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„RR CETATENI ROMANI SI PEREGRINI 

| Ami văii că persnele se dida în două mari rar i 
_mură, ramura servilor: şi ramuia 6menilor liberi.. - - 

Ramura Gmenilor liberi. se -subdivide la rindul săi 
“în” două categorii: în cetăţeni romani şi peregrini. 

Cetăţeni romani sunt toți aceia care la început ai 
locuiti. teritoriul Romei proprii dise.. | 
„Romanii în urmă a concedat acest „drept Sapi- 

. nilor ui. Tatius şi în urmă Lucerilor lui Celius Vi- 

. benna: Din aceste ' trei elemente ştimii că Sa. format 
poporul. roman încă de la început, adică din timpul . 
lui: Romulus. Românii în urmă accordară dualitatea. 

„de. cetăţeni romani . tutulor” &menilor fără, asilii şi. tu- 
tulor învinșilor de la 'care puteai spera servicii. În : 
anul 416 de la fondaţiunea “Romei, în care Romanii 

“isbutiră. a învinge şi a disolva cu desăvirşire vechia 
ligă latină, că. acordarii dreptul de cetăţenie.romană 
locuitorilor mai multor cetăți din acestă, ligă ; locui- 

"torii celox-lalte -remaseră Latină, ŞI: tocmai “în: anul 

664, o lege Julia, propusă de tatăl lit Juli Cesar, - - 

acordă dreptul de cetăţenie: romană şi locuitorilor 

'celor-l-alte. cetăţi ale vechii lige latine, şi. de atunci. 
+ încolo numai existară Latină veteri. In anii următori, 

” Juliii Cesar accordă dreptul de „cetăţenie romană şi 
„celor-l- alţi. locuitori ai, i Italier.
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"In timpul Imperiului, se accordară la mai mulţă 
individi. dreptul de cetăţenie romană. Aşa Claudiit 
aecordă cetatea romană la mai” mulţi Galli. Câte o 
dată acest drept fu accordat la toţi locuitorii unei 
cetăţi. In fine: Antoninii Caracala accordă acest drept 
tutulor locuitorilor din Imperiul Roman, domiciliaţă 

- în lăuntrul Imperiului în. momentul edictării consti- 
tuţiunei. Acestă constituţiune nu se aplică prin ur- 
mare locuitorilor provincielor cucerite în urmă, nică: 
liberţilor fiitoră, care continuară a deveni după regu-' 
lile stabilite de vechiul drept civil romanii combi- 
nat cu legea Junia-Norbana şi Alia-Sentia unii cetă- 

„ţeni romani, alții Latini Juniani, alţii asimilați cu pe- 
regrinii” deditiţiă.. Asemenea nici acelora ce eraii pe- 
regrini sine ulla civitate, în urmă de condamnaţiuni 
penale, nică împedecă ca pe fiitorii prin condamna- 
țiuni penale să, se piardă qualitatea de cetăţeni ro- 
manii. Ac6sta este opiniunea. ce mi se pare mai pro- 
babilă. E | i i 

Ca.-să se fi sleitii pe fiitorii clasa peregrinilori, este 
imposibilii de susținut. In adevării liberţi Latini Ju- .. 
niani şi peregrini -deditiţii vedemii încă în timpul luă 
“Ulpian, și Justinian nu ne vorbeşte de cât ca cădută 
în desuetudine de condiţiunea liberţilor juniani Și a pa- 
regrinilor deditiţii, iar nu ca desfiinţată prin vre:0 
constituţiune, şi cine ştie cât timpi înaintea lui se va 
fi petrecut acâsta. Asemenea ca pe fiitoră să nu mai 
fie pers6ne care să piardă, qualitatea de cetăţeni ro- 
mani prin econdemnaţiuni penale, de exemplu la de- 
„portaţiune, și să devie peregrini fără cetate, acâsta iar este imposibilii de susţinutii. In adevării Justi: 
man ne vorbeşte la presentii de pierdaârea qualității 
de cetăţianii romanii prin deportaţiune, în paragraful 

-L al titlului VII din Cartea I. In cât rămâne numaj - costiunea dacă constituţiunea lui Caracal 
( ca 

a se aplică ŞI locuitorilorii ai nuoilor pr ovincii cucerite. Sunt in- terpreţi. care: susținii acesta, cum este Ortolan, Ex:



plicatiou pistă ique. dea: Tustitutes de Justinien,. a | 
opta. odiţiune, tomiă I.No.;404 şi următorele.. Dară 
acâstă opiniune asemenea este imposibil de susţinutii.: - 

„Este în adevăr. imposibilă de credutii ca Caracalla. să, fi- 
legatii, mâinele. Impăraţilor fiitori și săi fi obligata 
nu avea. de cât cetăţeni romani, chiar în _nuoik lor . 
suppuşi.. Apoi nimic în constituţiunea lui Caracalla... 

mu ne face, a. crede unu-ca acâsta. | 
Ulpian care. în. Regulele sale, relată coprinsul con»: 

„ stituțiunei, nu ne: spune că ea avea un caracterii uni 
„xersal.. pentru presentii Şi viitori. 

Cetiiţenii romani saii se nascii saii devinii astfel 
după naștere. Se nascii acei. care provinii din juste. - 
maptiă, contractate între unti cetăţianii romanii Şi o: 
cetățiană | romană, între unii cetăţianii romanii şi: o 

„Latină veteră, între unii Latin veterii şio cetăţiană, 
Romană, între unii Latinii veterii şi 0 Latină veteră.. 
În casiul acesta copilul urmeză :condiţiuuea tatălui în. 
„momentul concepţiunei, căci în căsătorie. legitimă, cum 
am “arătat deja altă dată, copilul urmeză condiţiuniea 

i tatălui, căcă dintre cei. doui soţi el trebue. preferiti, | î 

și tatăl inu. este în raportii cu copilul: de cât prin 
| concepţiune, prin urmare dacă el trebue să imprime. 
„condiţiunea, nu pote să % imprime de câți condiţiunea 
„ce elii-avea în momentul concepţiunei.. Cetăţenii 'ro-.. 
man se mâi naște şi afară din. “căsătoriă, legitimă, 
“celă ce 'se naşte dintro mumă care este estiiţianii | 

"- xomană în momentul nașterii, căci afară din căsătorie,. 
tatăl fiind necunoscutii, şi numai 'muma, cunoscută, 

muma urmâză să imprime, „eondiţiunea: copilului, şi 
ea trebue să imprime condiţiunea ce are în momentul 
naşterii, căci. numai de atunci copilul „are o existenţă. 

„şi o--ființă. fisiologică şi prin urmare juridică, inde-... 
“pendentă de mumă, până atunci tote. suferinţele .pa- 
thologice ale mumei influiaii asupra lui, asupra, vieţii. 

luă chiar, - prin urmare nu putea avea o fiinţă fisio- 
. logică deosebită, ȘI prin urmare nică juridică. De aceea
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muma care % peregrină în momentul „concepţiunei,. - 
şi concipe de la un peregrini, dar care devine la naștere 
"cetăţiană : romană, dă naştere unui cetăţianti roman, - 
„măcar că tatăl a rămasii peregrinti. Acâsta a fost ast-fel 
„până la, o lege Mensia, de care ne vorbeşte Ulpianii în 
Regulile sale, titlu V $ 8. Acâstă lege decidea în ade- 
văr, că, dacă din cei doui generatori: unul era pere- 
grinii,. copilul se năştea peregrinti. Dar anomalia acestei 

„legi Mensia, de care-nu ne vorbeşte de câtii Ulpiau, a 
fost suprimată deAdrian, care a decisă eă copilul născut : 
dint”'o-mumă peregrină în momentul concepţiunei, dar 

„+. devenită cetăţiană la naştere, se naşte cetăţianii ronianiă, 
- afară numai “dacă: peregrina cu peregrinul aparținea 
unui populii- independentii şi Sati căsătorită valabili .. -. 
după legile şi moravurile acelui poporii, căci atunci Se- 

“ natusconsultul : din timpul lui Hadriani .nu se aplică,. 
„căci elii se aplică numai la uniuni ee nu constituescit 
căsătoriă.. Dacă în urmă tatăl a devenitii şi elii ce- 
tăţianii: romanii, cum a. devenit și muma, copilul se va 
naşte cetăţianti roman. In ceasul acesta este derogaţiune în _ „ fav6rea cetăţeniei. In adevării căsătoria fiind valabilă 

„după legea soţilor, ambii peregrini în momentul. con- 
cepţiunei, copilul trebuia, urmând condiţiunea tatălui, - să se nască peregrinii. Eli însă se naşte: cetăţianii | Romanii ca. cum ambii autori ar fi fost cetăţeni Ro- - „mani în momentul concepţiunei - si ar fi contractat juste nupţii, saii câ cum copilul ar fi fost "concepută. vulgo de o. mumă cetățiană romană în momentul “naşterii. ' (Gaius, Instituţiuni, Comentariul. 1 .$ 92). " Vedemti dar câță importanţă avea la Romani, ca 'şi la ori-ce altă popor, constatarea naşterii. De aceia, . „după cum ne spune biograful lui Mareu-Aureliii, Ju-- “Bus ' Capitolinus, acesti Impărati a impusă fie-cărui. cetăţian obligaţiunea de a declara în termenii de trei. „deci de dile, naşterea copilului săi şi de a%. da unt nume,' De obiceitt însă acesti nume i se da 
ui De o 

a opta di de la naştere dacă era fată, -a noua qi “dacă, era



5 

" băiatii. Acâstă di se: numea; diua numeloriă,. dies no- 
minum sati dies lustricus,: pentru că în acea: di se 

"- făcea între alte ceremonii, o purificaţiune prin focă.: 
Devinii cetăţeni Romani individualii aceia care sunt. 

gratificaţi cu acestă calitate, în timpul Republicei de 
"către -comiţii saii de către Senat, în. timpul:Imperiu- 
lui de către Senat sait prin constituţiune imperială. 

- Devinii asemenea cetăţeni Romani Latinii. veteră şi La- 
„tinii colonia: şi, Latinii juniani în. anume ceasuri şi 
pentru anume cause determinate, de care vom vorbi 
mai la vale. Devină asemenea „cetăţeni Romani pere- - 
grinii unei cetăţi ai căreia, locuitori în blocii (casii- mai : 
vară) ati fost gratificaţi printi”un' Senatus-consuliii 
sati printi”o constituţiune. imperială cu „cetăţenia 1 ro- 
“mană. 
„Bacă pentru persânele. libere. Devini cetăţeni : ro- 

"_mani servii care sunt manumişi în mod solemnii,- de - 
„un  dominus ex jure Quritiuum, înainte” de legile 
. Junia Norbana şi lia Sentia. Devinii cetăţeni. Ro- 
. mani, 'de.la legile Junia - Norbana, şi AElia- Sentia în: 

colo, servii. de trei-deci. de ani cel puţin, manumişi 

solemnii de cetăţeni romani domini ex jure Quiri- 

tiu, având cel puţin două-deci de ani, ŞI cară servi - 

nu ai suferit nici o tractare-aflictivă sai infamantă 

în timpul servituţii lor.. De la Justinian încolo este 

“destul ca servul să fie manumissii de un stapâni ma- 

jor. de şâpte-spre- “dece ani, pentru ca: el să devie . 

” liber şi cetăţianii roman. lar prin: novela, 119, capi. 

2, Justinian a redussii vârsta stăpânului la patru-spre- 

dece. ani. „- 
.. Drepturile. afferente gualităţit de cetăţânii Romanii 

E sunt unele publice, alte private. Cele publice sunt: 

1 jus sufragii, dreptul de a vota în comiţii legile, 

_și'de a alege pe magistrați; 2) jus honorum, drep- 

“tul de a fi “alesii. magistrati, care :să aibă honsre ea de. 

“a avea în forăi ună scaun, curul. Aceste două drep- 

buri, la început: nu aparţineaii de cât patricilorii., In.



urmă însă fură comunicate şi plebeiloră, și prin urmare 
aparţinură tutulor cetățenilor. Roriani; 3) dreptul de a . 
face apelii la poporii (provocatio ad popii) în contra; 

„ condamnării capitale pr onunţate de rege saii de consulii, 
„și dreptul de a provoca intercesiunea tribunului plebei ; 

4) dr eptul de a avea:'sacra privata, adică cultii de dei 
„penaţi şi de morminte strămoşeşti; 5) dreptul-de'a face - 
parte din armata -territorială -(jus miliții). Drepturile 

„private. eraii:: 1) jus connubii, dreptul de'a contracta 
juste nupțiă, productive de: putere. pater nă cu: tâte 
„consequenţele ei; 2) jus . commercii,. dr eptul de a 
figura în -oper aţiunele solemne al transmisiune dr ep- 
turilor: reale, creării solemne a creanţelor,. stingerii so- 
“lemne a obligaţiunilori rii, de a face unii testamentiă sai de 
a figura într'unii testament, care tote aceste operaţiuni - 
la “început; se făceaii în forma solemnă a: nezulată; jus 
comimercii, era darii synonimii eu: dreptul “de a figura :. 
într” un 7%, acea operaţiune în eare figura unii cân- 
tarii, o bucată, de aramă, cinci martori cetățeni romani 
și puberi şi unii căntăritor cu aceleaşi calităţi. Mencipă- 
ţiunea nu era de cât o specie “de meta, şi mezuni era, 

- „cum dice Festus după juriseonsultul Gallus AElius, Quod- - 
camque per aes et litram gerebaturr. Nezxun lua nu- 
mele special de mancipatio în transmisiunca drep- 
turilor reale Şi în facerea testamentului, și- conserva 
numele propriii de edu, în crearea şi stingerea o- | 
bligaţiunelori. - a 

Să trecem: acum la peregrizii 
Tot ce nu era cetățianii: romanii era străină, Strei- “nul la începutii 'se numea hostis. Cum dice Festus în Vocabularul săă, la vorba status dies: ; Status | dies vocatur, qui judicii: causa, est coustitutus cum | peregrino, ejus enim generis: ab antiquis “hostes . appellabantur : quod erant pari jure: cun popuilo - : 'TOmMano, atque hostire 'ponebatar : Pro aequare, — Di hotarită, se numsşte aceia care este fixată pen- . tru judecata cu unti pereginii : căci Gmenii de: acestă!
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genii se numeait de cei vechi hostes: - căci ei erai 

“egal în dreptii eu: poporul romani, şi: hostire se 
întrebuința dyeptii aequare, adică egalare“. Ma 

In adevăr la început Romanii nu cunoşteaii alţi 

streini, de. cât pe membrii naţiunelor independente, 

care eraii egali în drepturi cu dânşii după dreptul: 

“internaţionali. - Mai târdiii însă Romanii învinseră po- 

pâre şi încorporară teritoriele locuite de dânsele la 

statul Romanii. Aceste popore nu mai eraii indepen- 

dente, şi Romanii nu aii concedatii încă de.la înce-. 

putii tutulorii membrilorii acestorit popore dreptul de 

“cetăţenie, Atunci apăru numele de peregrinus, care - 

se aplică în mod genericii tutulorii 'streinilor, atât 

celor supuși dominaţiunei romane, câtit şi celor inde- 

pendenţi. Când Romanii cuceriră şi provincii, precum . 

“Galliele transpadană, cisalpină, transalpină, Corsica, 

Sardinia, Sicilia, Africa, Grecia, ete., atunci  locuito- 

rii acestor provincii luară indiferentii numele. de pe- 

regrină sat provinciales, iar în modi special.numele . 

de provinciales. o e 

„. Locuitorii ţărilor independente, peregrinii indepen- 

denţă: se guvernaii după legile și moravurile lori 

propriă (Gaius, Instituţiună, Commentariii III Ş$ 96 

şi. 120, Ulpiani Regule,. titlu XX Ş 14, Dositheii,. 

Despre manumisiună $ 12). | | 

„.. Dintm'aceştia însă unii erai în lipsă de ori-ce le-: 

gături cu Romanii. Alţii aveaii legături cu et. de 

esemplu tractate de alianţă egală sai inegală, atunci 

se numeait socii, sai altă, legătură mai puţinii bine 

„definită, de esemplu amicitia saii hospitiaan, atunci 

se numeaii amici: sai hospiles. Între cei dintâi şi | 

Romani nu era nică un felii de respectii-de drepti. . 

“Nu numai în timpii de resbelii, dar și chiar în timpi 

de pace, Romanii se considerati în drepti de a le 

“lua tot ce le puteaii lua, 6meni, animale, -ete., şi te 

___vecunosceaii şi lori unii dreptii analogii în. mod re: . 

_ciprocii (vedi legea 5, $2, De captivis...... XLIX, 15.)
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"Din contră între Romani şi peregrinii sociă, amici! 
. sati 6speţi, Romanii numai în timpii de răsboiii declaratii. 

se recunosceaii în drept de ai. prăda şi le recunos- 
ceuii şi. lorii unţi.dreptii reciprocă. lar 'în timp . de 

„pace persâna lori şi bunurile lor erai respectate de 
„Romani, şi vice-versa Romanii aşteptaii de la ei unii 
respectii analogii. Cei d'întâii eraii consideraţi ca /:os- 
les şi în timpi de pace.ca şi în; timpii de resboii. 

„Cei: dai duoilea nu deveneaii hostes de câtii în timpi 
de resboiii, * „o. | aa e 

Peregrini independenţi aii fostii la început şi La- 
tinii veteres,. adică locuitorii vechiului Latium. După 

"cum știmii. aceşti locuitori cenpaii trei-zeci de cetăţi. 
-. cu teritoriele lor împrejurii, şi capitala lori era Alba. 
„După cum ştimii asemenea Romanii lui Romulus, adică 
“celii d'intâii elementi constitutivă al poporului Ro-- 
manii, erai şi ci Latini. In cât Romanii originari e-.. 
rai, de aceiaşi origine, stirpe: cu. restul. locuitorilor 
Laţiului,, Cu tâte acestea ei. nu ati: concedatii drep- 

„tul de cotate tutulor. Pe cât locuitorii celor-lalte 
"oraşe aii rămas independenţi, ci s'aii guvernatii după . 
„legile şi moravurile lori, comune în multe . puncturi 
legilor şi moravurilorii poporului romanii. . Dart în 
Roma, aceşti locuitori ai Laţiului independenți nu a-. 
veaii aceleași drepturi cu cetăţenii: romani. ' Încetul . - 
cu. încetul unele cetăţi învinse 'aii participat la drep- 
tul de cetate romani.” Darii restul. ai rămasi totă | 
“peregrine. Şi chiar când în anul 416 şi restul cetă-. 
tlor independente a fost supusi dominaţiunei romane, 
încă locuitorii lorii nu ati obţinut dreptul de cetate 
romană, care nu li sa acordat de cât de tatăl lui | 
Juliii Cesar, prin legea Julia din anul 664. In totii. | 
intervalul acesta, dela Romulu. şi până la anul 664, - “locuitorii: Laţiului, care nu obţinuseră dreptul . de ce- tate, care formaii. încă ceea-ce se numea momen la- tinum, atât în timpul independenţii lorii, adică penă la anul +16, cât și în urmă, ' până ai deveniti toţi
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cetăţeni Romani, aveali. 1.0 posiţiune juridică deosebită 
"faţă cu Romanii... Ei exait cel: mai  „favorisaţi, dintre 
peregrini. 
Avea jus connubii şi jus. commercii.. Aveati şi € 6re- 

cum. parte. din drepturile politice. Așa de. exemplu 
or-ce Latinii veterii, care din întâmplare se. afla în - 
Roma în momentul convocării comiţiilorii,. putea lua 
parte la ele şi vota, într'ânsele. Deosebitii de acesta 
ei aveati. medii forte ușore particulare lor de a ajunge. 
la cetăţenia romană. Aşa or-ce Latin veteră, care | 
"Şi lăsa descendenţii, stirpem ex se, în, cetatea.sa şi . 
vinea singurii în Roma, devinea- prin acâsta chiar ce- - 

 tăţianii romanii. Or-ce Latinii veterii, care în munici- 
piul săi exercita o magistratură, putea șegândi “la 

"el acasă deveni cetăţianii romanii.. Or-ce Latinii ve- 
“ter care acusa cu succesii pe un magistrati. romană . 
de concussiune, devenea, după legea. Servilia repetun- 
-darum din anul 650. de. la fundaţiunea Romei, cetă-: 
ţianti romani. Deosebit de “aceste moduri „proprie 
lorii de a parveni.. la cetăţenie, ei se mai 'bucurati și 

„“de modurile de care se. bucuraii Latinii coloniari 
de a obţine: qualitatea: de cetăţeanii romani, moduri | 
de care vom vorbi mai la vale. Romani, de timpurii, 

„luară obiceiul de'a. crea; colonii în deosebitele - teri- - 

torii ce conquisseseră, cu scopii de :a definde aceste 

teritorii, şi de-a propaga cultura . romană” la locuitorii 

lor şi ast- fel de Şi "1 asimila. a 
“Cele d'intâiii colonii: ce fundară Romanii fură . co- 

„: loniă! de cetăţeni romani, : ;colonii în care trimişii cetă- . 

