A 

522. 

339. 

pr . 

“Iacobus: 124. 

îactus missilium: 241. . - 

identitate de ” chestiune, — de per: 

soane: 634—35. . 

iertarea de datorie: 444, 

ienorantia iuris: "991. . 

împărați (tabela - cronologică): (79), . 

(101). - , , 

43



Duperimu: 

- încestuosi; 

. : 

„Justitutiones: 114, 

a 674 - — 

impedimente absolute ; 151. 
relative: 151, 

- Împensae necessariae: 255, 390. 
—  utiles: 205, 890. 

volupluariae: 255, 390, 559. 
împerator : 11—19. 

55. 

—  domi: 55. 

erum ; 593. 

mililiae: 55. 
““anistuut: (55), B93, - - 
""proconsulare: 11. . - 

impelratio domnii: 479... 

împlantatio (satio): 218. 

împubes: 171. . 

” imputaţiunea datoriilor : 135, 

înaedificalio : 247, 
în bonis: 239. 
incest: 153, . ss . 

13| 
“îndefensus, -io: 591, 609, 
în diem addictio : 448... 

îndignus: 512, 637,. -- a 
infamia : 169. ae 
-adersus  infitiantem 'lis _crescit în 

- Zupluii :..019,.638, » 
în Cenuns: 136, 139. 

- în iudicio: 59%, Ga. _- | sI -- 
iniuria : 406. E 

-atrox: 407, i ÎN 

in iure :'589, 607, - 
- în iure cessio ; 161,228; 274, . 

— hereditatis:- 5417, 
în îns vocatia: „590, 607... - 
în snediua zoirferre: 53, 526. 
insinitalio: 381. - : 

iustitor:. 480. 

>: anstituere (la şcoli): 91, 

" instituţia de: herede: 510, -: - 
Instituţiile lui Gaius: 97,- 

instrumentum dotale: 157, 

intentia :. 618, E 
întercessio: 52, 33, 56... 

cumalativă : 466. i 
— - feminarum : 465, Da 

-Privativă: 466, | 
înterdictio” aguae el îi is: 

    

“interpellătio : : 315; 

. _diaterrog vatio în iure: 54, GO, 
|- îutestabilis: 169. -. *   

inter dicta : 66, 218, 645. 

sut adipiscendae possessionis: 215. i 

de agita; 223, 275, 

— de cloacis ::223, 

ae filia. exhibenda, el dutenda : : 
149. ia AR , 

— de fonte : 293. : | 
de glande legenda: 202. - - 

de homine. libero. exhibendo 
(424), 645. - 

de tinere achaque Privato: 

2Tbe.. i 
de liberis exhibeidis: (29). 

de precario: 222 A 

de superficiebus : "276, 
“de tabulis exhibendis: (124), 

de uxore exhibenda ;' (424), 645. 
- de di armata :. 222, ae 

de vi coltidiana: 222, 

demolilorium : (203). 
duplex: 046, | 

—: ex/ubitoriuna: (218), 643. 
" fraudatorium: 413, 

--  Brohibitoriuim (218), 645, 

guan hereditatem : Gl. - 
- Quem fundunm : 238, 618. -. 

—  Quod legălorum : 560. 

- vi aut 'ctam :: (252), 275 

guorum bonorurm : 560, 645, 
"—  recuperandae possessiouis î. 221, 

restitulorium : (218), 645... 

retinendae . Possessionis: 

923 | 

220, 647; 

-— Salvianiunt: 470. - 

— “ sectoriuni : GA, 

— unde vi: 921, 215 

—uti possidetis: 200, 25. _. E 

— mtrubi: 220 

interpolațiuni: 115,  ... 0 
interpretatio: 69... i 
înterresnum : 55, 81. 
interrex: 38, 61, 

învăţământul dreptului : 94, 136. Na 
invecta et illata: 856, 470, (473). tăi 
inventar: 270, 857, 554. -



_—"675.— 

Înnerius:; 121, 
zîrritum (testament): 
iter ad sepulchrum : 
iudex: 595. 