ţeni romani r&mâneaii “cetățeni romani. Aceşti coloni: 

nu se amestecaii cu locuitorii originari ai teritorieloră. : 

conquisse, ei. conservaii dreptul de a vota în Roma 

„în  comiţiele centuriate sai tributare. Constituirea unei 

colonii se făcea în. virtutea unui Senatus-consultii, 

“care din secolul. ali V-lea încolo, :trebuia să fie con- .. 

firmatii de uni plebescit. Aceste .colonii fură fondate 

„maj întâi în Italia, şi de la secolul ali VII-lea. încolo , ă
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"chiar afară din Italia. Obiceiul de a fonda colonii apar- 
ţinea: tutulor popârelor italice. - - a . 
„După disoluţiunea legei latine în anul 416, "Romanii 

începură să -fundeze colonii latine. In „anul: 515, ei 

fundaseră deja trei-decă de 'colonti latine, după “cum | 
ne spune Titu-Liviii. Aceste. colonii fură fondate-mai 

“întâi în Italia, Intr'ensele erai trămiși vechii locui- 
„tonă ai Laţiului, câte o dati şi cetăţeni romani, care 
perdea atunci qualitatea de cetăţeni Romani, şi de. 
aceia Gaius ne spune -că unul din modurile de a 
pierde  qualitatea. de cetăţianii romanii, este. de a 
transmigra într'o colonie latină (Gaius, Tustituţiuni, . 
„Comentariul I $ 131). Mai târdiu „Romanii ereară 
asemenea colonii şi în provincii. Câte o dată ci acor-. 
dati qualitatea de Latini coloniari locuitorilorii unei. 
părţi dintr'o. provineiă, fără ca să trămită acolo nică 
unii. colonii din Italia, nici cetăţianii . romanii, nică 
fost Latinii veterii. Cea d'intâiii coloniă latină, afară 
din Italia, fa creată în Hispania în Carteia: Mai bine 
de. patru “mii de copii se născuseră în Hispania din 

„soldaţi români şi din femei spaniole devenite: serve - 
„prin captivitate: Senatul români decise că stăpânii 

lorii vorii putea 'manumite pe aceşti copii, şi că în 
urmă vorii putea să fie trămişi în Carteia unde să for- - 
mese o. colonie de Latini. coloniari. . - Sa 

In urmă fură create -colonii latine în Gallia trans- 
padană în mai. multe oraşe de Pompeius Strabo în _ 
anul 665. Aceste colonii -fură formate pe locii din . 
locuitorii galli aă acestor oraşe, fără nică o trămitere. 
de locuitori italici. Impăraţii urmară, acestii sistemii, 
acordândii dreptul de. Laţiii la locuitorii mai multor. . 
cetăți din provincii. Vespasianii acordă mai târditi 
dreptul de Laţii tutulorii locuitoriloriă din Hispania. 

Latinii 'coloniari s6 apropiati în dreptună de Latinii 
veteri, ei aveai jus commercii, maveaă însă jus * „Connubii, şi nică: dreptu! de sufragii accidental „pe care îl aveaii Latinii veteres, nică cele trei mo- . 

. . - 
Ss
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"dură. avantagi6se de a parveni la cetăţenie de dare 
se 'bucuraii “Latiniă veteres şi “de” care 'am  vor- 
biti mai susi, după 'cum crede D; Acearias, fări 
să se întemeieze pe niniică seriosti. Ei aveati însă. 

alte moduri mai puţin : “uşbre de-a pârveni la: 'ce- a 

cetăţenia, romană, de care ne vorbeşte Gaius, în In: 

stituțiunile sale, căcă instituţiunea Latinilorit coloniari. 
subsista încă în timpul lui: Gaius. (vedi Gaius, Insti- 

“tuţiuni, Comentarii I Ş$ 33. şi 34, care de şi în mare 
parte ilisibili, totuşi lasă să se întrevadă că cole vor- 
beaii de. modurile de parvenirea Tiatinilorii: coloniară 
la cetăţenie) ; între alte moduri "în aceste paragrafe 
se pote discerne construcţiunea unci case. (î»dificio), 
“de. care vorbeşte şi Ulpianii în Regulele sale” titlu III 
$ I, şi construcţiunea unei nave: pentru ; a transporta, 

orâii ( fr mentă) de care vorbeşte. şi Ulpianti în, 
Regulele. sale titlu III $$ 1 şi 6: Despre. modurile 
de parvenire a Latinilor coloniari la ectăţenie'ne vor-, 
beşte .pe' largii Ulpiani, în Regulele - sale, titlu III. 

- In. adevăr ai aceste moduri eraii comune ȘI ingenuilorii 

-Latini coloniari şi liberţilori Latini juniani. Despre 
„aceste, moduri amii “vorbitii pe largii în volumul JI ali 
: Fragimentelorii mele juridice. Coloniile latine erati con- . 
: siderate ca, mici state independente. Ele erati organizate 
după imaginea vechilor oraşe ale Laţiului.. Ele aveati 
magistraţii și Senatul lorii. Ele aveati censul lorii pr opriiă 

. şi censori.Ne putemii convinge despre acâsta prin tabu- 

„“lele municipielorii Malaga, şi Salpenza din Hispania, care 

„erati conipuse şi. de cetățeni Romani şi de Latini colo- 

niarăi; Aceste 'tabule forte interesante au fost desco- 

perite în secolul acesta. Ele conţinit o or; ganisar ea acestor 

două municipii. ..- . 

“Credii împreună cu Demahgeat e că Latibin coloniari 

âti încetat de a subsista de la Constituţiuinea lui Anto- . 

“ninti -Caracalla încolo, care a făcut din toţi locuitorii _ 

„existenți ai. Imperiului. cetăţeni romani. 

“Oaltă clasă de peregriii, inforioră Latinilor coloniari ia 

N 

7
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- fost ereată de legea Junia Norbana, eaestea liberţilorii 
* Latini juniani: Latinii coloniari sunt ingenui, Latinii juni- 
ani sunt liberţi. Ei sunt mai favorisaţi de câtii -peregrinii 

- ordinară, dar mai puţin favorisaţi de cât Latinii coloniari. 
„Ca şi Latinii coloniari că potii parveni prin aceleași 

moduri la cetăţenie.: Ca şi Latinii .coloniari, ei potii 
„să se bucure de jus commercii, dar numai pro parte, 
“aşa ei.nu poti testa -relativi la patrimoniul: loră, - 
(Gaius ”. Dustituţiună,  Coimentariul 1 $ 23), bunurile 

- lori aparţinii la mârtea lorii -patronilorii loră, nu faire . . 
_hereditatis, ci jure peculii (Gaius, Instituţiună, Co- - . 
mentariul III. $$ 56 şi 58). Latină juniani ati sub- 
“sistat şi după Constituţiunea lui Antoninii. Caracalla, 

ei aii deveniti însă fârte rari în timpul Bassului In- 
perii, şi în timpul lui Justinian erai puţini de totii. 
„Ei nu aii fost suprimaţi. definitivii de câtii de către 
„Justiniană, prin Constituţiunea sa celebră, legea unică 

i
 

„în Condică lui Justinianti, De latina, libertate tollenda, 
“Cartea VII, titlu 6. . ..-- 

In ordinea peregrinilorii „trebue să vorbimii şi des- 
“pre o categorie de peregrini, care. şi ei sunt 6re-cum 
privilegiați.” Aceştia sunt membrii naţiunilorii sait po- -- 
prelorii aşa numite populi fundi. Acestea sunt po- .. 
pârele, care adoptaii în totul „Sail în parte dreptul - 
romanii. PN aa - 

Dicerea populus fundas însemneză, după Festus, 
unii popoiii care își alieneasă dreptul stii spre a adopta - 

„altul.. După Aulus Gellius, însemnâză celii ce'şi. alege. 
liberii dreptul ce are-să'i cârmuiască relaţiele. Or-cum 
ar fi, populus devine fundus când admite dreptul 
romanii în totalii. sait în parte. Prin  acâsta elă se. ncăminâsă spre încetăţenire; Darii membrii acestui * 
poporii, faţă cu Romanii, sunt încă tot streini. Se pâte - însă întâmpla ea qualitatea de cetăţeni Romani să se 

dreptului romanii, Cicero 
Julia nu a acordat dreptul de cetăţenie : Latinilorii 

concede membrilor unei cetăţi o dată cu adopţiunea. 
n Spune “anume că legea:
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veteri şi populilor socii de câtii cu -condiţiunea ca să. 
devie în acelaşi timpii populi fundi, şi că acestă 
condiţiune a părut dură locuitorilor. cetăților” “Neapoli 
şi Heraclea, în cât mulţi dintr'ânşii numai după dis- 

“ cuţiuni violente sai supusii ei (Vedi Ciceron, ora- 
„„ ianea în favorea lui Balbus No..8). | 

La. Romani există şi locuitori de or aşe care. ati con- 
 dițiuni. “speciale, Gre-cum deosebite de a acelora de 

care ne-amii, ocupatii până acum. Aceştia sunt mar 
„nicipes sai locuitorii mumicipieloră. . :. 
„Numimii mauicipie  (numicipia), de la maus 
capere;. oraşele a căror locuitori, mmunicipes, indepen- 
dinți de Roma, participă la sarcinele publice ale Ro-. 
manilor, mumeribus, ati: jus conubii, şi jus: commer- - 

„ci, potii pleda înainteă judeeătorilorii, romani, dară 
nu “ai jus suffra gii nici jus honorum în Roma. La 
că, în municipidt potii vota. Si părticipa la magistra- - 
turi. În adevăr aceste municipii erati organisate după. 
imaginea, | Romei. Ele. erait guvernate de duci magis- . 

- traţi, numiţi dutaumvâră, care ' simulaii. pe cei duoi 
consuli ai Romei, şi care între alte atribuţiuni, aveai 

pe aceia de a- presida la administrarea justiţiei, ca o. : 
„dei  veonsulii, ca mai târdiii . pretorii în Roma. “Ele 
“iv eat unii 'corpii deliberativii, care simula Senatul 

Romanii; numiti ordo decurionaun, compusii - obie- - 

- nuit de :0 sută de membrii, dintre. mumicipes, care 

"aveati _Gre-care avere, şi 'care membrii se. numeaii 

“curiones, decuriones, ! “curiales.: Aceste municipii se * 

| compuneaii obienuitii de cetăţeni romani, -. lipsiţi în 

Roma de. jus suffragii şi honoraum. Câte. odată ele 

se compuneaii pe lânge cetăţeni “romani şi de Latini 

coloniari: - ast-felă erai municipiele - hispaniole, Sal- 

_penza şi Malaga. - -: - 

Afară: de niatnicipie, , avemii. “profecta” ele. “Acestea - 

eraii oraşe a căror . locuitori se deosibeaii în regulă 

„generală. de mumicipes prin „aceia că municipes se - 

administrati singuri, po. “când prefectuzele se e adminis-.
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trau. de unii magistrati - trămisii din. Roma, numiti 
„prefect, de unde şi numele lor. de. prefecturi. „Cate, 
"o. dată. prefecturele 'erai de-o: condiţie mai favorisată,. 
membrii lor: eraă” cetiăţeni români sine suffragio,. 

"ca şi” mnuticipes. Ast-fel: era condiţiunea orașului Ar- 
pinum, a cărui membrii eraii „cetăţeni . romani sine 
“sulfradio de la 451. până la 566, cândi ai obținut şi 
suffragiul. Totuşi Arpinuna de şi sub punetul de ve- . 

„dere alii suffiragiului, era superiorii. chiar. maunici- 
piuluiă ordinară, darii sub altii puneti de vedere era 
“inferior, căci municipiul ordinari era guvernatii de 

„ magistrați -independenţi,: aleşi de. municipes, numiţi 
duumviri, pe când Arpinum era guvernatii de trei 

„edil, trămişi din “Roma. De la -răsboiul socială însă 
„încolo, parte din prefecturi, începură a avea. magis- 
„trață. municipali locali, și atunci. acestea începură a semăna cu municipiele ordinare. De altmintrelea! 'în regulă generală, prefecturele chiar acele care aveati. „magistratul sai magistiaţii trămişi de Roma, aveai. - „unii corpii. deliberativii locali, ca şi municipiele. După -. cum vedemii darii, în regulă generală, : pretecturele „Semănaii cu municipiele, şi nu se distingea de ele de cât prin aceia, că magisiratul lorii era . trămis de Roma, pe când. magistraţii municipielori "erati “locală şi independenți. Câtii pentau “locuitorii provincieloră, - ei erai cu totul dependenţi de . Roma, ei . erati gu- vernați de unii president de provinciă,. trămisă din: Roma. de. Senat -pentru provineiele cucerită în: tim- | pul Republicei. dintre. foştii. consuli ' sat - pretori, şi . de uceiu se numea. proconsul saii propretorii, de Im. pârat pentru provinciele 'cucerite în, timpul Imperiu- . lui, care se numea legatus Coesar'is.. Numele comuni alu guvernatorului pentru. ambele feluri de Provincii | era de praeses provinciae. "Acesta cumula, în mâinele sale 'tâte atribuţiunele ce avuseseră o dată “consulii în Roma. La încorporarea. provincii,. la începutii, Se- - -natul romană: făcea o 'lege. de organisațiune a pro-
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vincică, numită Lea provincialis, în care se determina 
regulile de. administraţiune a. provinciei, între altele 
regula adiministiaţiunei justiţiei în. „acea  provinciă, 

„câte o dată chiar dreptul” civilii “al: provinciei. Dară, 
în „regulă generală, se lăsa provinciei ca. drepti 
privati, dreptul săii naţionali de'care se bucura ea 
înaintea-încorporării. Şi. presidentul “provinciei, făcea, | 
ca „pretorul în Roma, la fie-care. început al magistra- . 
“turcă sale, câte unii edictii, numitii edictul provin- 

cică, în. care prescria atât regule'de drept. publici, 
„cât si: regule de drept privatii, -pe care, pentru acesta 
din urmă elit le. împrumută -în mare parte din drep: 
tul privat naţional. al provincii, Şi în mică i parte nu- 

„mai din dreptul privat romanii. 
Locuitorii. provinciei erai consideraţi e ca peregrini, 

peregrini „dependenţi, pe când cei ai Statului inde-: 
pendent eraii. peregrini independenţi. Acum se putea 
întâmpla. ca în aceste provincii, unele oraşe să capete. 

calitatea d6 . manicipii,. altele să fie. organisate | ca . 
colonii de cetățeni romani, altele să obţie jus Latii. 
Presidentul provinciei diștribuia justiţia în assise, nu- . 
mite conventus, ţinute în deosebite localităţi mai im- - 

„portante ale provinciei, în peridde. ale anului determi- 
„nate mai dinainte. Locuitorii acestorii provincii, care po-. 

sedaii imobile, plătea unii impositii fonciariă, numitii 
stipenliuun pentru provinciile cucerite în timpul Repu- 
blicei, care. se vărsă în aerarium sati thesaurul Statului, 

„ numitii bributaun pentru provineiele cucerite în timpul 
Imperiului, care se vărsă în fiscus, thesaurul Impăratu- 
lui.. De la Antonin Caracala încolo erariul s'a conţundat 

cu fiscul, şi. a inceputii atât. stipendiele cât şi tribu- - 
tele să se verse în tesaurul Imp&ratului. Locuitorii pro- 

_xincielorii. plăteait şi impositul personal, capitaţiunca. 
„” Locuitorii - acestori. provincii mai eraii. supuşi” și la 
“alte. imposite. extraioi 'dinare precum era aurun co- 

ronariu, unii impositii: perceputii la fie-care urcare 

de. noa Inapăratit: pe tronii. Atâti „de impositul fon- -
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ciar ordinari, stipendium sai tribului, câtă: şi de 
capitaţiune, cât şi de impositele extraordinare eraii 
scutiţă proprietarii de pământuri şi locuitorii din Italia. 
„Unele provincii. căutaseră a se rescula şi fuseseră 

„din noii supuse dominaţiunei romane, predându-se la . 
'disereţiunea învingătorilor Romani. Locuitorii. unor - 
asemenea provincii se numeaii peregrină, deditițiă. 
Condiţiunea lori era mai grea de câtii u peregrinilor . 

„ordinară, dependenţă sati independenţi.: Ei între altele. 
nu puteaii parveni nici o dată la cetăţenia: romană. 
Condiţiunea acestorii peregrini umii: deseris'o pe largii 

în volumul I.ali Fragmenteloră mele juridice, cu 
ocasiunea liberţilor peregrină deditiţii, care sunt servii 

„ manumiși de o condiţiune cu desăvârşire inferidră, - 
„asimilați toemai cu peregriniă deditiții. | 

„ Dacă relativii la persâne, avemii gualitatea. de ce-. 
tățiantt romanii, care realţă persâna, relativă la. ji: 
mobile, avemii ceea ce se numeşte jus îtalicuim, care .- 
realţă qualitatea immobilului, | 
„Romanii nu recunoșteaii dreptul de adevărată pro- 

prietate, de dominium ex jure Qquirătiuuu de câtă 
asupra solului Italiei. In ! provincii, proprietarii era 
considerat Senatul şi popolul romanii pentru solul 
provincielor cucerite în timpul Republieei în numele 
Senatului şi popolului romanii, Împăratul pentru solul 
provineielorii cucerite în timpul Imperiului ; particu- 
larii n'aveaii asupra solului provincială de câtii o.pro-. 
prietate imperfectă, incomplectă, o posesiune sui ge- 
neris. Senatul sai Împăratul. pereepea cu titlu de. - 
proprietar uni impositii fonciar, numit stipendium 
pentru provinciele Senatului, trubutum pentru provin=: 
cielo Impăratului. Stipendiun se vărsa în casa Statului 
în cerariaun, tributum în casa Imperatului sati fiscus. „De la Antonin Caracalla, încolo erariul se confunda cu fiscul în fav6rea acestuia . din: urmă. Particularii „însă afară de acestii iimpositi, și de cununa _COro- 

„Narium şi alte imposite extraordinare ce plătea în 
- . ..
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- qualitate de posesori, erai de altmintrelea adevăraţi 
proprietari, aveaii-mai multii de câtii cum spune Gaius, 
mai multii de guanmdam pussessionem et quemdani 
ustnfr uctunm (Gaius, Tustituțiună, Comentariul II $ 
7), căci n'aveuii numai inter dietele posesorii, ca simplul 

posesorii, ci şi o acţiune reală utilă în revendicare, 
şi dreptul. lori .nu se “stingea cu msrtea titularilorii 
lorii, ca: dreptul de usufructii, ci trecea la moştenitori 
“şi la ori-ce alţi succesori cu titlu particulari. In câtă 
expresiunile lui Gaius sunt incorrecte.” Rarii i se în- 

“ tâmplă lui Gaius să cadă în delietii de incorrectitu: 
„dine, darii aci păcătueşto şi elii. Proprietatea solului 
provinciali mai era inferidră şi sub punctul de: ve- 
dere alti modurilorii de acquisiţiune. Relativii la dân- 

3 sele nu se aplică modurile civile de acquisiţiune, mân- 
cipațiunea şi cessiunea in jure, ei între vii numai tru-. 

SO diţiunea. Relativii la ele nu se. putea constitui unii 
" adevăratit dreptii de servitute - predială, sait de sor-: 

80 vitute per sonală, ci prin pacte şi stipulaţiuni unii fel 

Re de dreptii «de. creanţă, care: săi ție locul, căci daci 

| ele nu eraii susceptibile de o adevărată proprietate qui: 

„ritarie, nu erati susceptibile. nică de desmembrementele 

-. dominiului ex jure Quiritium. In fine locuitorii Italiei 

„aveaii trebuinţă numai de trei 'copii legitimi spre. a 

se scusa de tutelă : sati. curatelă, pe. când celor din 

“provincii le trebuia patru. Asemenea legea Furia de 

sponsis: care declară extinguibilă obligaţiunea spon- 

sorilor prin trecerea de doui. ani de la contractarea 

„că, şi divisibilă îpso jure 'obligațiunea între mai mulţi 

sponsori pentru părți virile, se . aplica, în Italia, iar 

nu şi în. provincii: În sensii inversii cum ne spune 

Gaius, Instăbuțiună,: Conmientariii II-$ 63, era cestiune. : 

„dacă imalienabilitatea. fonduluă dotal, după -legea 

Julia de adulteriis, era exclusivă Italiei “sati se aplica 

şi în provincii. 

Câte o dată Impăraţii concedati jus itciticu la o 

parte din teritoriul unei provincii. Se pare că elii nu. 

2 

  

4
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se conceda de câtă teritoriului unui manicipiti sati 
unei colonii. Atunci acestii teritoriii era consideratii 
ca o extensiune a Italiei. şi se aplica la elii aceleaşi 
reguli ca la solul italicii. . . . o o 

Ca annexti la studiul acesta comparativii găseseti de 
cuviință a da traducţiunea şi analisa paragrafeloriă 
77 până la 96 inclusivii a Comentariului Ia Institu- 
ţiunilori lui. Gaius: | e 

Ş 77: „De aceia, dacă' o cetăţiană romană...... (se 
căsătoreşte) cu unii peregrinii....., fiul născutii din că- 
sătoria lomi, este consideratii ca cum ar fi creatii de 
unii peregrinii cu o peregrină. (Prin urmare se naşte pe- 
regrinii). In aceste timpuri, în virtutea unui Senatus- 
consulti, care s'a făcutii sub inspiraţiunea răposatului 
“Hadrian, de și nu a fost connubii intre cetăţiană 
romană şi peregrinii, fiul născutii se naşte fiti legitimă 
ală tatălui.“ Acesti paragraf conţine două anomalii : 
prima constă întru aceia că înainte de Senatuseon- 

„sultul din timpul lui. Hadrian, copilul născutii dinti”o 
„cetățiană şi unii peregrinii, adică afară din juste nupţii, 

în loci să urmeze condiţiunea mumei, şi să se nască 
cetăţianii romanii, urmâză condiţiuinea celui mai puţini .. 
favorisatii dintre părinţi, care. este în specie. tatăl, şi 
se naşte peregrinii. Acesta. este: unii efectii al legii 
Mensia, de care ne vorbeşte Ulpianti în Regulele sale. 
A doua anomalie este că, de la Hadriani încolo, acesti: 
copilii nu numai se naşte cetăţiani romanii, contormii 
întru acesta, regulei comune, dar se naşte justus [ilius. 
putris, adică copil legitimii ală tatălui, prin urmare 
„se naşte cum sar naşte unii copilii ex justis nuptiis, - 
adică din doui soţi între care este connubiti. Apoi ca . 
acesta să fie, trebue ca tatăl să devie şi elii cetăţiană, 
Şi să cadă copilul, ea ori-ce filius Justus, sub pute- 
rea lui paternă. Acesta nu o spune : textul care se 
mărginește a dice că copilul se naște fii legitinaui 
ali. tatălui. Dari cum o să se nască fiti legitimă, - 
Justus, adică conform dreptului civilă, secundum jus 

e
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civile, dacă nu este connubiti, dacă tatăl nu este şi 
"elu cetăţianit romanii. A dice că se naște Justus filius 
patris, este a dice că tatăl devine eo îpso prin naş- 
terea copilului cetăţianii. romanii. Ca să se nască co- 
pilul fiii justus, legitimii civilemente al lui, acesta va 
să dică, că cade în același timpi sub puterea lui pa- 
ternă. Ecă darii că aci ar fi:unti casti, nu de cădere 
ex post facto sub puterea paternă, o: causae pro- 
butio, ci mai mult de câți. atâtii, unii casti de în- 
cetăţenire a'tatălui instantaneă, prin simpla naştere a 
copilului, şi unii casti de cădere a copilului subt puterea 
paternă a tatălui în momentul naşterii şi prin efectul 
nașterii. Notezii că cea d'a doua 'anomalie nu a fost 
observată de nici unii interpreti, după câtii cunoscii, 

.. şieii sunt celă d'ântâiii, pe .câtţii ştiu, care am zăritii 

» a doua anomaliă, cea de la finele textului, şi care îi 
daii acâstă explicaţiune. Așteptii observaţiunile celorii- 
Valţi romanişti şi voi fi fericitii a vedea criticele loră. 

Paragraful 178 coprinde prea multe lacune, pentru 
ca să pâtă fi interpretatii. 

Ş 79. „Acâsta este până întru atat aşa, în câtii sa... - 
„dart se aplică la acei Latini care formaii popâre şi 
„cetăţi proprii şi eraii considerață ea peregrini.“ Acestii 
paragraf este lisibilii numai la sfârşită. Nu știmii 
ce vrea să qlică. Demangeat conjectureză că acestii 
paragraf vorbea de legea Mensia, şi în prima parte 
ilisibile “spunea că acestă lege nu se aplică la Latiniă 
coloniari, ci numai la Latinii veteri, la care, după 
D-sa, se referă partea finala a paragrafului. (Deman- - 
geat, Cours “€lEmentaire -de droit romain, ediţia a 
3", pagina 174). - 

- $ 80. Pentru acelaşi cuventii, din contră, celii ce 
se naşte dinti'unii Latini şi dintro cetăţiană Romană, 
se naște cetățianii Romanii. Aii fost însă juriscon- 
„sulți care aii fost.de părere, că, dacă căsătoria este 
contractată în virtutea legii ZElia-Sentia, copilul se 
va naşte Latină, fiind că se pare că în acelii casii
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se dă lorii connubiii prin legile ZElia-Sentia şi Junia- 
Norbana, şi în tot-d'a-una connubiul face ca celii ce 
se naşte, să urmeze condiţiunea tatălui; dacă însă 
căsătoria se contractă altmintrelea, aceli care se naşte 
urmeză, după: dreptul ginţilorii, condiţiunea *mumei. 
Darii astă-di nu mai este nici unii interesii a face 
acestă distineţiune : căci în virtutea Senatusconsul- 
tului din timpul lui Hadrianii, în oră-ce casti celi ce 
se naşte dintrunii Latin şi dinta”o cetăţiană Romană, 

„se “decide în practică că se: naşte cetăţianii Romanii.“ 
Legea Mensia nu se aplică liberțilorii Latini juniani, 

ci numai Latinilorii ingenui, şi după D. Demungeat 
numai Latinilorii 'veteri. Gaius menţioneză opiniunea 

_unorii jurisconsulți anteriori Senatusconsultului lui 
Hadrianii, după care ar- trebui să distingemii: voit-a, 
Latinul juniană să contracte căsătoria cu cetățiana 
Romană, căsătoriă permisă de legile ZElia-Sentia, şi 
Junia-Norbana, atunci copilul se va naşte Latinii, căci 
va urma ca în căsătoriă,. econdiţiunea tatălui. Dacă 
însă Latinul junian a trăitii numai în concubinatii cu 
cetăţiana “Romană, atunci copilul va urma condițiunea 
mumei şi se. va naşte cetăţianii Romanii. Gaius ob- 
servă însă 'că de la Senatusconsultul lui Hadrianii 
încolo nu mai este interesii a face acestă distineţiune : - 
ŞI că:în ambele casuri copilul se va naşte cetățianti: 
„Romanii. 
„9 S1. „Consequentii cu acâsta este logicii 'a decide. 

că, în virtutea aceluiaşi ' Senatusconsulti a lui -Ha- 
drianti, copilul născut dintro peregrină şi unii Latină, 
Sau. vice-versa, dintrunii “peregrină şi o Latină, să: 
urmeze  condiţiunea mumei.“ Adică în primul casti . 
se naşte peregrină,. în alii: douilea se: naşte. Latiniă. Căci -în acesti casii evidenti nu este: connubiii po- sibilă şi prin urmare copilul urmeză condiţiunea mu- mei. Și apoi acâsta resultii prin consequenţă din ceea „ce decidea  Senatusconsultul.. lui. Hadrian relativit 

Li Da Ia



1 O a 
  

la copilul niiscuti dinte unii Latinii ŞI 0 cetăţiană 
“Romană.  . a 

$ 82. „ Asemenea “urmeză .ca consequență -că,. ceji. 
ce se naşte dinti'o - servă şi ună omii liberi, după 
dreptul ginţiloră, se naşte servii, iar celii ce se naşte - 
dintr'uni. servi şi o- femeiă, liberă; se naşte liberi,“ 

„Adi se aplică principiul dreptului ginţilorii; după care. 
celii ce se naște afară din justa nupții, wrm6ză con- 
dițiunea mumei. | 

ş 83. „'Trebue însă să băgămă de 'sâmiă ca nu 
cauta -va regula de drepti a ginţilorti să fi fostii sehim- 
bată în anume, casti determinatii de vre-o lege, saii 

„de e o altă disposiţiune care să ţie locii.de lege.“ 
$ 84. „Căci iacă că, în virtutea Senatus-consultului 

Olăudianti putea o cetăţiani, "Romană, care trăia cu! 
servul altuia. cu voia stăpânului servului, în virtutea 

“unui pactii ce făcea cu el, ca ea să rămână liberă, 
iar. copilul ce "va naşte să fie servii: căci ceea ce'se.: 
convine între ea şi. stăpânul acestui. servi, Senatus- 
consultul ordonă să aibă tărie. Darii în urmă Imp&- 
ratul Hadriani,. mişcatii de iniquitatea lucrului și de 
inconsequenţa juridică ce există în acâstă, împreju- 
rare, a restabilitii regula de dreptii a ginţiloră, şi 
fiind că muma rămâne liberă, a decisii « că va da naș 
„tere la copilii 'liberă.* : o 

_.. Senatus-consultul Olaudianii decidea că femeia l- 
beră, care trăeşte cu unii servii ali altuia, iar nu ali 

“săi proprii, fără voia stăpânului servului, devine după - 
a treia somaţiune' de a discontinua 'relaţiunile cu ser- - 

-vul, servă a stăpânului. servului. | 
Unii „decretii ali pretorului intervenea pentru a 

“pronunţa acâstă cădere în servitute. Acâstii. disposi-: 
ţiune inhumană, contrariă principielorii, semnii ali de- - 
gradării morale a poporului romanii, edictată ca o 

„reacțiune violentă în contra acestei degradări, pe care 
„însă nu 'a reuşit a o suprima, a durată, lucru curiosă, 
multii timpi, chiar după. intr oducerea xeligiunei ereş-
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tine, căci n'a fost - desființată de câtii de către Jus- 
tinianii printr'o Constituţiune a sa, care formâză le- 
:g6a unică în Condică, De Senatusconsulto Claudiano 
tollendo, Cartea VII, titlu 24, Senatusconsultul Clau- 
dianii mai avea o altă disposiţiune mai curiâsă. Elă 
„decidea că dacă femeia liberă trăeşte cu servul altuia cu 
voia stăpânului săi ea rămâne liberă, darii că ea pote . 
conveni valabilii cu stăpânul servului ea copilul ce va 
naşte din relaţiunile: sale cu servul, să se nască serviă ŞI 
să devie proprietatea stăpânului amantului ei. Senatus- 
consultul Claudianii consacră o asemenea, convenţiune 
monstrudsă, Dacă o asemenea convenţiune avea loci, 
se deroga de la regula dreptului - gințilorii că copilul 
născutii afară din căsătorie legitimă, cum e în speciă, 
dintrună servi şi o mumă liberă, urmâză condiţiunea 
„mumei, prin urmare se naşte liberă, şi conformii con- 
venţiunei, care avea tâtă, tăria legală, se năștea servi. 
Darii, pe cândiă prima. disposiţiune a Senatuscon- 
sultului Clawdianii a ţinutii până la Justinian, acesta 
da doua n'a ţinutii nici unii secolii, căci a fost. des-. 
ființată prin Senatusconsultul. lui Hadrian, de care : 
am vorbitii deja de atâtea ori, care a restabilită 're- - 
gula de dreptii a ginţilor; şi a decisti că, contrariiă 
convenţiunei dintre muma, şi stăpânul servului, co- pilul se va naşte liberii. | a 

$ 85. „In virtutea legii....... dintr'o- servă Şi ună . liberi se puteai naște copii liberi : căci prin acea lege este prevădută că dacă cine-va are. relaţiuni cu 'o servă a altuia, pe care o credea liberă, copii născuţi din acestui : comereii, dacă sunt de sexii bărbătescii, se nascii liberi, iar dacă sunt de sexii femeeseii | „se naseii servi şi aparţinti stăpânului. mumei. Darii ȘI asupra acestei specie, răposatul Impăratii Vespa- sianti, mişcat de inconsequenţa. juridică, a restabilitii regula. de drept A ginţilori, şi a decis ca în t6te casurile, copii, chiar de. sexi masculină, să; se nască. _Servi şi să aparţie proprietarului -mumei lori, & -
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“Unii omii 'liberii are relaţiuni cu o servă a lui 
Primus, pe care o crede liberă. După dreptul ginţi- 
lorii copii.ce sar naşte, de ori ce sexii ar fi, arii 
urma condiţiunea mumei, sar naşte servi şi-ar ap- 

- parţine proprietarului mumei, adică lui Primus. O 
lege însă, de care ne vorbește Gaius în acestii para-. : 
grafii, a căreia nume este illisibilii, a modificat re- 
gula de drepti comunti în favârea libertăţii, din causa 
erorii de fapiii a tatălui, şi a decisti că copii de sexii 

__bărbătescii so vor naşte liberi, .ca tatăl lori, iar cei 

„de sexti femeiesc, conformii: dreptului comună, se 
vor naște servi. Era aci o incongruitate. juridică, pe 
care împăratul Vespasian a desfiinţat: o, restabilindii 
dreptul comunii, de şi în detrimentul libertăţii, şi a 
deesiii că copii de 'ori-ce sexii. se vor naşte pe vii- 

“torii servi, adică că vorii urma,: conformii dreptului” 
comunii, condiţiunea mumei lorii. 

$ 86. „Darii a r&ămasii salvă acea parte a aceleiași. 
legi, după care -copii născuţi dintro femeiă liberă şi 
dintrună .servii, pe care femeia” știa că este servii, - : 
trebuiaii să se nască servi. Deci la acele naţiuni, altele 
„de câtii: Romanii, la care 'o asemenea lege nu există, 
copii născuţi, conformi dreptului ginţilor, urmeză 
condiţiunea mumei, şi prin urmare se nascii liberi.“ 

-. Lucru curiosii. Acea lege, a cărui nume este illisi- 
bilii în manuserisulu originali alii Instituţiuniloriă lui 
Gaius, mai decidea că dacă o femeii liberă naşte, 
din relaţiunile sale cu unii.servii ali altuia, pe care - 
îlă ştia că este servii, unit copilii, acelii copilii, con- 
trariii dreptului. ginţilor, se naşte servii. Aci legea 

decidea contra libertăţii. Mai. susti decidea contra 
dreptului ginţiloră, în favorea libertăţii. Şi ce este. 
ciudati, este că Vespasianii care: a restabilitii în hy- 

/ 
- pothesa de susii dreptulii comunii în defavârea, liber- 
„tăţii. a manţinutii, în hypothesa nostră, disposiţia legii . 

„în contra dreptului comunii și | în „detrimentul liber- 
“tățăi. - , 

a



"$ 87. „In acele casură însă, în care copilul care - 
se naşte urmâză condiţiunea mumeiă.- iar nu pea ta- 
tălui, este mai multii. de câtit evidenti, că copilul 
nu cade sul puterea paternă a tatălui, de şi tatăl este 
cetăţianii Romani : și, de aceia, amit referiti mai susii, 
că în. unele: casuri în care se contractă, din ciusă de 
erdre, căsătoriă n6legitimă, Senatul intervine, Și correge 
viţiul căsătoriei, şi că ast-felii se întâmplă în cele mai 
multe -casuri ca copilul: să -cadă, “ex post facto, sub 

„puterea paternă a tatălui, e. Pa 
De câte ori copilul urmeză condițiunea mumei, este 

„evidentii că nu este căsători. legitimă, prin urmare, 
„copilul nu pâte cădea - prin naştere sub puterea pa- 
ternă. a tatălui, chiar: dacă acesta este cetățianii Ro- 
manti. Dară, ex post facto, dacă din erbre :s'a con- - 

- tractatii o asemenea căsătoriă, cregându-se legitimă, ' 
pe cândă nu, era, şe întâmplă ca copilul în urma pro- . 
ării causei erorei (erroris causae probutione) să de- 
vie cetăţianii romană şi eli şi munia lui, şi: să. cadă 
sub puterea paternă a tatălui. Acâsta s'a 'decisii .ast- - 

telă printrunti  Senatusconsultii: In privinţa proba- 
țiunci causci erorei ami dati. amănunte suliciente în - volumul alii II-lea ali Fragmentelorit: mele juridice, - la care trămită pe cititorii. E 

„$ 88. „Darii dacă o servă concipe din operele unui cetățianii Romanii, şi, în. urmă, manumisă fiind, de- vine şi ea cetăţiană: Romană, şi în urmă naşte, de „Si copilul se naşte cetăţianii Romanii, nu se va naște sub puterea paternă a tatălui, căci nici nu e conce- putii in juste nupliă, nică în virtutea nici unui Senatus-. -- consulti, o asemenea uniune nu e considerată ca le gitimă.* . | a Ra Dreptul Romanii nu permita 'probareu causei sau a causei erorii de cât: cânduă amândoui soţii erau | “liberi în momentul eoneepţiunei copilului, iar nu cândii. . unul din'ei cra atunci servii, măcar că în urmă a deveniti liberi și cetăţianii şi în momentul nasterii ...
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copilului sunt ambii părinţi în conditiune de a putea. 
"contracta juste: nupţiă. Copilul se va naşte liberi şi 
cetățianii Romanii conformii regulii dreptului ginţilori, 
după care, cândii copilul urmâză condiţiunea mumei, 
urmâză pe. aceiu pe care o avea .muma, în: momentul - 
nașterii, dară nu va cădea. subt puterea paternă a 

„tatălui. -., i 
IS 89. „Ceia ce a a plăcută, a se. decide, că dacă o 

servă concipe din - operele unui cetăţianti Romani, şi 
“în urmi este. manumisă, şi naşte liberă, copilul ce 
naşte, este - liberii, e conformti 'raţiunei naturale: căcă 
copii, care. sunt concepuţi în modii nelegitimii, ur- 

-m6ză condiţiunea mumei. din momentul naşterii : de 
aceia dacă mumu este atunci. liberă, ei se nasc li- : - 
bei, şi nu importă cu. cine îi-a conceputii muma 

lorii, cândă 'era servă.. Din: contră copii concepuţi în. 
modii, legitimi, urmâză condiţiunea tatălui din .mo- 
mentul concepţiunei.“ 

Acestii: paragrafii edicteză o regulă de o mare im- 

por tanţă, care are: numerâse aplicaţiuni în dreptul 

Romanii, şi nu numai: în dreptul Romanii, dari şi 
2 bă 

în legislaţiunile moderne. Fei, regula: Copilul năseutii 
în căsătoriă. legitimă, urmâză - condiţiunea tatălui, căci 

“unul din soţi trebue săi imprime condiţiunea, şi cândii 

fatăl este cunoscutii, e naturali dintre soţi să se dea 

“preferenţă tatălui,” e natural -ca el să: dea tonul: Nu 

că d6ră atunci: tatălă este 'certii, ci este numai pre-. 