—  datus (pedaneus) : 630, 
— qui lilem sua fecit: 495, 

dudicalum facere ofortere: „633. 

“-dudicis datio: 618, 
îudicia bonae fidei: 

518, 520. 
204, 

390. 

— stricti iuris: 987 288, 324, 320, 
300, - 

| indiciu acceptum: G16. 

—  caluiuniae : 639, 

- = Cascellianum : 046, 
'—. contrahere: D16. . 

—"" contrarium : 639. -' 

"— dabo: 66. ! 

— : de operis: 327, 

—. iîmperio continens: 

—  Zegitiuuuuia : (238), (617). 
— rescissorite (restitutoriun); 618 

-— secutoriuit : Bi, 
Julian Salviu: 's6, 96. 

îunclio: 249. 

jura în re aliena: 262, 

iuramentun calumnniiae: 201, 038. 

îura personalissima:: 494. 

- durare sibi uou liguere : G0ă, (395), 633.. 

- duridici: 84. . 

iris civilis confirmandi gr atia: „7, 

? 498, 525. 

— —  corrigendi cu atia : 67; 

994, . 

— = 'suppleudi gr ati: 67, 498, 
596. -- . 

— consulti : 91. 

durisdictio : 66, 592. 
—  contenciosa: 593. | | 

_—  doluntaria (graliosa) : 593. 

iuris perilus: 68, 91. 
1 —  Bossessor: 558, . 
a — prudentes: 68. , 

ANS: 24. . 

"ius abstinendi: 599, 
—  abutendi: 201, 

„: — “acta conficiendi: 832. . 
—  agendi cum populo : 56, î? 

- ius antiquin : 

287.88, 320, 343, 

(238), (617). 

498, E 

îus-Latii: 42, 04. 

  

549, 573, 
—  aureorum- anulorum: 137. 

> —  auzilii et intercessionis: 53, 
— delli ac pacis: 18. . 
— cadica vindicandi: 544. 
—. capiendi (capacitas) : 544. 

— civile: 95, 69, 71, 295, 321, 
—  civitatis: 42—3, 14, 

"—  commercii: 42, "4. ăi 

—  counubii: 42, 14, 151. 
— "distrahenai: 418. 
— domum revocaidi : 
=- . edicendi : 56, 89, 

— - exigendi: 482, 

-— _exponeudi i. (142), 
*-- “ Plavianinnii : 68," , 

—  foederum: 18. * ai 
— fruendi: 201, 267, m” 
— pentium : 25, 9%, 

—. honorarium : 06, 11, 86. 

—- 'honorum : 41, 53, .. - 
—. înlercessionis: 56... * 
— italic: 14, | 

iusiurandum în iure: 009, 

-— “caluniniae : (609)... 

"= deferre: 609, 
fusiurandunt în bile : 

089, 
"—  iudiciale. (315). 

— liberti: 327, 

—  necessariuiu: 
— _referre: 609, 
— : remitlere: 609... 

—  volunlariun : 315. 

GOG, 

258, (313), 632, 

63). 

— „legationun.: 78. „ 

""liberoruaii : „180, 508. 
2 luilionis : 479. 

— non scriplum : 26, 

-. offerendi et i ceea: 480- 1. 

— patronatus:. 13526, 
—  possidendi:. 476. 

—. postliminii: 182, (243), '520, 
—. Practoriamu GI, 505, 524 

„.—  privandi: 28, : 
— "privatum: 26... 

— pr ohibendi : “209, 

— fr otimiscos i 2 8 

î.



ius publice  respoudendi “ex aucto- _ legea citațiunilor: 111, 

  

rilate priucipis: 91, |: — talionului: 395,- - 
—  publicuni: 26; -- | legem ferre: 63, o 
— referendi: 56, 11. - | legile caducare: 47, 544, 573, 
— retinendi, retentionis: 244, 248, leges consulares: 65, ; 956,626, a — data: 4 o 
1 Script : 2. - a — de repetundis: 47, . 
— sufragii: 41. . "|. — dictae: (64). 