“sumatiă certii, este presumatii că tatăl este bărbatul, 

"din causa presumpţiunei. de fidelitate a soţiei în căsăto- 

rie, fidelitate a căria violaţiune este gravii pedepsită de 

„lege. Şi, cândii copilul urmâză condiţiunea tatălui, este 

-- naturală, să urmeze pe aceia pe care o avea tatăl în mo- 

“mentul concepţiunti,- căci numai prin concepţiune, ŞI în 

„- Când însă, copilul este concepuții afară din căsătoriă le-. 

| gitimă, fiind că atunci tatăl nu este certamente' cunos- 

cut, nică * presumat: legalemente ca cunoscutii, fiind, că 

momentul concepţiunei, „tatăl are raportii cu copilul,



26 

atunci numai muma este cunoscută, căci măternitatea e. 

tot-d'auna certă, e natural, e rațional ca copilul să ur- 
meze condiţiunea mumei. Şi când urmeză condiţiunea 
mumeă, este natural ca copilul. să urmeze condiţiunea 
pe care o avea muma sa în momentul nașterii. Căci 
numai atunci copilul, capătă o existenţă fisică inde- 
pendentă de a mumei, până atuncă elii nare. exis- 
tenţă  fisică independentă de a numei, bla mumei 
„p6te influenţa asupra sânătății pruncului din pântece, 
mortea că pote atrage şi. atrage chiar mortea pruncului. 

“În privinţa acâsta, dreptul civilă Romani, şi împreună . 
cu' elit tâte saii mai tâte legislaţiele. civile ale celor- 
Lalte popâre antice şi moderne, a urmatii regulelorii' 

E fisiologice. Dreptul însă penali atât altă Romanilorii 
„ câtii şi a multor altorii popâre antice şi moderne, ţine 

comptii de copilii faţă cu -muma. din momentul chiar 
ali concepţiunei, nu'lii consideră ca pars viscerun 
matris ca. dreptul. civilii, căci pedepseşte avortul, pe. 
când muma nu e pedepsită când. ating saii distruge 
unul din organele sale proprii. - 

$ 90. „De aceia, dacă o femeiă cetățiană Romană . 
concipe, şi în urmă i:se interdice usulii apei și ali 
focului înlăuntrul : teritoriului Statului. „Romanii, şi „devine peregrină, şi naşte în stare de peregrinitate, „cei mai "mulţi jurisconsulți distingii şi sunt de părere, 

„că, dacă femeia, a conceputii în căsătoriă legitimă, va | da: naştere . unui cetăţiani “Romanii, iar dacă a con-. ceputii din flori, va da naştere unui peregrinti“. 
In acâstă speciă este. aplicarea perfectă a regulei de mai susii. O femeiă -era cetăţiană Romană 'cândă a conceputii, în urmă a. fost condamnată la pedâpsa „interdieţiunei apei şi a focului, . pedâpsă “care o si- leşte să se exileze, căci fără apă şi foci nu pote trăi, pedâpsă care are în același timpii ca consequență, -perderea “calităţii .de. cetăţiană - Romană, femeia de-. venindii peregrină. sine -ulla: civitate, căci pierdândi 

cetiţenia Romană, nu câştigă alta în schimbi. In astă. --
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stare ea. naşte. "Dacă ea a fost căsătorită : legitimi 
“când a conceputii, copilul se va naşte cetăţianii ro- - 
mană, căci va urma condiţiunea: tatălui din momen- 
tul concepţiunei. Dacă - însă a conceput din flori,. or 
din operele cui va fi conceputii puţinii importă, chiar 
de va fi conceputii din operele unui cetăţianii Romanii - 
cu care trăia şi trăieşte încă în concubinatii, copilul 
se va . naşte peregrinii, căci va urma condiţiuuea 
mumzi din momentul nașterii, momentii în care muma 
era peregrină. 

Ş 91: „Asemenea dacă o fomeiă cetă țiană,. Romană 
a: conceput în astă” qualitate, şi în urmă, în virtu- 
tea Senatusconsultului Claudianii, neîncetândii rela: 
ţiunile ce “avea cu unii: servii alii altuia, nici în urma 
celii d'a treilea somaţiuni a stăpânului servului, a 
fostii prin decretii ali magistratului. redusă în stare 
de servitute, cei mai mulţă jurisconsulță distingit şi 
sunt de “părere, că dacă copilul Pa conceputii în că- 
sătoriă legitimă din operele unui cetăţiană Romanii, Să 
copilul se va naşte cetăţianii Romanii, căci urmză 
condiţiunea tatălui: din momentul concepţiunei, iar 
dacă a conceputii din flori, pote chiar din operele 
servului cu care era în relaţiune, copilul se va naște) 
servii ală stăpânului amantului mumei, și acesta nu 
numai când a conceputii din operele acelui servi, 
dar chiar dacă a conceputii din operele unui cetă- 
ţiană, Romanii cu care ar fi „existatii' posibilitate de 
căsătoriă.“ 

$ 92. „Asemenea dacă o peregrină concipe din 

flori şi după aceia devine cetăţiană. Romană şi naşte, 

-ea dă „naştere la unii cetăţiani Romanii: dacă însă” 

a conceputii din operele unui peregrinii cu care este 

unită în căsătoriă legitimă, conformii legilorii şi mo- 

ravurilorii  naţiunei  peregrine din care făceaii parte . 

amândoui în momentul concepțiunei, pare că resultă 

din: Senatusconsultul lui  Hadrianii. că. copilul urmeză 

a se naşte peregrinii, afară numai dacă'tatăl în urma



concepţiunei nu va fi obţinutii qualitatea de cetă-: 
țiani Romani. . E e 
“Acesti paragrafi lamii explicatii deja mai susii. 

$ 93. „Daci uni peregrinii a fost 'gratificatii cu ce- 
tățenia Romană dinpreună cu fii săi, copii nu vorii 

- cădea sub puterea sa paternă, de câtii dacă Imp&- 
vatul în modă expressă, prin reseriptul săă, îi va fi 
băgatii. sub puterea paternă a tatălui lori : ceia ce 
nu va face de câtii după ce va aprecia în cunoştinţă 

de causă “ci acesta este folositorii pentru copii: dară 
“cu mai mare băgare de s6mă şi cu exactitate elii 
„cercetâză interesul copiilorii cândă suni impuberi sati 
absenţi. Şi acâsta este: anume provădutii prin edictul 
răposatului Impărati Hadriană. 6 i | 

- Peregrinii puteai prin favâre. imperială să capete - 
cetăţenia Romană. Cândi Impăratul printrunii re- 
scriptii acorda cetăţenia unui peregrinii, dacă reseriptul | 
nu pomenea de copii, copii rămâneati peregrini. Pre 

_buia anume săi facă şi-pe ei cetățeni, pentru ca să . 
devie şi ei cetăţeni. Altmintrelea tatăl devenea ce- 

„tățiani Romanii şi copii. rămâneaii peregiini. 'Cetă- 
„ţenia fiilorii: nu se subtințelegea.. Trebuia rescriptul 
să fie expresii şi în privința lori. Dart nu numai 
atât, Dacă reseriptul imperial. acorda cetăţenia tatălui 
şi fiilorii sti, printr'acâsta nu se subtinţelegea că copii: 
cădeati eo ipso subt puterea paternă -a tatălui lori. . 
Nu, trebuia-și în privinţa căderii sub putere. parternă.. 
veseriptul să se pronunţe în modii .expressii.. In ade- 
verii putea să nu fie de interesul copiilor să cadă subt 
puterea paternă a. tatălui lori. Şi de aceia Împăratul, | 
"numai apreciând în faptii, în. cunoștință, de. causă, că 
interesul copiilor este ca să caqă subt puterea tatălui lori, va decide acesta, şi va trebui s'o decidă expresă - 
prin rescriptii. Examenul Impă&rătului va trebui maj cu s6miă să fie serupulosii, cândii copii sunt impuberi 
sati absenţi. Şi Gaius adaogă că tâte: 
sunt a nunie prevădute în 

. 

edictul Impăratului Hadriantă 

aceste soluţiuni ..
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$ 94. „Asemenea dacă | cineva dinpreună cu soţia 
sa. O nstireinatiă este. gratificatii cu cetăţenia, de și celii 

ce se naşte, după cum ami arătatii mai susti (în $ 92), 

este cetăţianii Romanii, cu tote acestea nu va cădea 

neapăratii subt puterea tatălui. săii: şi acesta este-a 

nume prevădutii printruniă reseriptii ali răposatului . 

Impăratii: Hadrianii: Din câre causă celi ce ştie că. : 

soţia sa este însărcinată, cerândii pentru sine şi pentru a 

soţia sa cetăţenia de la Impăratii, trebue să ceră în -- 

acelaşi timpă ca cel ce: se va naşte: să cagă. subit: 

puterea lui paternă.“ | | 

Acelaşi motivii este şi aci de a se decide astfolti. 

ca şi în casul paragrafiilui precedenti, măcar că aci - 

copilul nu este încă născutii,: căci şi aci trebue să se 

"dea ocasie Impăratului de a putea aprecia dacă este 

“de. interesul copilului conceputii ca la naştere să cadă . 

“subt puterea paternă -a celui” ce la zămislitii, 

$ 95. „Alta este posiţiunea acelora care sunt Latini.. 

şi “care parvinii împreună cu. copii lori la cetăiţeniă:. 

căci copii acestora cadii subtputerea lorii paternă :... 

Acestii paragraf este 'ilisibilii în partea finală, în 

câtii nu putemi şti. de sigurii ce dicea în modii com- 

plectii. Putemii însă conjectura în modii probabil că 

Gaius făcea o 'antitesă între casul în care qualitatea 

de cetăţianu este acordată tatălui şi fiului ca favore 

„prin, reseriptiăi imperială, atuncă. ovidentii că trebuia 

"să aprecieze . Impăratul. cure acorda acestă favore şi 

"- copiiloră, dacă ea nu sar întâree în contra. copiilorii, 

dacă ar cădea subt puterea paternă a.tatălui lui, și 

casul' în care mai mulţi Latini de o dată devin ce-. 

_tăţeni: împreună. cu copii .lori, de : exemplu pentru 

că o colonie latină a fosti întrâgă gratificată cu. ce- 

tăţenia, atunci evidentii că, toţă copii: Latinilorii de: 

venind şi ei cu toţii cetăţeni: Romani, cadi toţi cu 

„toţii sub. puterea paternă a ascendenţilorii lorii.. Ceia 

-- “ce mă face să credii că la acesta se gândea : Gaius, -: 

sunt vorbele urmitâre căre sunt lisibile „care drepti ă 
,
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Ia unii peregrini, sai mai bine la unele cetciți pe- 
regrine, adică la unele colonii latime (subiînţelesi, . 

„a “fostii acordati). Cu alte cuvinte e vorba de mai 
mulți Latini de o dată, prin urmare probabilă -de'o 
coloniă întrâgă de peregrini Latini. - 

$ 96. „...... gerâză. magistraturi, obţinii qualitatea 
de cătăţeni . Romani, mai puţini li se acordă, căci 
numai ceia care'gereasă magistratura simplă sai ma- 
gistratura. onorată cu scaunti curulă,. pervinii la-ce- 
tăţenie : şi acâsta este anume. exprimatii prin maj 
multe. reseripte imperiale.“ Ie i. 
„Acestă. texti este illisibilii „la începutii, și de aceia 
este camii dificil de înțelesă, mai cu s6mă că în pa-. 
limsestii vorba lattum. este scrisă cu doui î. De unde 
Mommsen şi alţii citescă Latiuu. Dar, cum observa 

„forte judiciosii nemuritorul Pellat la cursul s6u, este aci 
o simplă erdre de copistii care a serisii lattum cu dou 
în loeii de Jatum cu un î. Este în adevării mai MICĂ 
correcţiune a şterge unii t de câtă a.preface pe t în “d. Și apoi nu se ştie ce ar însemna minus Latiuan 
faţă cu unit majus . Latium. Este prea arbitrară a. 
inventa unii majus Latium şi ali oppune unui muf- nus Latium şi a dice, cum dice între alţii Mommsen 

„că majus Latium este dreptul Latinilor veleră, iar minus. Latium dreptul Latinilor coloniari, că unii Latinii veteriă, cândii exercită în cetatea sa o magis- tratură. devine elă şi copii lui cetăţeni Romani, pe cândi unii Latină coloniarii eândii exercită o magis-: tratură în colonia. sa, devine numai el. cetățianii Ro- manii. Intâiă nici ună textii nu autorisă acâstă con- Jectură. Ali douilea gerarea unei magistratură în ora- șul săii nu este cunoscută ca atribuindii cetăţenia de câtii Latinului veteri, nici ună texti nu enumeră . între modurile de a parveni unii Latină coloniarii la cetăţenie şi gerarea unei magistratură locale. Toti ce. darii vrea să dică texiul lui Gaius, este forte pro- . babilă că gerarea . uaeă. magistratură. pentru : unii
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Latinii veterii este o. causă personală pentru elii de 
a ajunge la cetăţenie, i iar nu şi pentru copii lui. Dariă,. 

chiar dacă amii admite, împreună cu... Acecarias, - 
că modurile de pervenire la -cetăţenie a Latinilorii 

„xeteri se aplică şi Latinilorii - coloniari, şi că: Gaius 
vorbea în paragraful: 96 de unii Latin. coloniară, 
încă şi atunci totii ce a voitii să. „dică Gaius este că ge-. 

„zarea unei magistratură de unii Latină coloniariă este 
o causă. personală pentru elii de-a perveni la cetă-: 
ţenie, : iar nu. Și pentru . copii. In tâte casurile anti-  : 

-tesa între minus Latium şi majus. Latium este 
mai multi de câtii hasardată.  . E



DESPRE. PATRIA POTESTAS 

(PUTEREA. PARINTEASCA) 

A 

O altă divisiune a persânelorii, care imbrăţișeză tote 
„pers6nele, este divisiunea pers6nelorii în persone sui 
Juris şi în. persone alieni, furis. 

Prin persâne sui juris înţelegemii persânele im 
dependente, care nu atârnă de niminea, care atârnă . 
numai de ci, de dreptul lori, care nu sunt supuse - 

„la nici unit tel de stăpânire Sati autoritate, care'sunt 
„stăpâne pe sine, care se > bucură de plenitudinea dep 

" turilorii. : . 
Prin 'persâne alien ju îs. inţelegemii, din contră, 

persânele dependinte de altă pers6nă,. care sunt su- 
- puse dreptului: de stăpânire” saii de autoritate a altei 
pers6ne, -câre nu: aii.plenitudinea drepturilor. 
„Acestea din urmă în vechiul. dreptii Romanii şi în 
totii decursul dreptului. classicii romani se subtim- 

„partii în persâne subt dominica. potestas, în pers6ne: 
subt patria potestas, în: persne subt manus Şi în. 
pers6ne subt mancipium. In legislaţiunea Bassului 
Imperii şi a lui Justinian cele două din. urmă ca- 
tegorii de. pers6ne ai: dispărut: Şi nu mai subsisti de 
câtii personele de -subt puterea domini 

„nele de' subt „puterea paternă. 

pi 

cale și pers6-



Persnele de. subt puterea dominicală sunt servii.. 
Despre ele m'ami ocupatii -pe largii în Volumul 1. 
ali Pragmentelorii mele. juridice, la care". > trămităi, pe 

ă cititorii.” 

 Persânele în mai uşi persânele în miamcipio. le- 
ami studiatii de asemenea pe largii în Volumul IL 
ali Fragmentelorit mele juridice. . Cititorulti se pâte 
“referi la ceia ce amii disii acolo despre dânsele.. . 

Ne-a mai rămasti dart” a xorbi despre pers6nele 
-de subt: patria potestas, sait putere paternă. 3 

„.. Persânele sui juris se numescii patres familias. 
„ “Persânele alieni furis. de subt patria potestas se 

numescii, filii şi filia familias, expresiune care se: 
aplică nu numai fiiloră şi filielorii, ci și descendenţilorii 
de gradii ulteriori, nepoţilorii şi strănepoţiloriă. ui 
“Bxpr esiunele pater familias, filius fămilias, şi filia, 

familias sunt formate din substantivele pater, filius,. | 
„filia, pe lângă care se adaugă în vechia sa formă. ge- 
netivală, (familias) 'substantivul familia, care în ve-. -- 

„„ehime la genitivii făcea familias, iar în limba latină 
„clasică face familiae. In adevări vechia formă a ge- 
nitivului substantivelorii de  deelinarea :întfia la. Ro- 
mană ca şi la Greci era as, şi în urmă la Romani 

„Să schimbatii în ae. Așa Grecii diceaii splu, copiae Ro- - 
manii primitivi fa:nilia, familias. 

Vorba familia. la Romani: are mai multe signifi- 
caţiuni; Ulpianii, în legea 195 D., De verborum sig- 
“uficatione (L. 16), arată cincă significaţiuni, din. care 
„tei relative la persâne şi două la lucruri: 10 Familia 

“ însemnâză' totalitatea pers6nelorii | agnate între . dân- 
„ sele. Acesta este significaţiunea obicinuită, usitată jure 

- comit, după cum dice Ulpianii. 2 Familia în- . . 
„semneză pe exercitatorul puterii paterne, dinpreună 
„cu toţi cel'ce se află subt puterea sa paternă. Și 
” prin analogie şi pe exereitatorul autorităţii numită 
manus - dinpreună cu toţi cei. ce se află subt a sa 
Inanus, natrimonii. causa. In acesti sensti se ex-. 

3
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plică expresiunele pater fammilias, filius familias şi 
filia familias, căci pater familias este ascendentul 
exereitatorii ală puterii paterne, sati bărbatul exerci- - 
“tatorii a ui manus, iar filius familias, filia familias. 
-însemnâză persânele de subt puterea. paternă saii 
manus, căci femeia de subt manus a bărbatului ei 
contractată matrimonii. causa, îi ţine loci de fiică, 
este” prin: urmare faciă cu elii filia faimilias,. faciă 
cu copii ei ţine locii de surore, care sunt, faciă cu - 
tatălă lori, iar filii familias şi care împreună cu 
muma „lori sunt toţi la unii locii filii și filia familias. 
subt puterea paternă a tatălui lorii, sati subt 1nanus 

„a bărbatului “că. Intruni sens însă mai largi pa- 
ter familias însemnâză, pers6na sui juris, aibe sait 
nu pe cine-vă subt puterea sa paternă sai subt anus, 3 
fiind chiarii în etate fragedă, în câtii să nu: se p6tă 
căsători. 30 Familia însemnsziă totalitatea persânelorii 
ce descindii dintrunii autorii comuni, fie că: sai nu - 
subt putere paternă, toţi cognaţii. Acesta, este în. 
dreptii sensul celii mai rarii. 40 Relativ la lucruri, 
familia însemneză. totalitatea patrimoniului unei per-. 
“sone. In acesti .sensi dice Gaius, în Instituţiunile. . 
sale, comentariul II $ 102, că celt ce testa în prima 
formă a testamentului per aes et libram, mancipa, 

„adică transmitea -. familia, adică “patrimoniul 'săă,.- 
amicului pe care vrea să/lii institue herede. Totii în 
acesti sensii se dice de acţiunea în împărţire a.he- - 

„redităţiă, că este o acţiune familiae eiciscumdae, adică - * 
de împărţire a patiimoniului defunctului între heredii | 

„să. 5* Toti 'relativii la lucruri, familia 
într'unti modii mai restrâns 
ținendă unei persâne..In acesti sensii, dice Gaius în Instituţiunile sale, comântariul I-$ 44, că între vii - pote cine-va manumite fotam suam familiam, adică - pe toţi servii săi. “In 'acestii sensii se distinge. tota-.  Titatea servilorii în familia urbana, servi care sunt! întrebuinţați la serviciele domesștice, mai. cu. semă în. 