- iussus patris sive domini: (487). . —  edictales: 110, 
"iusta causa possessionis (titulus): 233, „ —  generales: 110. - 240, a | —" imperfectae: 64, : iustae nupliae: 145: "—  Iuliae (două): 604, Iustinian : 113-114, a — Iulia et Plautia: 233, | ius folleudi: 255, 391, Ă — Iulia et. Papiria Plautia: 42. iuston malrimonium: 145, — Iulia et Titia: 112, . - 
Zustus Papirius; 91. . a —  latae: (rosatae): 64. - 
iustus filulus: 233. . - —” minus quam perlectae: 64. ius utendi : 201, 270. o " —  perfectae: 64, 

— vitae ac necis; 31, 128.. —  pretoriae: 65, -. .. 

DI —  regiae: 31, ă 
- L pa -|  —. sumptuariae: 46, . 

—  tribuniciae: 65, Labeo, Marcus Antistius: 94. _ venditionis: 641. 

    

  

laesio: 648, 

laesio enormis: 347, o " legis actio: 596, i] EI “ Ietitundia: -49, 16=. - a — — per condictioner: “602, , “i 
„.. Zatini coloniari: '42,- (140). - IEI =. — = iudieis postulationem: : — -iuniani: (140), | Ă 602, a . 

—  veteres: 38, - — — —  manus iniectionem: : 
Latium maius: (74). i 558, : BI E — minus: (14). E ă | ——. — =  pienoris „_ Capionem : 

" lectio Senatus: 60. e 597, legat: 564, -- - , „ - —— sacramentum: 256, 600, 
legatar: 561, | - - legitimatio: 158, o 

" legatarii. patres: 544, a — per oblationem curiae: 159, 
legatum alternativ: 565 — —' rescriptum principis: 159, 
—  anuum (menstruumi): 566: . — — subsequens matrimonium: * 
-— , debiti: 566, . 158, „ 

"—. dotist 386, . — —  tesfamentum: (159), --- 
—  liberationis: 566, i | “leges -Liciniae ' Sextiac: 50, 54.. 
—  nominis: 386, ; ii lex: "63, - 
— optionis: 565, Ă „—  Aebutiaz 46, 65, 604, 
—  partitionis: 516, : —  Aelia Sentia: 131, 
—— per damnalionem: 563.- * —  Anastasiana: 430, 
— —  praeceptionem: 563, — : Antoniniana . de civitate: 140, 
— — vindicationem: 562, o | (279). - ” 
—  poenae nomine' relictum: 562, — Aguiilia: _402—3, 

legatum sinendi _„modo: 564. o _—  Alinia: 232,



„lex Calpurnia: 417, 602, e 
de. repetundis: (84), 

Canuleia: 49, 
Cicereia:. (461). 

Cincia: 381. 
Claudia: 59, 180, 

commissoria: 448, 478, 

Cornelia: 132. * 

Cornelia de falsis: 512. 

iniuriis: 407, 

curiata de imperio: 571, 81. 

decimaria: 545, i ÎN 

duodecim tabularum 48—9. 

” Falcidia: 561, 580. 

„Fulia Caninia: 137, 
: Prumentaria: 50, - 

Furia de sponsu: 460, (599), 

teslamentaria: 567, 

Genucia: 334. iii 

"Hortensia: 54. Ă 

"Hostilia: (590), 

Iulia de adulteriis: 157, 

— de funăo dotali: 387, 391. 

maritandis ordinibus: 

136, 385, 
Iulia iudiciaria: .(238), 
—  municipalis: (43), 

Iunia, Norbana: 140, 

Vellaea: 509.- 

„Licinia Mucia: (42). 
Marcia: (599), . 

Ogulnia: 54. | - 
Ovinia: 53, 60. 

Papia Poppaea: 544. 

Papiria Poetelia: 65, 322, 598, 

Petronia:. 130, 

“Pinaria: (601). 

Plaetoria: 182—3,. 
Publilia: 56, 464, .(599), 
Quinctia de aquaeduclibus: 64, 
Rhodia de -iactu: 360. E 
romana Burgundionum: 120, 
—  Visigothorum: . 120. 

Roscia: 43, 
“ Rubria de Gallia cisalpina! (0). 

. Scribonia: 231, ” 

Sempronia: 334, :. : 
Sempronia iudiciaria: 59, 605, 

* libertinus: 

  

  

lex Silia: 417, 602. . i 

Valeria Horatia: 52. 

" Vallia: 599, 

vicesimaria: 521, 

_Villia: 55. 

Voconia: 567, 

libellus conventionis: 652, 

liberi naturales: 158, 

liber rescriptorur: 91, | 

133, 

libertus: 133. 

orcinus:. 134. 

„libripens: 226. 

lichidarea patrimoniului: 640. ii 

litera florentina: 116. 

_pisana: 116,. 

litis addictio: 631, 

aeslimatio: 416, 492, 620. 

—  denuntiatio: 652. 

lilterae dimissoriae: 638. . 

localio conductio: 354—60. 

ă operarum: 358... 

_operis: 359, a 

roi: 555—7, - 
locator: 355, ! 

Longinus, Caius Cassius: 96, 

lucra nuptialia: 157. 

lucrum cessans: 343. 

M - 

- magister bonorum:. 641. 
libellorum: 91. 

navis: 360, - 486. 

—  officiorum: 108, - 

manceps:. (355). IN 

mancipalio: 226—8,. 501. - 

mancipio, in.: 131. | 
accipiens:. 227. 

dans: 221. 

mandant: 365, 

_mandata (constituliones):, 89, 
mandatar: 365, 

mandatum: 365-—9, 

— ad agendum: 427; 
.—  pecuniae credendae: 463, 

manum sibi depellere: 599, 

contestatia: 594, 615, 652



Pa 

" manumissio: 133, 
„—  censu: 134, 

—. in ecclesia: 
— inter amico. 

-— .teslamento: 

(135), - 
s: (135), (140). 

-—” per epistolain: (135), (140). 
134, 

-—  vindictai "134, 
:manus (vezi căsătorie); 31, 146. 

— _iniectio: 598—9, 
„— 2 —: iudicati: 599, 
 —— pro iudicato: 599, 
—  iniectio pura: 599, 

Moarcellus: 95, Non 

:malrimonium. iirstum: 30, 145, 
melus: 294, 408, 

merces (pensio): 355, | 
-merx: 343,. 

-militares „(disnitates): 108, 
„nissio antoniniana: 571, 

— „ex primo decreto:' 203, , 
— 1 —  seturido decreto:: 
— in bona: 644, 

” i in possessioneini: 66, 472, €44, 
pr legatorum servando. 

"0 rumm! causa: 571. 
—  ventris „Romine: 472, 
— în reme 644, 

644, 

-203, 

-u odestinus, H ererinius 9, 111. 
:modus:' 381, 585. 

. :mora: 315—8;. * 

—: creditorisi, 317, 
— debitoris: 315, 

-mortis causa: 495, - 
m capio: 
-mos „maiorum> 27, 

“multa: 58, | 
municipium: 42, , 

mutuum: 331—6,. 

a 

| nasciturust 126, 
-nautae: “310, 425. 
:navem appellere: 

N 

583; 

204. 
înegotia bonae fidei: 287, 
"negolium claidicans: 175, 

4527 - snegotioruin " "'gestig: 
—. gestor: 416, 

Viu 

Nerva Pater; 9%, i o 
filius: %, Si i 

nexi liberatio: 431, 
_nexum: - 321, 

nobilitas: 59, E 
'nomen _arcarium: 328, 
nomina transscripticia: 328, 
nominis, “bonitas- : 428, 

  

verităs- 2 428, 
non usus: 213, 
nota censoria: .169, 
nova negotia: 370, De 

" novatio: 436—9,. - 
inter easdem personas: 437. 