însemneză 

N 

totalitatea servilorii apar.
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oraşe, şi familia rustica, servi afectaţi. la cultura 
pământului - (vedi legea 166 D., De verborum sig- 
nificatione); . e i 

Câtii pentru vorba. naterfamilias, ea designă ov: - 
femeiă “sui juris. Câte o dată acestă expresiune este 
synonimă de matrona şi designă . femeia cu imora- 
vură pure și honeste, fie sui juris or'alieni juris 

"(legea 46 $ 1 D., De verborum significatione). Câte 
-o dată materfamilias însemneză uzor (Ulpianii |. 1, ! 
principium, De concub., XXV, 7)... 
In fine. Ciceron (Topice, 3) şi Aulus Gellius Cartea 

XVIII, capitolul 6, o iait în. sensii de femeiă mă- 
rilată in manu. Acestii sensti este rarii de totii, nu se 
găsește în gura jurisconsulţilorii care obicinuită, cândii 
dicii materfamilias, înţelegi o femeiă sui juris 1). 

- Relativii la puterea. paternă ne vomii ocupa: mal 
întâiii: despre natura, caracterele şi efectele sale, după 

„aceia: despre causele din care derivă, şi în fine de 
modurile săle de extincţiune. a 

, Şi mai întâiti vomii trata despre natura, caracterul 
şi efectele puterii paterne. 

Puterea paternă este autoritatea ce o.are ascen- 
"“dentul asupra descendenților. săi. Vomii vedea mai. 

"1% Ulpianii, legea 4 D, De his qui sui velalieni juris sunt (|, 6), ex- 
? trasă. din Cartea la Instituțianeloră sale: „Nam civium Romano- 
„zum quidam - sunt patrestamiliarum, ali filiitamiliarum, quzedam 

- matresfamiharum. guaedam îilise îamiliarum. Patresiamiliarum Sant, -. 
- qui sunt su potestatis, sive puberes, sive impulberes, simili modo 
matrestamiliarum. Filii et filie familiarum, gui sunt in aliena po- - 
testate. Nam qui ex me et uxore mea nascitur, in mea potestate 

"- est; item” qui ex filio meo et uxore ejus nascitur, id est, nepos meus 

et ncptis,.aeque în mea sunt potestate, et pronepos, et proneptis,- 

ct deinceps ceteri.—Căci dintre cetăţenii Romani unil sunt patres fa- 
miliarum. alţii fii familiarum, unele matres familiarum, altele fi- 

li familiarum. Paterfamilia s este acela care! este stăpânii pe sine, 

- fie puberi, fie imbuberui ; asemenea este și materfamilias (adică femeia 
sui juris, fie puberă, [ie împuberă. Zilii familias și filia familias 

sunt cei ce se află subt puterea altora. Căci celui ce se naște din mine 

-.şi din soția mea, este subt puterea mea paternă; asemenea acela ce 

se naște din fiul meii şi din soţia sa, adică nepotul mei și nepâta mea, 

sunt egalemente subt puterea mea paternă; asemenea Și strănepotul, 

„şi strănepota, și așa' mat încolo și cel-lalţi descendenţi.»
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_târdiii că. nu toți descendenţii cadii subit puterea, pa- 
ternă a ascendentului. lori, ci numai anume Gre-care 
descendenţi care însuşescii Gre-care: condițiuni anume 
determinate de dreptul Romani: : - - . 
“Acâstă autoritate, care se numeșşte.patria -polestas. 

la Romani, este o instituţiune eminamente. de drepti 
„civili Romaniă,.ea nu este aplicabilă, de câtii cetăţe- 
".„nilori. Români, pe cândii din contră servitutea este 

o. instituţiune de dreptii a ginţiloriă, prin urmare apli- 
“cabilă. şi cetăţenilorii. Romani. şi peregrinilorii.. | 

Dreptul Romani nu recunâşte patria polestas de 
câtii unui  cetăţianii: Romanii asupra. unui cetăţianii 
Romanii. Prin excepţiune dintre peregrini între Latini . 
veteri, sait între unii cetăţianii Romanii şi unii Latină 
veterii, pote să existe o asemenea autoritate, precumii 
există între dânşii connubium, adică posibilitate de 

"a contracta juste: nupțiă, care tocmai ati de efectii 
„principală de a produce patria potestas. Dreptul 

„ Romanii din contră recunâşte şi peregrinului dreptul - 
de putere dominicală asupra servului săi, şi justiţia 

„ Romană îi dă prin pretorul peregrină în Italia, prin 
presidentul provinciei în -provinciă, "totii concursul . 
pentru ca că exercite acâstă putere. Da 

Ac6stă putere paternă extraordinară, nu. există de 
câtii la Romani, după cum ne spune Gaius, în Insti-: 
tuţiunile sale, comentariul 1 $ 55: „Item în poles- 

„tate mostra sunt liberi nostri, quos justis nuphis | 
procreavimus.  Quod. jus proprium civium. Roma- . | 
noraim: est, fere emin null alii sunt homines qui 
tale în filios .suos' habent' polestatem quam nos 

- habemus : îdque divus Hadriunus edicto, quod pro- 
posuit de his qui sibi liberisque suis ab eo civitatem 
Romanam petebant, siguificavil. Nec me: praeterit 
Galatarum  gentem. credere, în “potestate parentum 

„liberos esse.— Asemenea, sunt subt puterea nâstră copii 
noștri, pe care îi am procreatii din juste nupţii. Care 
dreptii de putere paternă este propri cetățeniloră -
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| Romani; căci mai eă nu sunt alți 6meni care: să aibă 
asupra fiiloră Jorii o putere egală cu aceia ce avemii. 
noi Romanii asupra fiilorii noştrii: şi acestii drepti | 
l'a şi consacratii răposatul Impăratii * Hadrian prin . 
edictul ce l-a întocmitii relativă la aceia, care cereaii 

-de la. elă dreptul de cetăţenie Romană pentru ei şi 

s 

pentru copii lorii. Nu trecii cu vederea de a menţiona 
că la gintea Galaţilorii se crede că părinţii aveau 
o-putere analogă asupra copiilorii lori.“ . 

Acâstă putere: „paternă este o instituţiune așa de 
: extraordinară în câtii este probabilii, dacă nu sigurii,- 

că Romanii ai cunoscut-o încă din cele dântâiii tim- 
puri, că ea a existatii la popârele - Laţiului, - înainte 
chiar de Romulus, că. Romulus. câre, după cum ne 
afirmă Dionysiii din Halicarnasse, ar fi întoemit-o, n'a 
făcută de câtii să consacre.o- instituţiune . deja exis- 
tentă în „usii ; ceia ce este siguri este că în legile 

celorii XII "Fabule găsimii puterea paternă, e cu întin- | 
„derea, că ilimitată. - 

Gaius ne spune că nici unii altii poporii nu avea 
0 asemenea, instituţiune. In adevării la Greci, după 
cum ne. spune Dionysiti din Halicarnasse, puterea pa- 

! ternă era timporală şi cea mai mare rigâre a ei consta... 

“de a permite tatălui să gonâscă pe fiul săii din casa! 
sa şi: săli. exheredeze. Gaius. ne “spune însă că la 
Galaţi, poporii formati de Greci şi Galli, şi care - 
locuia pe marginea Pontului-Euxină (Marea Nâgră), 
„ari fi. existatii o. putere analbgă.. Iar Cesar, vorbindii 
despre popolul Gallicii, spune în tractatul săi De. bello . 

" Gallico (VI, 19), -că la acestii popoli puterea pa- 
"temă avea aceiași întindere şi energie ca la Romani. 
Ori cum ar fi, nu e mai puţinii adevăratii, că puterea. 

„paternă ast-felii cum e organisată lă Romani, este o 
instituţiune : eminamente quiritariă, neaplieabilă de 

cât cetăţenilorii Romani. Gaius ne adaogă că acâstă 
“putere paternă a fostii confirmată d6 unii'edietii alti 

n lui Hadrianiă. In adevării ne „aducemii aminte că Ha-
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drianti, după cum ne spune Gaius în paragraful 93, 
„pe care Pamii explicatii deja; indică. şi explică celorii 
„cei certi încetăţenirea lorii şi a copiiloră lorii, ca 
să nu cr6dă că prin acesta ei certi implicitii şi că- 
derea copiilorii subt. puterea. lorii paternă, că acestă 
putere, fiindii extraordinară, Impăratulti nu o acordă 
implicitii accordândii cetăţenia; că numai cândă Im- 
păratul o 'accordă expresii, copii” cadii. subt puterea. 
paternă a tatălorii lorii, că de aceia tatăl trebue s'o 

„c6ră expresii acâstă putere. paternă, cerândă încetă- 
fenirea sa şi a copiilorii să, dacă vrea ea Împăratul . 
„să “i o acdrde, şi că. chiar atunci, Impăratul îşi re- 
sevvă dreptul de a o acorda sati de a o refusa, după 
cum o va crede că. e mai utili pentru copii, că eli 
va face despre acesta unii examenii minuţiosii, mai, 
cu semă cândii copii vorii fi impuberi sai absenţi. 
Ca să cadă ex post facto, în urma naşterii unii co- 

-pilă subt puterea paternă, trebue ca el să nu se 
impotrivescă la acâsta. Cândii copilul este impuberii 
sai absentii, fiind că elii atunci nu pste consimţi nică 
chiar tacitamente, examenul serupulosti și minuţiosii 
alti Imbp&ratului ţine loci de consimţimeniti : tacitii 
ali copilului. - a DE : | 
„Patria potestas' dă drepturi  ascendentului asupra 

descendentului săi, mai întâiii relativii la persâna sa 
şi apoi, relativii la bunurile sale. : . . 

Relativii la persâna  descendentului, dreptul ascen- 
dentului constă: 10 întru ali omori; 20 întru altă 
vinde ; 30 întru a/li abandona persânei. pe care-a 
vătămat'o prin delictul săi. | . 

-L. Tătăl are mai înteiti dreptul de a omori pe fiul 
supusii puterii sale paterne. După cum ne spune unii - 
textiăi din Collatio mosaicarum et romanarum leguun 
(eomparaţiune între legile mosaice şi cele romane) 
serisii de unii autorii necunoscutii, fragmentii atri- 
Duitii lui Papinianti, care figurâză în capitolul -8 . alii titlui IV ali acestei scrieri, acesti drepti ar fiin- . 

> - x
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trodusii de. o > Je regia, care ar fi fostii: votată în 
timpul regnului lui Romulus, după Dionysiii din Ha- | 

 licarnasse | (, 26 şi 27). Darii cum ami arătatii mai 
-susii, elii trebue să fi existatii în moravurile pop6- 
relori Laţiului : înainte de Romulus, și Romulus n'a 
făcutii de dâtii sălii consacre. Ecă ce dice Papinianii 
în acesti textii,. extrasii din cartea unică a tractatului 
„săi, Despre adultere: „Cum pati lex regia dederit 
iu filiam vitae necisque potestatem, quo bona fuil 
lege comprehendi, ut polestas ei esset etic filiam 
occidendi ? Velis mihi rescribere :- nam scire cupio. 

„Respondit: numguid ex contrario praestat nobis 
argument haec adjectio, ut nou videatur lex nou 

habenti -dedisse (occidendi potestatem sed necessi- 
talem împosuisse), ut  videatur . majore aequitate 

"ductus adalterum occidisse, cum nec filiae peperce- .. 
rit P— De dre-ce o lege regiă a datii tatălui asupra fiică 
sale dreptul de viaţă şi: de morte, ce trebuinţă mai 
“era ca să se coprindă în lege că tatăl are putere chiarii 
„de a o omori? Te rogi să'mi răspundi : căci doreseii- 
s'o ştiti. A r&spunsti: nu cum-va: ucestii adăogământiă 

ne presteză,. argumentii că legea n'a accordatiă puterea ». 
de a omori aceluia ce nu avea asemenea putere, ci. 

"îi a. impusti necesitatea de a omori, ca să pară că 
condusi de uni spirită de mai mare equitate a omo-' 
ritii şi pe amantul adulter, -de Gre-ce nici viaţa fiiey 
sale nu a cruţat-o.* Acesti drepti ali tatălui de a 
omori în 'virtutea' puterii paterne pe fiul săi, îlii ve- 

"demii menţionată și în -vechia formulă a adrogaţiunei 
pe care ne-o transmite Aulus-Gellius, în Nopţile attice, 

"Cartea V, capitolul 19, 'în termenii următori: „Ve- 
litis, jubeaitis, Quirites, uti Lucius Titius Lucio 

- Seio justus filius sibi siet, perinde ae si ex eo 
SI pare. mairequetamilias ejus natus esset, et ei 

in eum vitae necisque jus siet, uti pari endo filio 
„-est.—Bine-voiţi de ordonaţi,“ Quiriţilorii, ca Lucius 

„. Titus să fiă lui Lucius Seius fiti legitimii, ca cum ar
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fi născutii. din el ca tată şi din soţia sa legiuită, şi 
să aibe elti asupra lui dreptul de viaţă şi de morte, 
întoemai ca tatăl asupra fiului săi.“ Este aci de ob- 
servatii: 10 forma arehaică a subjonctivului verbului 

„esse, siet în Jocii de sit; 20 forma archaică a preposiţiu- 
“nei în, eudo în locii de în, endo care vine de la doricul 

- 

„1 2; 80 preposiţiunea urmată de ablativii în locii -de 
aecusativii cum e în limba clasică, căcă 2 e urmatii totă-. 
d'a-una de accusativii în limba latină clasică, cândii ver- 
bul din proposiţiune -exprimă o. mişcare sati physică 

_dintrunti loci. într'altul: sati o.mișcare intelectuală, 
morală, fără schimbare de locit ; 40 cum idea de adop-. 
ţiune. conţine asimilațiunea cu căsătoria și cum în am- 
bele casuri dreptul tatălui asupra fiului săii legitimi, 

- născutii, din operele lui saii adoptată, este de ali - 
omori. E Da DI E 
„În. timpul Regilor şi ali Republicei .nu se vede a. 

„se fi adusi: nici o atenuare acestui dreptii. Tocmai. 
în timpul Imperiului vedemii pentru. prima Gră pe Im- 
păratul Trajan ordonânâii tatălui care maltrata peste 

“măsură pe fiul săă, săli emancipe,.şi exeludendu'lă de. | 
la succesiunea sa (|. 5 D., Sia parente. quis manu: 
missus, tit. XXVII, 12). După aceia: vedemi pe” 
Adrianii condamnândii la deportaţiune într'o insulă pe. - 
„ună tată ce omorise pe fiul săi la vînătore, măcar 
„că, tatăl avea scusă. că li surprinsese în adulteriii! cu. 
„n6vasta-sa, muma vitrică a copilului, căcă, după cum. - dice  Marcianii în legea.5 D., De: lege Fompeia.de. : „ paârricidiis (XLVIII, 9) relatândi acestă măsură luată. . 

de Hadrian, omorânduli, a: procedatii mai multi, ca ună latronii, ca umti tâlhari, de câtă a. usală.. . “de dreptul sei de tată, căci puterea paternă trebare | „Să constea în pietate, iar nu în atvocitate. Tocmai Constantin decise că tatăl care omoră „pe fiul său, -. este pusii pe aceiași linie cu fiul care omâră pe tatăl. stii, adică, conformă legii Pompeia, votată după pro- posiţiunea marelui: Pompeii, 'va fi băgat întituniă -
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sac, împreună cu 'uhii câine, .cu:uni „cocoşii, cu o 
viperă şi. cu o maimuţă, care apoi.se va e6se la gură 

„şi va fi aruncatii în marea saii riul. celii mai apro-" 

D
A
 

piatii (Constantin, legea urfică: în. Condica : lui Justi- 
nian, De his. qui par rentes et liberos occiderunt, LX, 
17, şi Justinian, Instituţiuni, Cartea IV, titlu 18, De. 
publicis judiciis $ 6). De-la Constantin. încolo. prin 

"urmare dreptul tatălui de a omori pe fiul.săă a fost 
suprimat cu devăvirşire, şi acestă stare de lucruri a 
durat până la Justinian, inclusivi ; şi chiar, de la Jus- - 
tinian încolo. .: 7 | 
„TI. Tatăl are apoi dreptul de-a “indo. pe. fiul de i 
subt .puterea. sa. paternă: In - privinţa ! fiică: sati. des-. 
cendentului de gradii ali douilea sai. inferiori, prin- 

“trio singură vândare, care se făcea. în forma solemnă 
a “mancipaţiunei, dreptul de putere paternă a ascen- 
_dentului era -sleiti cu. desăvirşire.: Cândii însă era - - 
“vorba de fi, t tătăl nu sleia dreptul : de--putere' pa- 

__ ternă asupra lui, de: câtă prin trei inancipaţiuni, adică. 
„în urma celei d'a treilea -mancipaţiuni.. Aşa prescria 

„a nume legea celorii XII Tabule. Ecă în adevărit. în 
acâstă privinţă ce dice o disposiţiune a. Tabulei a IV-a: 
*„Si pater filium ter venum.duit, fi lus a patre liber . 
esto. —: Dacă tatăl a vîndutii de trei ori pe fiul. săi, 
fiul să fie liberi către tatăl săi.“ Observămii aci 

* forma archâică venum duit în locii de vendidit. Eeă 
transformările succesive: 10 vena duit,; 20. vena 

„ “dedit ; '80. vendidit (prin suprimarea literilor 22 de 

la venum şi: transformarea lui e în î pentru îndul- 

“din. mamncipium prin: manumisiune, . adică îl manu-.. 

mitea, nu devenea sui juris, ci recădea subt pute- . 

- rea paternă. a tatălui săi. Şi numai după a treia 

„cire). După cum. vomii vedea, cândii ne vomii ocupa 
* “despre adopţiune” şi emancipaţiune, fiul mancipatii . 

pentru prima. Gră şi chiar pentru a doua 6ră de tată. 
unei : persone Gre-care, dacă acâstă persână îli. libera 

mancipaţiune; - se sleia dreptul de putere paternă a



tatălui asupra fiului săi. Acesti drepti în totii timpul . 
Regilor, şi probabilă şi în toti „timpul “Republicei, 

n'a. fostii 'restrânsii .câtuşi de puţinii ; nu vedemii nică. 
unii textii de jurisconsultii, de historieii, de oratorii 

„sati :de poetii, care -să relateze vre-o. restricţiune. E 
„probabilă ' darii că restrieţiunile ai începutii tocmai 
în timpul Imperiului. Subt Impărați. vedemii mai 
întâiii. pe Antoninii Caracalla, care declară illicită şi 
neonestă fapta tatălui de a vinde pe fii săi ingenui. 

"Cu alte cuvinte de atunci -încolo vindarea este pro- 
hibită în prineipiti. Şi nu este iârtată de 'câtii în ca- 
sură excepţionale, în cas de extremă necesitate, cum - 

„o declară Paulii în Sentenţele sale,. Cartea V. titlu = 
1.$ 1, şi încă -şi atunci acâstă vendare nu “vatămă, 
“imgenuităţii fiului, care dacă, în -urmă va fi manumisi - 
-de cel ce l'a cumpăratii, nu va deveni lbertinii, ei. 
ingenuii :. „Qui contemplationg ertremae necessitatis |, 
cut aliinentorum gratia filios suos vendiderint, statui 
“ingenuitatis eorum non praejuduicant: homo enim 
„liber nullo pretio . aestimatur. idem nec pignori 
ab his aut fiduciat ilari possunt ; ex quo facto 
sciens creditor deportatur. Operae tamen eorum --. 
Iocari 'possuni.— Cei ce ati: vendutii: pe fii lorii: din. .: 
„causă. de extremă ' necesitate (căci n'avea cu ce săi - 
hrănescă) sati ca să'şi procure: 10rtă alimente, nu. 
prejudiciază: stării de ingenuitate a fiilorii (adică qua- 

„litatea lorii de ingenui rămâne neatinsă): căci omul | 
-“liberiă „nu -are.preţii. Fii nu poti fi nici daţă în gagiă, . . 
nici alienaţi cu titlu de fiduciă, creditorul 'care îi 
primeşte în gagiii sai cu titlu de fiduciă, ştiind! că 
sunt -fii ai debitorului, este condann | țiune.. Darii tatăl pote “închiria altuia munca fiilorii săi.“ Impăraţii Dioeletianii şi Maximiamă mergii şi „mai departe. Ei declară nulă alienaţiunea, chiar faţă cu cumpărătorul sai donatarul -de bună credinţă (|. „1 C,. De patribus qui filios suos distiazeriiat, IV, 48). Constantin: într'o Constituţiune din anul 313 de 

atii la deporta- -
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la Christosti, „a căria originală disposiţiuno. o pose-:. 
dămii de cândii cu descoperirea Fragmenteloriă. Va-. 

„ticane,. căci ea-e reprodusă de paragraful 34, şi care 
mai este reprodusă nealterată şi de Condica 'Theo- 
dosiană (|. unică C. Th. De his qui: sanguinolentos, 
emptos vel nutriendos acceperiut, V, 1) restrânse 
„dreptul de vendare la copii sanguinolenţi, permiţândii 
tatălui de: a'i rescumpăra cu bani, restituindti preţul 
lorii, sai dândii în locul lori alți servi de valâre egală - 
cu preţul: ce obținuse: pentru denşii. Justinian merse : 
Şi mai departe, elă nu permise vendarea pentru copii | 
sanguinolenţi de câtă în casă de extremă sărăcie a” 
tatălui, şi permise nu numai tatălui, ci or-cării per- 
sone de a'i.rescumpăra, înapoindii preţul lorii cum- 
părătorului, Și manţinu vechia disposiţiune după care 
aceşti copii nu ai pierdut prin vendare dreptul de 
ingenuitate. Justinian. decise acâsta print”'o Consti- ! 
“tuțiune, pe care făcu să se însere în Condica sa subit 
numele lui Constantin, subt legea:2 De patribus qui 
filios sues distraxerint (LV, 43). Darii se vede de 
câtii colo alterările aduse textului Constituţiunei: lui 
Constantin, dacă comparămii textul din Condica Thco- 
dosiană şi din paragraful 34 ali Fragmentelori. Va- 

_ticane cu textul Constituţiunei din Condica lui Jus-" 
tinian. Se: vede de câtii colo că Justinian a adăogati. 
condițiunea. extremei sărdicii, și a posibilității or-. 
cărui străini. de a restitui cumpărător ului prețiti, 
disposiţiuni ce nu  existaii în Constituţiunea 1 lui Con- 
stantiniă. 

- Dreptul de a. mancipa pe descendeniii să exista, 
pentru ascendentul exercitatorii. alii puterii paterne, 

: în dreptul elasieii, nu numai în modii „reală și se- 
- riosii,. ci şi ca formă, ca mijlocii, spre a ajunge la 

- “adopţiune saii la emancipaţiune. In. legislaţiunea însă 
sa lui Justinian, forma adopţiunei, şi-a emancipa- 
ţiunei  simplificându-se, şi reducându-se la o simplă 
declarare, făcută inaintea magistratului locali, aceste
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mancipaţiuni pentru causă de adopţiune saii de emau- 
cipaţiune dispărură cu : desăvirşire: Se 

III. In fine tatăl are dreptul: de a abandona pe 
fiul săi aceluia. căruia fiul îi a causatii unii prejudicii 
prin 'delictul ce: a comisii în detrimentul lui.. | 
„In legislaţiunea clasică fiul de subt puterea :paternă 

care comisese unii . delicții, de exemplu unii furtă, 
„putea să fie urmăritii prin acțiunea pură privată în 
".xeparaţiune a prejudiciului, prin condicțiunea furtivă, 
„şi era condamnati să plătescă valrea lucrului furati, 

* dacă lucrul furatii. nu se găsea'în -mâna sa ca să'lă 
pstă restitui „victimei furtului. Dar filius familias 
neavândii patrimoniti, în. dreptul clasicii, acestă. con- 
damnaţiune rămânea platonică pentru victima delie- . 
tului. De aceia victima delictălui - care putea intenta. 
directi: acţiunea privată, resultândă din: delict, în 
specia furtului, condăcțiunea furtivă, în contra fiului 
deliquentii, putea intenta : acestă. acţiune, ajdectitia 
qualitaie, adică ca nozale în. contra tatălui. Tatăl | 
avea „atunci obligațiunea de a plăti paguba. Dart 
putea să se libereze de 'acestă: obligațiune abasdo-. 

„_ mMândă, nozae causa pe fiul săi, victimei delictului . 
„pentru ca să stea la elii şi să muncâscă până îl va 
“desdauna de paguba suferită. Acestii abandonii se 
făcea printr'o adevărată mancipaţiune. A cesti abandonii 
noxalii a fosti desființati prin desuetudine în legis- . 
laţiunea Bassului Imperii, în câti după cum ne spune. - Justinian în paragraful 7 ali titlului 8 din Cartea IV . . a Instituţiunilorii sale, întitulati De nozalibus „actio- ibus, eli nu mai există multi timp "înainte -de Justinian. Şi în adevăr în legislaţiunea Bassului In- periii. filius familias chiari -ne militarii, are patri-: moniii, are peculiul quasi-cantrensă, asupia căruia pote fi urmăritii de victima, delictului care pâte ast-felă „obţine desdaunare de la însuşi fiul, pe cândii în dreptul. clasicii, după cum știmă,. numai militarul putea avea  . avere, şi. acâsta torte modică, căci se măiginea la ceia .
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ce- compunea peculiul castrensă, în câtii nemilitarul o 
mavea de unde să despăgubâscă pe acela ce vătă- -. 
mase prin. delictul săi. Gaius..ne vorbeşte, pentru. 

| epoca clasică de acestii-abandoniă noxalii, în. paragra- . 
fele: 75 şi 79 a. Comentariului ali IV-lea a Institu-.. 

„ țiunelorii sale; 'Ecă textul, şi traducerea acestorii pa- -: 
„ ragrafe: „Ea malificiis filiorum familias servorumve . 
veluti-. si furtum  fecerint, aut înjurian. commise- 

„vânt, nozales.actiones proditae sunt, uti liceret pa- 
„tri dominove aut litis aestimationen suJlerre, aut. 
nozae dedere; erat enim îniqiuuum, mequitiam eorum 
ultra ipsorum. corpora parentibus dominisce dam-.. 
nosam esse. Cum emin filius familias ex. viostali 
causa mancipio datur, diversae scholae auciores-pu-: 
lant eu mancipio dari debere, quia lege XII Tabula- 
rum. cautuni sit, ne aliter filius de potestate : patris 
exeat, quam si ter fuerit mancipatus. Sabinus et Cas- 
sius ceterique nostrae scholae auetores suffi îcere unam 

_mancipationem putant; crediderunt enim tres lege. 
XII Tabularun ad voluntarias mamcipationes perti- 
neve. — Din delietele filiilorii familias sati ale serviloiiă; 
de exemplu dacă ati comisii furtii. sati vre-o injuriă, ati 

- 

isvoritii acţiuni noxale, ca să fie. permisti tatălui sai 
stăpânului saii. să sufere estimaţiunea pagubei, sau să . 
abandone "pentru. causă de vătămare . pe fii sai pe: 

- servii.. Era în adevării iniquii ca negiobia fiului sai 
“a servului să trâcă pentru. tată sai pentru stăpânii 
„peste corpul fiului sati-a servului. Cândii filiul familias 

este mancipatii de tată pentru causă noxală, seriitorii 

schâlei- proculiane sunt de părere că elă trebue să 

“ fie mancipatii de trei ori, căci prin legea celorii XII: 

Tabule. este prevădutii -ca să nu iasă altmintrelea fiul 

de subit puterea . tatălui, - de câtii numai! dacă va î 

- mancipatii de trei ori. Sabinus însă şi Cassius şi cei- 

“ Palţă juriseonsulţi din sehola. n6stră 'sunt. de. părere 

“că este destul.o singură 'mancipaţiune : : ei ai credutii - 

într 'adevări că cele trei mancipaţiuni de « care vorbeşte.
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legea celorii XII Tabule se referă (numa) la vengirile 

voluntare. “ 
„- In ceia ce priveşte bunurile; tatal în totii timpul 

„ Regilorii şi” ali Republicei câştiga” totii ce parvenea - 
fiului săi -dii ori-ce: sorginte, din administrarea averii 

„sale proprii, „ceia, ce constituia peculiul profectitiii ali 
- fiului, din ceia. ce câştiga fiul prin „munea sa, din. 
"” liberalităţile făcute fiului. săi, din succesiunele la care 
-elii era -chiămatii prin testămentiă, sait de lege, civili 

- sai pretoriană. : Fiul mavea nici:nu putea avea nici 

o avere, nici ună patrimoniii, ol era uni instrumentii 
_de aequisiţiune pentru tatăl-săi; în privinţa acâsta- 

el' semăna cu servul. care era un instrument de 
acquisiţiune pentru stăpânul săi. “Dar în: timpul 
Imperiului acesti. drepti ali tatălui fu: încetul cu 

încetul restrânsii ; până în ultima stare a legislaţiunei, 
în timpul lui Justinianti, - restricţiunile . ai devenitii 

„atâtii de importante, în câtii dreptul tatălui asupra bu- 
nurilorii fiului a devenitii - fârte mici, a deveniti ex- 
cepţiunea, şi regula a ajunsi să fie că fiul oste pro-. 
prietarii. In adevără din .cele. dântâiii timpuri ale 
Imperiului, toti ce câştiga filius . familias din mo-- 

„mentul concentrării sale, plecării sale 'în castiis Şi . 
în totii timpul răsboiului, constituia averea sa proprie, 
constituia ceia ce se numea peculiul săi propriii cas- - 
trensti.. Apoi de la Constantin şi până la Justinian in- 
clusivă, se introduseră şi se lăţiră peculiul quasi. cas- 
treusit şi peculiul adventiţiat; peculiul qunsi castrensii - 
care se compusse succesivii din bunurile câștigate de: 
filiul, familias cu oceasiunea serviciului în palatul im-: 
perial, apoi de cele :câştigate ca avocatii, apoi de. cele. 
câştigate ca “preotii. saii diaconi, şi care. fu reservatii 
iarăşi ca proprietate a filiuluă familias ; peculiul ad- - 
ventiţiii compusii de liberalităţile sati succesiunele câș- - 
tigate de filiul familias, ȘI: în: fine. .de totii ce nu - 
intra în peculiul castrensi. şi quasi castrensăi, nici nu. 

- provenea din averea tati alu, asupra căruia i 1 se atribui 

7
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fiului familias dr eptul de sud proprietate, reservân- . 
du-se tatălui numai dreptul de usufruetii pe timpul vieţii 
salo. Cu chipul acesta, în ultima stare a legislaţiunei jus-.. 
tinianec, dreptul tatălui” fu redusii: la. cea mai simplă 
expresiune, elii se'mărgini la plina proprietatea peculi- 
ului profectiţiii, care aparţine or-cărui părinte chiar în . 

“legislaţiunele moderne, şi la usufructul. viager i ali d 
* peculiului adventiţiii.” 

Relativii lu aceste peculie am datii desvoltăză în- 
tinse, cu. ocasiunea explicaţiunei titlului IX a Cărţii II 
a Instituţiunelorii lui Justinian, ce am “tipărită în 
volumulii I ali Fragmenteiorii mele Juridice, la care 
se pâte referi cititorul. . a ' | 

Acestii dreptii de putere paternă este intemeiatii 
pe îndoita idee de proprietate şi de magistratură - do- 

- mestică.. Dreptul de a vinde .decurge din. ideia de 
proprietate. Asemenea şi dreptul de a beneficia de 
acquisiţiunele fiului sâii. Dreptul de a omori. din idea 
de magistratură domestică. Dreptul de abandonii noxal . 
din idea de equitate: e justi ca tatăl care se lipseşte 
de avantagiele pecuniare ce pote trage după: urma 

„fiului săi, “abaridonândii pe fiul săii, să scape de res- 
- pundere. pentru deliciele comise de fiul săi... 

De altmintrelea posiţiunea fiului în. patria potes- . 
tate este departe de.a semăna cu a sclavului în do- - 
““mâmica, potestate, chiar. în timpurile primitive ale - 

dreptului: romanii, chiar în timpurile celei mai mari 
extensiuni şi rigoră a puterii paterne. În adevărul ser- 
vul “este -ună lucru, pe cândii fiul-este o persână. Şi 
cu atâtii este acâsta mai adevăratii. cu câtii subt pune- 
ul de vedere politicii fiul este pusii pe aceiași linie 

__cu tatăl, pote. exercita. ori-ce magistratură, pote vota 

“în comiţii. Chiar subt punctul de vedere privati, elii 

“pâte contracta căsătoriă legitimă, pâte fi tutorii sai 

euratorii, - pote. fi mandatară, - pote pleda, pote con- 

_tracta datorii și a'fi obligatii -civilemente, şi urmărită. 

în timpul Republicei, pentru, aceste datorii pe averea
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ce va avea după ce va deveni sui juris, iar în tim-. 
pul. Imperiului: pe 'peculiele . salo: castrensi şi quasi 
castrensii, o e e ii 

“Apoi puterea dominicale este cternă,ea nu se stinge 
de câtii cu mârteaservului saii cu abdicarea la dânsa 

din partea stăpânului, manumiţendii pe servul săi. 
„ “Din contră puterea. paternă la: Romani, dacă -pste 
“dura chiar peste pubertate, şi majoritate . de dou&- 
deci şi 'cinci-de ani, şi prin acâsta choqueasă tâte 

"ideile nâstre ale moderniloră şi chiar a multor .po- 
„pâre: contimpurane'cu Românii, de exemplu ale Gra- 
“cilori, însă ea nu pâte dura mai multă de câtii- viaţa 
aceluia ' care o exercită, şi dacă celii ce.o exercită 
este uni. ascondentii de gradă superioră, nu pste 
dura celi. multii .de câtă viaţa lui, plus a:ascen- 
“dentului de gradă celi mai interiori, adică a ta- 
“tălui. Deosebitii „de: acesta, dnpă cum vomii vedea, 
„ea se mai stinge prin -capitis deminuţiunea ascen- 
dentului exereitatorii alii puterii paterne, pe cândiă 
căderea, în servitute a stăpânului nu libereză pe ser- 
vul săi, nici pierderea cetăţeniei sau agnaţiunei din 
partea sa nulă împedecă de a rămânea proprietară 
pe servul săi. . a 

Ca să -terminămii cu atributele şi efectele puterii 
» paterne, vomii observa că capul sacreloră, private - 

este exereitatorul puterii paterne, capul familiei, filius 
familias-nu pote avea alte: sacre private de câti 

„acelea ale capului familiei, chiar de. s'ar însura şi-ar 
face copii; la mârtea exereitatorului puterii paterne, . 
dacă va fi acesta tatăl, atunci filiul familias -va de- - „veni elii :capul familiei. şi prin consequenţă capul sa- 
crelorii private ale familiei. + - - Se 

: 

  

După ce am cercetati natura, întinderea şi atribu- „tele puterii .: paterne, să ne ocupămii' de causele din care ca derivă. i : !
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Aceste cause în dreptul clasicii. sunt: 
10 Căsătoria legitimă, saii justae nuptiae saii justum 

matrimonium, cum qiceati Romanii. 
„20 Adopţiunea care este de două feluri, adsoga- 

_țiunea, şi adopţiunea proprii disă. 
30 Causae probatio şi erroris causae “probatio. 
Iar în legislaţiunea justinianeă: 
10. Căsătoria legitimă. | 

„90 Adopţiunea, care este iar de două feluri, adro- 
gaţiunea şi adopţiunea proprii disă, 

30 Legitimaţiunea prin oblaţiune la curiă. | 
„40 Legitimaţiunea prin căsătoriă subsequentă. 

“Despre causae probatio şi erroris causae pro- 

batio am vorbită deja în volumul I ali Fragmen-. 
telorii mele juridice. . | 

Ne rămâne dari a vorbi numai de cele-alte cause 

"sai sorginţi. 
“Bi mai înteii vomii vorbi despre căsătoria legitimă.



_DESPPE CASATORIA LEGITIMA 
(UI ustae nuptiae sai ă justum matrimoniura) 

Despre acâstă. materii. se ocupă între alte texte 
paragrafele 56 până la 64 inclusivi din Comentariul 
I ali Tastituțiumelori, lui Gaius, titlul X din Cartea 

-La Tustituţiunelor ă, lui Justinianii, titlul 2 De ritu 
nuptiarum, ali Cărţii XXII din Digeste şi titlul 19 
ali Cărţii: II a Sentenţelori, lui Pauli. 

Să traduceinii mai întâi textele, Şi mai întâiii - pa- 
'vagrafele din Instituţiunele luă Gaius, Comentariul I.. 

| $ 56. „Ai pe copii subt puterea lorii paternă ce- 
tățenii. Romani, dacă aii luatii de neveste. cetăţiene 
Romane, sati şi Latine coloniare or peregrine, cu care 
să li se fi concedatii dreptul de connubiii: : căcă în | 
adevării connubiul face ca copii să urmeze condițiunea 
tatălui. « 

$ 57. „Spre acesti sfârşită este obiceiti' a se acorda 
la unii veterani dreptul de connubiii prin Constitu- 
ţiună imperiale cu acele Latine coloniare sati pere- 
grine pe care le-aii luatii mai întâi în căsătoriă, după 
obţinerea congediului ; -şi copii care se nascii din acea 
căsătoriă, devină şi cetăţeni Romani Şi cadă în ace: 
laşi timpii subt puterea paternă a ascehdenţilorii lorii.* 

$ 58. Trebue însă să tămii că nu ne este permisii
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să luăm-pe ori-ce femeiă în căsătoriă : ' cică „de la 
Sre-care nupţii trebue să ne abţinemit. ** 

$ 59. „In adevăriă între acele: pers6ne care aii între 
ele qualitatea de ascendență şi de: descendenţi, nu se 
„pste contracta căsătoriă, de exemplu între tată și fiica 
sa, între mumă şi fiul săi, între moşii Şi nepâta sa ; 
şi dacă asemenea. pers6ne se vorii uni între densele, 
se consideră că ati contractatii căsătoriă ne permisă 
şi incestudsă. Şi acesta este! până întru atâtii așa, în: 
câtii chiar: dacă prin adopţiune aii căpătatii gualitatea 
de ascendență şi de descendenţi, totuși nu se pâte 
lega între dânşii prin căsătoriă: şi de aceia pe fe- 

„__meia care ne-a deveniti fiică sati nepstă prin adop- 
“țiune, nu putemii s'o luămii în căsătoriă, chiar dacă 
ami emaneipa-0.* 

$ 60. „Asemenea şi între persânele care sunt unite 
întue densele prin cognaţiune în linie transversală sai 
colaterală, este de făcutii'o observaţiune anal6gă, darii 
nu atâtii de întinsă. “ | E 

$' 61. „In'adevăriă, între frate Şi suroră sunt pro- 
„hibite nupţiale, fie: că sunt născuţi “din acelaşi tată 

şi din aceiași mumă, fie că sunt născuţi amândoui 
numai dintr'unul dit enşiă.  Darii dacă o femeiă de- 

_Yine susora' mea prin adopţiune, între: mina și densa .. 
nu va fi evidentii posibilă. căsătoria : darii dacă adop- 
ţiunea se va dissolva prin emaneipaţiune, voiii putea 
s'o.iaii .de nevastă, precum asemenea nu se va îm- 
pedeca: căsătoria între mine şi ea, dacă eii voiii fi 

: emancipatit. a 
-Ş 62. „Este. permisii - însă să iai în căsătoriă pe 

fiica fratelui meii; şi acesta s'a introdusii pentru prima 
Sră- în usii, cândii xr&posatul Impăratii Claudiii a luati . 
în căsătoriă pe Agrippina, fiiea fratelui săii; iarii pe | 
fiica -surorei mele. nu o potii, lua de nevastă. Şi aceste 
reguli s'aii confirmati în urmă şi prin constituţiuni 
imperiale. Asemenea nu potă lua în căsătoriă pe mă 

„Tuşa mea paternă precum nici pe mătuşa mea maternă.“
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ş. 63. „Asemenea nu potii lua în 'căsătoriă pe fe- 

meia 'care mi-a foştii o dată. s6eră, saii nuroră, sait 

fiică vitrică, sati mumă vitrică. De aceia amii qlisti 

încă o dată, căci dacă încă subsistă căsătoria din care 

resultă o asemenea afinitate, .e altă rațiune pentru 

care nu se pâte contracta căsătoriă, acâsta este pentru 

că o femeiă nu pâte fi unită în căsătoriă în acelașii 
timpă cu doui bărbaţi, nici se pote ca unii bărbatii 
să aibă în acelaşii timpi două neveste.“ 

Ş 64. „Deci dacă cineva va contracta căsătoriă ne- 
permisă Şi incestudsă, nu e consideratii că are nici soţie 
nică copii legitimi (copii cărora să le pâtă dlice liberi 
sui): căci copii care se nascii din relaţiuni neligitime, 
sunt consideraţi că ati mumă, darii nu şi tată, şi de 
aceea nici nu potii să fie subt puterea paternă a aceluia 

„ din care sunt concepuţi, ci că sâmănă cu acei copii pe 
"care muma îi a conceputii din fiori, vulgo., (fără să 
"ştie în mod precis de la cine), căcă nici - aceştia din 
urmă nu sunt consideraţi că aii tată, de vreme ce tatăl 
lorii este incert (adică nu se ştie cine este). De unde şi 
el.se numesci obicinuit spurii, sai de la vorba grecâscă, 
szopidvy, adică născuţi "din sămânță (6z5g66) necunos- 
cută, sait pentru că sunt fii fără tată certii“, 

Săi traducem acum paragrafele titlului X din Tastitu- 
țiunile lui Justinian. 