- inter novas .personas: 431, 
necessaria: (440), 

- voluntaria:. (439), 
 Novellae: 114, | 
noxa caput seguitur: 129, 

„noxae deditio: 128, 143, 491, 
nuda. proprietas: 269, . 
— 

„nudura ius: 278, 

voluntas: 542, -, „2 

nulla : -poena' sine lege: 394, 
nundinae: 38, NE DR 

 obligatio: 279, | : 
— ad tempus: (447). e 

dandi: 283, - 0 
- în faciendo: 283, 

| „in non faciendo: 283, . 
obligaţiuni” accesorii: 461, 475, 

alternative: 282, 

coreale: 455, : 

” divizibile; 283, 
„cu facultate alternativă: 283, 

“indivizibile: 283, 

naturale; „31920, 
_ obseguium: 135, 
obsignatio:' 

occupatio: 242, 

„olficia: 108, 

(436), 502, 

ofliciim virile: :" (465), Se 
onus deponere: 204. 
— probandi: 632. 

ÎN operae olficiales: (26 i  



operis novi nuntiatio: 203, 
_epinio necessitatis: 27, A 
„oporlere:' (611), 618; 
- oratio Antonini: 383, * m 

— Severi: 184, ! - :-: 

orationes principisi 88. -: 
“oratores: 594, - . -- 
orbi: 544, 

ordo equester: 59, (80): - 

—. iudiciorum privalGrum: 587, 650,. 

—  senatorius: 59, 119, (80), -- -- 

p 

pact: 373, 
pacia . adiecta: 3734, 

— “ex intervallo: 314. 

in continenti:. 314, 

legitima: 318. *- 
pactum donationis: 319, 

dotis: 383, 

" pacta praetoria; 314 

Î_— 

pactio (pactiones et stipulationes):, 212. 

pactum anticreticum:' 419. 

de mutuo dando: 332. o 

non petendo: "445, '623, 

“non pelendo i in personum: 
445, | 

non “petendo in tem: 446, 

non pelendo intra! certum 

""tempus: 445, 

non' vendendo: 418, . : 

— ! retrovendendo: 448. 

displicentiae: 449,. * 

fiduciae: 227, 330, 468,- 
cum 'amcio: (330); 331, 

"cum creditore: 331, 

in favorem tertii: 382, 

-— ne dolus praestetur:. 308, 

palatinae [digniitaies): 108, 

Pandecte: 114—5,. 

, "panem” et. circenses: 

panis. gradilis: 16, 
 Papinian: 9%, 11. 

- Papirius: 31, E 

Papirius Iustus: 97. ! 

“parapherna: 149, 384, . 

“parens binubus: 157. 

<— — 

76, ” 

caducaria: 544, 

edictalis: 115, 
et sequela “testamenti: 

nuptiaria:. 544... 
papiniana: „115; 

quanta: 357, ! 

- quota; 357, 

— -sabiniana: 115, 

” translaticia: 65, e 

partus ancillae: 198,. 474, e 
„Pater familias: 30, ial, A | 

patria potestas:. 30, 141—2, -: 

patricii (patres): 30, | 

517. 

  “patrimonium principis: 

patronus: 134, 

Paul: 9%, 111, 
pax romana: 12. | 

peculium: 128, 144—5, 

castrense:.144, 163, 294, 556, 

- profecticium: 143, e 

quasi castrense: 144, 163, 294,.. 

_ 556, 

pecunia (pecus):. (226); 

fraiecticia:= 335. 

pensio: 216, -218, 
“Pegasus:. 9%. , 

perceptio: 245, 3 
peregrin: 138—140. - 

” perioada classică: 92, 

(60)... 

  _permutatio.. rerum: 312, 

"perpeluafio obligationis: "316. 

persoane juridice. (morale): 185-—8.: 

persona: (124). Da - 

possima libertas:, (137)... 

piae causae: 188. . a 
pignoris capio:. 597. 

casa - indiviza. est: MA 

_pignus:: 342, 468, * ME 

” ": gordianum: “ (415)... a 

in cuasa iudicati capturn: 413 

“re sua: 481, 

-irregulare: 482.- 

nominis: 482, , 

- pignoris (subpignus):, “483, 

praetorium: 412. . 