Principium. „Contractă între dânşii juste nupţii ce- 
tăţenii Romani :care se uneseii conformii preceptelor 
legii, masculii. adică, dacă sunt puberi, femeile dacă 

„sunt nubile, fie că sunt sui. juris, fie că sunt alieni 
furis, adică subit putere paternă ; numai dacă sunt . 

_subt putere paternă, să aibă consimţimentul ascen- . 
denţilorii subt a cărori putere se află; căci acesta. 
se. cere să fie şi după raţiunea naturală şi după raţiunea - . | 
dreptului civilă Romană, şi acâsta până întru atâtii în 
câtii consimţimântul ascendentului trebue să precedă 
contractarea căsătoriei. De unde s'a născutii întrebar ea,
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dacă. fica furiosulut « se pâte” căsători, sai „dacă ful = 
furiosului pâte lua soţie legitimă ? 
„SI fiind că relativii la, fiul furiosului opiniunele ju- 
xiseonsulţilorii erati varii, 'amii luată; decisiunea, ca, 
după exemplul fiiei furiosului, asemenea şi fiul fu- - 
„riosului să.p6tă contracta căsătoriă legitimă, Şi fără. 
intervenţiunea tatălui, după modul stabiliti prin Con- 

„. stituţiunea n6stră (care figureză în Condica lui Justinianii 
“subt legea 25, De nuptiis, titlul 4 ali Cărţii a V-a).“. 

ŞI. „Decă nu ne putemii căsători cu ori-ce femeiă: 
căci de la' 6re-care căsătorii trebue să ne abţinemii. 

“In adevăr între acele persâne care sunt între ele. 
ascendență Şi descendenţi, nu se pote contracta, că- 
sătoriă. de exemplu între tată; şi fiia sa, între moşii 
şi nepâta sa, între mumă şi fiul săi, între mâșă şi: 
nepotul săi, şi acesta până la - infinitii: şi dacă ase- 
mienea persâne se unescii între densele,.se consideră” 
că aii contraetatii nupţii nepermise şi incestudse. Și 

_acâsta merge până acolo, în câtii chiar dacă .pers6-. 
„nele capătă qualitatea de ascendenți şi de descen- 
denţi între: densele prin adopţiune, totuşi nu se vorii 

- putea căsători, şi până întru atâtii există prohibițiunea,. 
în câtii ea subsistă şi după disoluţiunea adopţiunei.. 

_Şi-de aceia -pe femeia: ce "ţi-a deveniti -fiiă sait ne-” 
pstă prin adopţiune, nu 0 vei putea lua de soţie, de -: 
Şi vei începe prin a o :emancipa.“ 

Ş 2. „Asemenea şi între persânele care sunt unite 
“între dânsele prin cognaţiune în linie transversală sai - 
'colaterală, trebue să facemii o similă observaţiune, 
de şi nu tocmai atâtii de întinsă. In adevării între 
frate şi suroră nupţiele sunt interdise,. fie că sunt 
născuţi din acelaşi tată şi: din aceiaşi mumă, fie că 
sunt ambii născuţi numai dintr'unul dint'Enșii. Darii 
dacă o femeiă îți va fi devenitii Suroră. prin adop- 
ţiune, câtii subsistă, adopţiunea. evidentii-că nu te vei 

putea căsători 'cu. dânsa: darii dacă ea va fi eman- 

cipată, sati tu vei î emancipatii, și ast- felii se va 

7
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disolva  adopțiunea, atunci vei puiea s'o iei de ne 
„vastă. Şi de aceia este constantii că dacă cineva vreă! 

să. adopte pe ginerele. s&ii, trebue mai întâi să man- 
cipe pe fiia sa: şi dacă, cine-va' vrea. să adopte: pe 

„nurora sa, trebue mai întâiit să  emancipe pe fiul 

$ 8. Pe: fiia fratelui sati a surorei' mele nu o. 
potii lua în căsătoriă.  Darii “nici pe nepsta fratelui 
saii a surorei mele nu o poti lua în căsătoriă, de şi . 
este la alti patrulea gradi de cognaţiune faciă. cu mine: 

“căci pe.a cărui fată nu o potii lua în căsătoriă, nui 
„poti lua nică nepâta drepti soţiă. Iară pe fiia fe- 
„meii. pe care a adoptato tatăl tăi, nu eşti opritii de 
“a o lua de nevastă, căci nu are nici o legătură cu 
tine, nici după. dreptul natural, nici după dreptul 
civilii. & | e ÎI a 
„$ £. „Copii însă a doui fraţi saii a două surori, 

sati a unui frate şi a' unei surori, se potii lua în că- 
sătoria.€ E 

$ 5. „Asemenea nu poţi lua în căsătoriă pe mă- . 
tuşa ta paternă, nici „naturală, nică adoptivă, pentru că: 
iţi ţine locii de ascendentă. Asemenea. nici pe.mă- .. 
tușa ta maternă. Pentru aceiaşi rațiune este drepti 
să nu poți lua în căsătoriă nici pe strămiătuşa. ta pa-.. 
ternă saii maternă.* . | e 

$ 6. „Asemenea . pentru  causă de respectii a afi- 
nităţii, trebue să ne abţinemi.. de la, Gre-eare nupţii. - 
Aşa, de exemplu, nu poţi .luă în căsătoriă pe fiia ta 
vitrică (adică pe fiia nevestii tale dintr'o precedentă - 
căsătoriă) nică pe nurora 'ta, căci ambele îță ţinii loci 
de fiice. Aceasta astfel ' trebue înţeles, dacă adică, 
Îţi a fostii nuroră sait fiică vitrieă: căci” dacă îţi este 
incă nuroră, adică. dacă este încă căsătorită cu fiul . 
tăi, atunci pentru altă cuvânti nu o poţi:lua în că- 
sătoriă, pentru cuvântul că ea nu pâte să aibă doui 
bărbaţi de o dată; asemenea dacă, îţi este încă, fiică vitrică, adică dacă muma ei ește încă . căsătorită cu | 

4 
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tine, atuncă de aceia. nu o poţă lua de .- novastă, căci 
"nu poţi avea două neveste de o dată.“ 

$ 7. „Pe scera ta şi pe muma ta vitrică nu poţi 
să o iei de nevastă, căci îţi ţine locii de mumă. Ceia, 
ce asemenea are loci după disoluţiunea afinități: - 

„căci dacă îță este încă mumă vitrică, adică dacă este 
“incă căsătorită cu tatăl tăi, eşti opritii de a o lua 
de nevastă după dreptul: comuni, căci o femeiă nu 
pâte avea în același timpii doui bărbaţi. Asemenea 
dacă îţi este încă s6cră, adică dacă fiia sa este încă 
căsătorită cu „tine, atunci de aceia eşti opriti de a 
te căsători cu densa, fiindii că nu. poţi-avea: două 
neveste de o dată.“ 

Intre paragraful. 7 și paragraful 8 vomit intercala 
două fragmente din două Constituţiuni din Condica 
Thodosiană,: cel Vântâii din legea 2 ,„ Cartea III, 
titlul 10, a Impă&raţiloră “Constantin și Constanţiiă- 
Chlorii, celt d'ali . douilea din legea 4, Cartea III, 

titlul 10 a Impăraţilori Honoriii și Theodositi: 
„De şi strămoșii noştrii aii credutii că este permisii, 

-după ce Sa disolvatii căsătoria fratelui tăti, să ei în 

căsătorii pe fosta sa nevastă ; asemenea după mârtea 

soției tale saii după ce te vei fi divorţat de densa, 
să iei în căsătorie pe surora ei, cu tote acestea noi 

"decidemii să s6 abţie ttă hamea de la asemenea că- 

sătorii, şi să nu cregă că se. potii - naşte copii legi- 

tii din asemenea uniuni: căci copii nelegitimi se 

cuvine să fie cei ce se nascii dint'ânsele.“ 

"Să se considere ca cum ar fi comisii incestii acela 

„care după ce a pierdutii pe nevasta. MVântâiii, a cre 

"- dutit.că pâte lua în căsătoriă adevărată pe surora ei; 

asemenea pentru : aceiași rațiune. şi femeia care, după 

-mârțea, bărbatului” ci, va crede că pâte aspira vala-.. - 

bilii a se căsători cu fratele germanii alii fostului 

săii bărbati.“ a 
$ 8. „Din contră ful bărbatului cu o precedentă 

soții şi fiia nevestii cu unii precedentii: bărbatii,. sati |
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vice-versa, potii valabil contracta căsătoriă, de şi au 
fraţi sati surori născuţi din căsătoria contractată în - 
urmă, & a | 

$ 9. „Dacă soţia ta, divorţândii de tine, se va re- 
căsători şi va avea cu secundul săii bărbatii o fiiă, 

_acâsta nu este în adevării privigna ta, adică fiia ne- 
vesti tale dint”o precedentă căsătoriă, cu tote acestea 
Julianii dice că trebue să te abţii de ao lua.de ne- 
vastă;: căci nici. logodnica fiului tăi nu'ţă este nuroră, 
nici logodnica tatălui tăi mumă vitrică, şi cu tâte 
acestea mai bine şi mai conformi cu dreptul se com- 
portă aceia care se abţinii de a le lua în căsătoriă.* 

| $ 10. „Este certii că şi cognaţiunele servile sunt 
„piedică. la căsătoriă, de exemplu, dacă din întâmplare 
tatăl și fiia sa, fratele şi surora sa vorti fi manumiși. & 

$ 11. „Mai sunt şi alte persâne care, pentru di- 
verse raţiuni juridice, sunt oprite de a se căsători 
între densele, care amii pusii să se menţioneze în 
Digestele sati Pandectele culese din vechile scrieri .. 
ale jurisconsulţilorii clasică. « Da Ie 

$ 12. „Dacă în contra celorii ce ami disii, unii bărbatii 
şi o femeiă se vorii fi uniti, ei nu sunt consideraţi 
ca bărbati legitimi, ca soţie legitimă, uniunea lori -. 
nu este căsătorită, nici averea ce se va fi adusi bir - 
batului destre. De aceia copii care se nascii dintr”o 
asemenea uniune, nu sunt subt puterea tatălui lorii,. 
ci semănă, în ceia ce priveşte puterea paternă, cu 
acea pe care muma îi a conceputii vulgo (din floră): 
căci nici aceştia din urmă nu sunt consideraţi că au 
tată, de Gre-ce tatăl lorii este incertii: de unde ŞI 
obiceiul de a se nuini spurii, sai de la 'vorba, gre- 
câscă oaopăâw (care vine de la Sâipas sămînţă) adică 
concepuţi de ici de acolo, de: unde a cădutii ' adică 
săminţa, sai ca unii ce sunt fără tată. De unde w- m6ză, că disolvându-se o asemenea uniune, nu e loci a acţiunea ei uaoriae, pentru restituţiune de dote. Ba încă cei ce contractă nupții prohibite, mai sunt . 

4
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supuși şi la pedepse, prevădute anume în ? diverse. 
“Constituţiuni imperiale D.&. . po 

$ 13. „Câte o dată însă se întâmplă ca “copii, care 
nu aii cădutii subt puterea ascendentului lori, îndată . 

„cu naşterea lorii, să fie. reduși în urmă subt ; puterea i 
luă - “paternă. , 
„„Ast-felii este copilul simplu naturali, care este în 
urma naşterii sale datii curiei, căci printr” acâsta cade -. 

“subt” puterea paternă a tatălui săii2): toti asemenea. 
„Şi copilul: proereâtii de o mumă liberă, care nu era 
“oprită în momentul conicepţiunei copilulăt de a lua 
în căsătoriă pe bărbatul din 'care la conceputi, şi 
cu care bărbatii femeia trăia obicinuitii, este redusi, | 

„dacă în urmă părinţii lui se căsătorescii şi constată | 
„ momentul transformării coneubinatului în căsătoriă - - 
„prin redactare de instrumentii dotalii, subt puterea. 
„paternă a tatălui. săi. Chiar dacă în ur mă se va naşte 
din aceiaşi căsătoriă copii ' legitimi, totuşi Constitu- 
țiunea n6stră legitimeză pe celii năsoutii în. concu- 
binatiă 3, | 

Vomii traduce la finele acestui tu şi două ag: | 
mente, unul din novela 78, capii 4 a lui Justinianii,. 
şi altul din. novela 74, capitolele l-şi 2 ale aceluiaşi 
Impăr ati :. 

:„ Dacă copii sunt chiar născuţi dinte unii: tată care 
trăieşte. în relaţiuni obicinuite -cu serva sa, dacă tatăl 
în urmă va manumite pe mumă, -şi se. va căsători 
cu dânsa, redactândii şi instrumentii 'dotalii, acei. co: 

pik îndată cu acestă: redacţiune, vori deveni liberi şi 
-xorii cădea subt puterea paternă a tatălui lori,“ | 

„Dacă cineva n'are copii legitimi, ci numai copii 

:) VeqI între altele Constituţiunea Impăraţiloră 'Theodositt JI, Va- 
lentiniană și Arcadiă, care formeză legea - 4, C., De. incertis nuptiis 
(V, 5) și lexea 6 în Condica acelașii titlu. , 

2) Vedi Constituţiunea Impăraţilorii i Theodosii și Valentinianiă, care -: 

formeză “levwea 3 C., De naturalibus liberis (V, 27). - 

3) Vedi Constituţiunele care formeză, legile. 10 şi 11 în Condica lui 
Justinianti, titlul 27, De naturalibus liberis, ală Cărți a v- -a.
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naturali, şi vrea “săi legitimeze, dacă muma lori nu... 
“mai trăește, saii este cădută in vr'unii delictii, sati 
_nu.o putea lua :de soţie legitimă, din- causa vre-unei 
piedici legale, să. pâtă tatăl, lăsândii pe mama lorii 
în starea sa primitivă, să. provadă. la sorta ,copiilorii 
şi să adreseze Impăratului rugăciune, arătândii tote 
aceste împrejurări, şi săi spue că vrea. să dea; fiilorii 
sei qualitatea de legitimi şi săi capete subt puterea, sa - 
paternă, în urma căria petiţiuni, şi Impăratul atunci . 
le va acorda printrunii reseriptii consolaţiunea de a 

“deveni legitimi. şi de a cădea subt puterea paternă a ; . 
tatălui lori. a o Și 

„„ Sentenţele lui Juliă: Pauli, Cartea II, titlu 19, - 
a Despre. nupții, 

„..$ 1. „Se pâte contractă „sponsalii (logodnă) atât. 
între puberi câtii şi între -impubenă.* - a 

$ 2.. „Căsătoriele acelorii. co 'se află subt putere 
paternă, - nu se potii contracta fără consimţimântul | 

„aceluia, subit a cărui putere paternă se află; darii cele | 
». valabilă contractate, nu: se potii . disolva. din causa -. 

exercitatorului puterii . paterne: căci consideraţiunea 
"utilității publice -trece înaintea intereselor, private.“ 

$ 3. „Dupi dreptul civilii între ascendenți şi des- | 
cendenţi nu se pâte contracta căsătorii: nu pociii lua 

„de nevastă pe fiica sati pe nepota mea; pentru stră- 
„nepotă, raţiunea etăţii împedecă căsătoria. « a 

$ 4. „Cognaţiunea resultândă din adopţiune este 
întruni modă absolutii impedimentii la căsătoriă între 
ascendenți şi descendenţi; între frate şi suroră însă „numai pe câtii timpii nu intervine capitis deminuţiune.E” 
3.5. „Nu pociii lua în căsătoriă nică pe s6era mea, nici pe nurora mea, nici pe fiica mea, vitrică, născută dinti”o precedentă, căsătoriă, nică: pe muma mea. vi- trică. Darii acela care va fi. luati. de nevastă:o. cog- mată în contra prohibiţiunei: legii, remisă fiind errea, |
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femeii (care ignora prohibijiuinea) + va f pedepsiti cu 
pedâpsa prevădută, de legea Julia, despre. aduliere . 
iar femeia nu.*. - -. | 

Ş 6. „Intre servi şi liberi nu se  păte contractă că- 
sătorie, ci numai contuberniii.“ 

_$ 7. „Nici nebunul, 'nici nebuna nu pste contracta - 
cisătorii; dar. căsătoria valabilti contractată. nu se 
disolvă, dacă în urmă unul din soţi înnebunește.“ | 

-$ 8. „Bărbatul: absentii: de la domitiliul săi. se. 
pâto căsători ; femeia absentă de Ja domieiliul. băr- E 
batului nu se pâte căsători.“. 
_$ 9. „Sa decisti că libertul care va % conb:actat 
căsătoriă cu patr6na. sa, sait - cu ' soţia sait cu fiica 

"patronului, se va pedepsi din causa dignităţii persGnei 
cu pedepsa ' muncii extraciiunei metalelorii saii cu 

„munea publică,“ 
"-Traducemii ca anoxi Şi titlul următorii XX, „Despre 3 

e 

„Pe tot timpul cati: cineva are:  povastă legitimă, 
nu pâte avea şi. concubină. Deci. concubina nu -se 
 deosibeşte, de. soţia legitimă de câtit numai prin in= 

E gențiune. * E



„ DIGESTE, CARTEA AU, TITUL 1 
_ DESPRE RITUL NUPTIALYE. 

_ iDespre regulele relative lu căsătoriă) , 

  

1. Modestinu, Cartea 1 a Regulelorii. - Aa 
-„Nuptiă sunt uniunea bărbatului. şi a. femeii, .con- 
"sorţiul lori pentru tâtă „Xiaţa: comunicaţiunea din - 
partea bărbatului femeii sale a condiţiunei sale so- . 
ciale (dreptii profanii) Şi a sacrelorii sale private (drepti 
divină) & Aa SD a 

2. Pauli, Cartea 25, Comentarii asupra Kdic. . tuluă, luă Salviă. Juliantă. i | i „Nu pste să existe căsătoriă fără consimțimântul „tutulorii, adică şi alii acelora ce se însoţescii şi alti ace- lora subt-a cărorii. putere paternă se află fiitorii soţi.« . -3- Același, Cariea 1, Comentariti asupra scrie- . riloriă luă Sabinus. : i a 
„Dacă amit subt puterea mea paternă pe unii. ne- . poti dintr'unii fi, și pe o nepotă dinti'altii fii, Pom.- . poniii scrie, şi este adevărată. ce serie, că căsotoriă între dânşii nu se pâte contracta de câtii cu consim- "* țimântul -meii. & | | a 

„4. Pomponit, Cartea 3, Comentarii GSupra scrie- rilorii, lui Sabinus. a
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„Minâra. de doui-spre- dece. ani -nu . devinie soţiă le-. 
gitimă de câtii din. momentul - în care va fi împlinită 

la bărbatul ei doui-spre-dece ani.“ . 
5. Același, Cartea 4, Comentarii + asupra. sorie-! 

viloră, luă Sabinus. | 
„Sa decisti că femeia se pâte căsători prin sbrissoră 

sati prin nunţii cu unii bărbatii absentii de la domiciliul 
'săii, dacă este adusă în casa lui. Darii femeia absentă de - 
la domiciliul bărbatului - nu se pâte căsători cu elii prin 
seris6re. sati prin nunţii; căci. este trebuinţă de de- 

. ducţiune în casa. bărbatului, domiciliul matrimonial, 
“iar nu în casa. femeii. - R 

„6. Ulpiantă, Cartea 35, Comentarii asupra sorieri- o 
. loiră luă Sabinus. - 

„In cele după -urmă serie * Cinna: Acela „+ care pri- 
meșşte în casa sa, o -femeiă în lipsa sa, o temeiă ab- 
sentă, în privinţa pers6nei lui, darii presentă în pri-. 