—  publicum (quasi publicum): 417. 

.. 

  plebei (plebs): +30, (85), 4 47, 60. 

: NU plebiscila: Ș9..



Pliniu: 49, 76. 
pluris petitio: 435, 632, 
— — causa: (434), 
—. — loco: (434), ---- : 
— — re: (434), 
— —  tempore: (434), 

poena: 394, ii 
- poenăe temere litigantitim: “638. 

„. Pollicitatio: (289), Ia 
Pomponiu, Sextus- : 97, 

__pontifex (maxinius): (68), 78, „î06, 
porlio debila: 535, 
— legitima: 534. 

* Possessio:. 21022, N 
— ad interdicta: 241, 
— civilis: 241, . : 
—. iuris: 223, 

possessor bonae fidei: 254, 
„"—: malae fidei: 254, 
post- glossatori:“ 121, 

. postulare actionem: 608, ÎI aa 
- postumi: 508, Ze 
A: aguiliani: 508, | ui 

legitimi: 508, e 
o Velleiani primi: 509, 
— secundi:. 509, ” 

Ă potestas, maior- : 56, 
— minor-: 56, | | 

Polioris nominatio: 173, id 
praedes litis et pidieerame 257, 

- .—  sacramenti: 601, 
praedia rustica: 194, 
— urbana: 194... 

” praedium “dominaus: 263, 
—  serviens: 263, 

praetectus Aegypli:. 84; 
praefectus annonae: 83, 651, - 
—  augustalis: 84, "- Pi 

a. preerie: 88, SI 

| 

—  urbi a 
— gi "83, 651, 

praelecti iure dicundo:. 606, - 
Praelegatum: 5174, - 
Praescriptio! (liberatorie): 452, 
„—. longi temporis: 231, „36. 
— longissimi temporis:- "236. 
— Pro actore: 443, 628, 
-— — 'reo: 623, i 

|. —--. praesențis: 614. pa A   
doo 233, 
— ' emptore: 233; * - - 

'|..pro rafa temporis: 389,   

praestare:: : 281, 
prăesumplio- muciana: (70). .- 
„praeterire; 531, - 
praetor: 65-67; "82, 591, 
—" de liberalibus causis: 82. 
o fideicommissarius: 571, 
-— hastarius: (605); 
— Peregrinus: 46, 82, .. 

—. tutelaris: 82. . | i 
pravile împărăteşti:. “au 9. 
precarist: 212, 341, - 
precarium: 222; 341, - 
pretium: 346, 
princeps legibus :solutus: 79, - 
Priscus, Netatius:. 9%, - 
proces -pelitoriu:., 219, 
— . Posesoriu: 219, : N 

proconsul: 5, j i 
Proculieni: 96, N a a 
Proculus: 94. a : 
procurator: 612... . 

> în rem. suam: 427, 430... | - „i 
„Pro derelicto: 233 - ! 

— donato: 233,: - Na i, 

- —.Solutor 233, - - - 
— „herede: 558, 
-—  herede gestio: 541, 
— legato: 233, | 

proletații: (35). LL m 
„promulsatio: 63, . - A o 
pro partibus indivisis:. 208, 270. 

-—  possessore: 558. 

Propraetor:_ 56, 
proprietate: 200—7, - 

-—  bonitară: 206, 239, 
— quiritară; 207, - 

proscriptio bonorum:. 641. . 
provinciae . Caesaris: 1 8. | 
— Senatus: 77, 80, .: = 

provocare ad populum: 52, 84, „354 
publicani: 46, .. | | Dai 
pupillus: 171, a 
purgatio- morae: 317, 
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Q 
guadriennium „continuum: 649, 

quaestio dominii mota: 354, 
—  domiliana: (504). : 

quaesliones perpetuae: 82, (394). 

quaeslio | status: (134)... 

quaestores: 52, 83, 

" guaestor sacri palatii: 
quarla divi Pii: 163. 

—. Palcidia: 568, 580. 

quasi -contracte: 414. 

— delicte:. 425—6, : 

—: possessio: 223, -. 
—  tradilio: 241, (212), 

__.—  usufruct; 267—70,. . 

querella: 

108, 

dotis: 536;. 
—  inolliciosi testamenti: 
"— “non numeratae dotis: 

i - pecuniae: 336; . 

qui dolo desiit: possidere: 253, 258, . 
gui liti se obiulii: 253, 558, 

Quintus Mucius. Scaevola: 10. 

" quinquaginta decisiones: (14. 

R - 

533, . 

337, - 

rapina: 401. 

ratihabitio mandalo con: penatur: 41, 

recepta: *311.: | a. 

— nautarum, cauponum, 

riorum: 311, 318, 

receplum arbitri: 3177, . 

— _argentarii: 311. 

reconduclio: 357, 

-recupcratores: 596, 

"regula Catoniana: 5671. 

stabula- 

- reiectio: (595), 

rei vindicatio: 253, . “ 

— —utilist (232), 381,. 622, 

relocalio' tacita: 351, 

remancipatio: 154, 

remedia praetoris: 615—21.. 
remissio mercedis: 351, 

___renta. viageră: 1441... 

“ menunciatio: 63, 364, - o 

-_. vepetundae: 596, “ 

__replicalio: 621, 
- - ! - 

    
inoiliciosae 'donationis sive” 

    

„ restitutio, in integrum: 647, 

    

replicatio legi « Cinciae: 381. 

— rei venditae et traditae: 260, 

represeritare: 3€7, (590), 610..- 

repudialio: 546. 

repudium: 454. = 

"rescissio: 536, 

—  aclorum: 81. 

"res: 189, 

— corporales: - 191: i iu 

rescripta Feet fonie). '90,: 
res derelicta: 242. 
"—— divini iurist 190. 

— exira commercium: 191. 

——" —  patrimonium:. 188 
— facti: 132, 
—  Pungibiles: 194. 7 

*— furtiva: 233. 
":—  habiles: 232. 

—” hostiles: 243. 

- —  immobiles: 193. 

— incorporales: 191.- 
—  iudicata: 633. 

— — dus facit inter partes: 634. 

— - iurisz 132, 

—. liligiosae: 232. 

—  mancipi: 19, , 

— "mobiles: 193. IE o a 

n „nec fungibiles: "194, 

” mancipi: 198... | 

—  nullius: 242, ” 
— _omnium comunes:. 189, - - 

respondere: 69, a 

responsa '(prudentium): 91, 

res publicae in publico usu: 190, 

—  quae in patrimonio nosiro sunt: 

191, | i 

"— _religiosae: 190. - 

— : sacrae: 190. : 

—: sanctae? 191. 

'— ob aetatem: 183, 6485. 

—  fraudem: 414. 

absentiam: 643, 

— : —.-dolum: 410, -649 

_—, errorem: 649.” 

“ capitis 'deminu- 
tionem: 649.: *



_ : o, 682 = 

. Testilulio, in integrum' propter metura: 
a 409, 649, 

restitutio natalium; 136... - 
retenţiuni; 390, - “ 
revocatio. in duplum: 636, 
[= servitutem: 133, 

rex: "33, - 

— sacrorum: 52, 
-7ogare (comitia): 63, 
-rogalio_ (lex): 64, E Le 
ruptum (lestarnent): 518, 

| „.$ 
-Sabinieni: 94, Pa 

" -Sabinus, Massurius. + 94, 96.. 
-sacra (obligaţiuni de caracter reli- 

- Gios);. (551),. 
-Sacramentum: 256, 600, 
“:Sanctio: 64, . 
-sanctiones praginaticae: 110, 114, 
-satisdatio' iudicatum solvi: .258; 
„satisdalio” pro praede: litis et vindicia. 
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