"vinţa domiciliului săi, şi în urmă întorcându-se de 
la cină, more' lângă Tibru, trebue să fie plâns de 

„soţia lui, adică soţia sa trebue săi porte. doliul.“ 
7.. Paulu, Cartea. unică, Comentarii asupra legii 

"- Paleidia. 
„Şi de aceia în acestă casii se pâte. intâmpla ca o 

femeiă de şi este încă vergină, să aibe. dote și ac- 
“ţiune :pentru restituirea dotei. “ 

8. Pomponiti, Cartea 5, Comentarii asupra serie-. 
„riloră luă Sabimus. --. 

„Unii. libertii nu pâte lua de. nevastă pe muma, 

sa libertină, sati. pe surora sa: acestă: înterdicţiune. . e 

S'a introdusii prin moravuri, nu prin legi.“ 

9. Ulpianu, Cartea 26, Comentarii asupra scrie- 

“iloră luă Sabinus. - , 

„Daca nepotul vrea să se însâre, pe cândii mogul: 

săi este .. nebunii, în ori-ce casă consimţimântul ta- 

"tălui săi îi -este. necessariii; .iar dacă tatăl săi este. 

_ nebună, şi moşul săi cu minţile întregi, - va, fi destul. 

- consiznţimentul moşului săi. i
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-$ 1. „Acela, ali cărui tată a fostă. făcută captivii 
de inimici, dacă nu se va întârce “tatăl în. termenii 
de trei ani de dile de cândi a devenitii captivi, se 
pâte căsători fără să: mai “aştepte întâreerea' tatălui” 

“şi consimţirea sa.“ | N a 
Paulă, Cartea 85, Comentarii asupra Edictulă: 

lui Sălviă, Julianiă. e, . Re 
Dacă tatăl lipseşte, ast-feli în câtti să nu se ştie . 

„„unde este şi de mai trăeşte, ce trebue să facemi, cu 
drepti cuvântii se întrebaii jurisconsulţii, şi nu se unea 
asupra solbiţiunei. Şi dacă a trecutii trei ani de cândiă 

„lipseşte tatăl şi nu se ştie unde: este şi de mai trăeșşte, 
nu mai vorii fi opriţi copiilui de oră-ce: sexti ar fi de 
a contracta căsătoriă legitimă. Da 
„Îl. Juliană, Cartea 62 a Digestelorii. | Ş 
„Daca fiul celui ce este captivi, la inimică sai lip-. 

„seşte de la domiciliul săi, sa însuratii: înaintea ex: 
- pirăriă termenului de trei ani de la captivitatea sut 
absenţa sa, sâă dacă fiica lui se va fi măritatii, cui. 
sunt de părere că şi unul și altul a contractatii că- 

"sătoriă valabilă: numai fiul să fi luat de nevâstă, nu- 
mai fiia să fi luati de bărbată, pe o'persnă dev... „ condiţiune pe care să fie certii că tatăl nu ar fi res- - 
pinso.. a 

12. Ulpiană, Cartea 26, Comentarii, asupra. Scrie- - vâloră lui Sabinus. 
„Dacă femeia 'ce a “foste mai întâiii. nevasta mea, şi. pe care eii . ami - repudiat'o,: se va fi căsătoritii cu - Beius, pe care cil în: urmă lamii adrogatii, nu va f | căsătoria incestudsă.« i 

_$ 1 „Intre. mine şi logodnica tatălui meii nu se | pote . contracta: căsătoriă, de şi nu se pote dice pro- „Pr că este muma mea _vitrică, e - - Ca __$2 „Şi viceversa logodnica: mea nu-se pste 'că- „Sători cu tatăl mei, de Și propriii. disă nu este nu- Tora Sa a o $ 3.. „Dacă soţia „mea, după ce se va fi despărţit |.
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de. mine, se va fi căsătorită cu altul, şi ar fi făcută cu 
elii o fată, Julianii este de părere că acâstă fată nu . 
este privigna mea, darii totuşi trebue să mă abţiti | 
de a o lua de nevastă.“ E 

$ 4. „Pocii să iati în căsătoriă pe fica surorei mele 
adoptive. In adevării nuw'mi e cognată fiica ei, căci nimi- 
„nea nu devine unchiii materni prin adopţiune. Şi nu- 
mai acele 'cognaţiuni resultă din adopţiune care sunt - 
legitime, adică care derivă din agnaţiune. Pentru acelaşă .. 
cuvântii pociii .să iaii în căsătoriă şi pe suroră tatălui. 

„mei adoptivi, dacă nu este născută din acelaşii tată. 
cu densul (adică dacă este surora lui uterină).“ - 

'13. Același, Cartea 35, Comentarii asupra sorie-. 
riloră luă Sabinus. 

” Dacă patrona este. atâtă de ienobile. în caii că- 
'sătoria ei -cu libertul săi să pară de totii saii aprope 
honorabilă, - (subt punctul de vedere ali cerinţelorii 
sociale) acea căsătoriă, dacă. judecătorul însăreinatii - 
să o aprecieze o va. giisi. ast-felii, nu 'se va prohibi. 
“14. Paulu, Cartea 35, “Comentarii asupra Bdic--.. 

tuluă luă Sabwvitt Julianit. | 
„Fiul adoptivi de va fi: emancipatii, nu pâte lua : 

„* în. căsătoriă pe fosta nevastă. a tatălui săii adoptivi : : 
“căci. îi ţine locii de mumă vitrică.& * 

Ş 1. „In -materiă de 'căsătoriă şi cognaţiunele ser: 
vile. sunt de luatii în consideraţiune. De aceia ma- 
numisul:nu pote lua în căsătoriă pe muma sa. Toti 

"așa trebue să dicemii: ȘI pentru: surora sa, şi pentru. 
"fiia' surorei sale: (pe nici una din ele nu le pote lua 
de nevastă). Totti așa trebue să decidemii vice-versa. 
că tatăl nu pote lua în. căsătoriă' pe fiia sa, dacă aii 
fosti ambiă manumiși, de şi este îndoială că e tatăl 
ei (căci paternitatea este tot-d'a-una incertă). De unde. 
resultă că unii tată natural nu pote lua: în căsătoriă : 
nică pe fiica sa născută . din. flori. (concepută vulgo): | 
căci în contractarea căsătorieloră trebue. să. se îa' 

3 în considerațiane dr septul natatral. şi sentimentul



"de pudore: şi este în contra. pudârii ca să ia cineva 
de.nevastă pe fiia sa... i 

$ 3. „Ceia ce s'a 'întocmitii în privinţa cognaţiu- 
nelorii servile, trebue observatii şi în privinţa. afini- 
tățilorii servile: :de exemplu pe. aceia care a trăită. 
în: contubernii cu tatăl meii, să .nu o pociii lua în 
căsătoriă ca pe o mumă vitrică: şi vice-versa pe aceia 
care a. trăitii în. contuberniii. cu fiul mei. să nu o 
pociii..lua, de nevastă ca pe o nuroră.. Totii aşia nică . - 

pe muma femeii cu -care amii trăită în contuberniii 
nu 0 pociii lua în căsătoriă, ca pe o s6eră. Căci de 
Gre-ce există. o Gre-eare. cognaţiune servile, de: ce să 
nu. existe şi o Gre-care afinitate servile? Şi în casă ! 
de dubii este mai certi: și mai cuviinciosii a se:ab- | 

"ţine de la âsemenea căsătorit: | ă 
$ 4. „Acum să vedemii ce trebue. să înțelegemii 

prin mumă vitrică, prin. privignă, prin s6eră, prin 
nuroră:. ca să ştimii pe cine nu putemii lua de ne 

„vastă? Unii înţelegii prin mumă vitrică soţia tatălui, 
„prin. nuroră. soția fiului, - prin privignă fiia nevestii! 
dintr'o precedentă căsătoriă. -Darii în ce privește ces- | 
tiunea căsătoriei, este mai adevăratii a decide că nu 
pociii lua în căsătoriă nică. pe soţia moşului mei, nică 
pe soţia strămoşului meii.: Așa în. câti.pote cineva 
avea: mai multe noverce, adică mume vitrice pe care 
să nu le p6tă lua pe nici una .de nevastă (căci no- 
vercă: se înţelege şi soţia tatălui şi soția moşului). Şi 
nu e mirare. Căci nici fiul adoptivi nu pâte lua de 
nevastă pe soţia nici a tatălui săi natural, nică a ta: 
tălui s6ă adoptivii. Darii şi dacă tatăl meii va fi avut 
mai multe soţii una după alta, nu potii lua în! căsă- 
toriă: pe nici una dinti”ensele, De aceia subt numire 
de s6eră se înţelege nu număi: muma soţiei mele, * 
darii şi "moşa şi strămâşa ei, şi pe. nici una din ele 
nu pocii lua de nâvastă. Asemenea subt numirea de nuroră se înțelege nu numai nevasta fiului mei. darii 
ŞI aceia a nepotului: sai strănepotului mei: de ŞI
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acestea se numescii - propriă pronurori. Prin privignă 
asemenea se înţelege nu numai fiia soției mele dinta”o 
precedentă căsătoriă, darii şi nepota ei Şi strămepâta 
ei, şi pe nici una dintr'6nsele nu 6 pociii lua în că-: 
sătoriă. Asemenea Impăratul Augusti a interpretatii: 
că nici pe muma acelei femei cu care ami fosti lo- 
goditii.nu o pociă lua în căsătoriă, căci mi-a ținută 
locă de s6cră.“ 

15. Papiniani, Cartea 4a , Respunsuriloră. 
„Nu trebue să iati de nevastă pe soţia aceluia ce 
"mi-a fostii o dată privignii; asemenea nici muma vi- 2 

trigă nu trebue să se căsătorescă cu acela care a fost, 
bărbatul fiicei sale vitrice.“ 

16. Paulu, Cartea 35 a Comentariuluă asupra 
Edictului luă Salvii Julian. 

„Prin “oraţiunea r&posatului Impăratiă Marcu Au- o 
'xelii este prevădutii, că dacă fiia unui senatorii se 
“va căsători cu uni libertii, căsătoria să fie nulă: Si 
acestă oraţiune a fost urmată de unii Senatusconsultii. “ 
"$. 1. „Când-se căsătoreşte unii nepotii trebue să” 

| consimţă, şi moşul şi tatăl lui: iar când se căsăto-" 
reşte uă nepotă consimţimântul moşului este suficienti“ 

$. 2. „Nebunia este unii obstacolii la căsătoriă, căci. 
trebue consimţimântii : dară nebunia soţului inter-" 
veninditi după contractarea, valabilă a căsătoriei, 1 nu se 
impotriveşte la durarea. căsătoriei. 
-17. Gaius, Cartea 11 a Comentariul asupra - 

“ Băichuluă provincială. 
„Calitatea de frate sati de suroră câștigată prin adop- | 

ţiune, numai pe atâtii timpii împedică, căsătoria, pe 

câtii timpii dură adopţiunea.: De: aceia pe femeia pe - 

„care. tatăl meii a adoptat'o şi în urmă a emancipat'o, | 

o pociă lua de nevastă. Asemenea dacă mă va fi eman- . 

cipat pe.mine şi pe ea va fi reţinut'o subt puterea 

sa -paternă, ne vomii putea căsători împreună.“ 

„.$. L. „De aceia celit ce voeşte a adopta pe gine- . 

rele săi, este consiliat să emancipe mai ântâii pe | 

o
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fiia șa, asemenea şi acela care vrea să adopte pe 
„nurora sa, trebue să emancipe mai ântâiii pe fiul să“. 

Ş. 2. „Asemenea, suntemti opriți a lua în căsătorie 
pe mătuşa, nostră paternă sati maternă, precum şi pe 
strămătuşa paternă saii maţernă: cu tote 'că strămă- . 
tuşa mea paternă şi strămătușa mea maternă sunt 
cognate cu mine în al patrulea gradii. Asemenea pe. 
mătuşa mea sai pe  străniătuşa mea paternă nu o. 
potiii lua în căsătorie, char dacă ar fi obţinut astă 
qualitate prin adopţiunee. - 

18.. Julianii, Cartea 16 a Digestelorit. * 
„Căsătoria recontractată între aceleaşi persâne. în - 

urma divorţului, nu e valabilă, - dacă recontractarea 
mu a fostii făcută cu consimţimântul ascendenţiloră *. 
19. Marcianii, Carlea 16 a Tustituțiunelor. 

„In virtutea capitolului ali trei-deci şi cincelea ali . - 
legii Julia, ascendenţii care aii pe descendenţii lorii 
subt puterea lor paternă, şii împedică, pe nedreptii, 
de a se însura,.saii de a'se mărita, sati care nu vorii 

“să îndestreze pe fetele lLorii, sunt constrînşi prin mij- 
locirea proconsulilorii şi a presidenţilorii de provincii 
să căsătorescă, pe copii lorii, şi dacă sunt fete să le 
și doteze. Sunt consideraţi că se înpotriveseii la că- 
sătorie, şi acei ascendenți. care nu caută, care nu stă- 
„ruescii să-.le găsâscă partidă copiilorii lori. & : 

20. Paul, Cartea unică a Comentariul asupra 
Oraţiuneă roposaţilori Imperaţi Severii și Comod, 
__„Trebue să ştimi că în oficiul curatorului nu intră, 
de a îngriji ca pupilla sa să se căsătorâscă: căci ofi- ciul săi nu constă de câtă: întru a administra aface-. 
rile. pupillei.: Și. aşa ai şi decisii Împărații. Septimă Severii şi Antonin Caracalla „printr'unii reseriptii în termenii următori: Intră în oficiul curatorului, ad- ministrațiumea afacerilor, pupilleă, iar pupilla pote să se căsătorescă după plăcerea sat. - e „21. Terenţii Clemens, Cartea 3 a Comentariul asupra legilor Julia și Papia Poppaea. 

+
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„Filiul familias nu pâte.fi constrânsii de. ascen- 
-dentul exercitator al puterii paterne a se căsători“, 

22. Celsus, Cartea 15 a Digesteloră. | 
| „Dacă siliti de tatăl săti' unii fiii ia de nevastă pe 
„uă femeie cu care altmintrelea nu sar fi însurat, cu. . 
t6te acestea.a contractat căsătoria. care, fără voia lui, i 

„„nu se putea contracta, eliă este consideratii că a pre- 
feratii să se. căsătorscă de cât: să nu. asculte pe 
tatăl său“. 
"93. Acelaşiii, Car: lea 30 a Dig gesteloră. - 

„Prin legea Papia se prevede că toţi ingenuii, afară 
„de . senatori şi de. copii loră, se poti căsători cu 
liber tine“. 

24. Modestini, Cartea 1a  Rogudelurăt.. „ 
„In traiul în comunii a unei femei libere cu unii 

b bărbat, trebue să vedemii căsătoriă, iar nu concubi- 
natii, afară numai dacă femeia nu e dintr'acelea care” 

„se dă pe bani, care face „speculă cu corpul: săi. 
25. „Același, Cartea 2 a Regulelor. 

Fiul emancipatii se.pâte căsători și fără consim- 
" timântul tatălui săi, şi copilul: ce :se va naşte. din ” 
căsătoriă îi va fi herede suus.“ 

26. Acelaşiti,. Curtea 5.a iniapunsuriteră, a răs- 
punsii :. | 
Că cu. “femeia acusată de adulteriti, nu pâte cineva 

"să se îns6re, în viaţa fostului săi birbat care. s'a 
divorţatii. de densa; miicar că-ea nu a fost încă jude- 
cată și condamnată pentru acest delict.“ 

__“27.. Ulpiană, Carlea 8 a: Comentariul asupra | 
" egilor Julia şi. Papia. Poppaea. | 
„Dacă cineva exercitândii: dignitatea de “senațorii, 
a luat de. nevastă pe .uă libertină, de şi ea provisoriii 
nu” este nevastă, legitimă, cu tâte acestea este sus- 

'ceptibile de-a deveni, dacă “soţul ei va perde digni- 
tatea de senatori. & 

28. Mareianii, Car lea 10 a nstituţiumnelor id.
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- „Patronul nu “pote: lua cu sila de nevastă pe li- 
berta sa.* .. i a 

29. Ulpiană, Cartea 3 a Comentariului asupra 
legilori, Julia și Papia Poppaea.  - Dau 
„Acesta se dice că s'a decretatii şi de Ateius.Ca- . 

pito în timpul consulatului săi. Acâsta însă nu are. . 
loci dacă patronul a manumissă într'adinsii pe serva . 
sa. ca s'o ia de nevastă.“ a 

30. Gaius, Cartea 2 a Comentariului asupra le- - 
giloră Julia și Papia Poppaea. e | 

„Căsătoria simulată nu are nici o valdre.“ i 
31. Ulpiani, Cartea 6 a Comentariului asupra - 

„legiloră Julia și Papia Popaea. e 
„Dacă prin permissiune imperială unt Senatorii se 

va fi căsătoritii cu o libertină, căsătoria este valabilă.“ 
32. Marcellus, Cartea 1 a Comentariuluă asupra -- 

- legiloră Julia și Papia  Poppaea. a i, 
„Este de ştiutii că libertinul care s'a, datii în adro- .. 
gaţiune unui ingenuii, de şi a câştigatii în familia: 
adrogatorului drepturile de ingenuitate, totuşi va fi 

„&onsideratii ca libertinii în privinţa „căsătoriei, şi de; 
„aceia nu pâte lua de nevastă pe fata unui Senatoră.« - 

2 
33. Acelașiă, Cartea 3 a Comentariuluă asupra 

legilor Julia și Papia Poppaea. a 
„Cei mai: mulţi jurisconsulţi. sunt de părere. că în 

casul în care aceiaşi femeiă se întorce la acelaşiu bărbaţi - 
este aceiaşi căsătorie. Cu părerea lori mă unescii ŞI: 

„e, dacă nu a trecut multă timpii de când sai 1ă- 
sati până s'aii reconciliatii, și dacă în acelaşi timpii - 
în interval nici femeia nu a luatii altii bărbatii legitinaii, 
nică bărbatul altă s6ță legitimă: mai cu semă dacă . 
bărbatul. nu a apucat să restitue dotea.“ | 

34. Papiniană, Cartea d a Răspunsurilor. | »Mandatul general datii de tată cuiva: spre a căuta : unii bărbații fiicei de subt puterea sa paternă, nu: .- equivalâză cu unii consimţimântii la căsătoriă, de îndată ce mandatarul a găsitii bărbat. Ci mandatarul
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“trebue să facă cunoscutii tatălui persâna bărbatului, | 
„şi atunci în cunoştinţă de causă să comsimţă tatăl, 
pentru ca să se potă dice că este căsătoriă,* ... -. 

Ş. 1. „Pe femeia pe care. bărbatul a acusato de: 
adulteriă, cu dreptul de : bărbati, dacă a cerutii în 
urmă aboliţiunea acusaţiunei, şi acusaţiunea a fost 
prin sentență abolită, va putea so ia din noii dene- 
vastă, dacă s'a despărțitii de dânsa. Darii şi dacă va 
fi acusatii cineva ca străinii, ca guivis ex populo, iar 

mu ea bărbatii,. pe femeia altuia de: adulterii, în urma 
aboliţiunei acusaţiunei se va putea căsători cu dânsa. 
$2. „Intre uni fiii născutii dintr'o precedentă că- 
sătoriă a unuia din soți, şi între o fiiă născută dintr'o 
precedentă căsătoriă a celui-Valtii din soţi, se pâte 
contracta căsătoriă,. de şi aii unii frate communii năs- 
“cutii din. căsătoria actuală între părinţii lori.“ | 

$ 3. „Dacă o fiiă de senatorii s'a căsătorită cu unii 
libertii, perderea din partea tatălui ci a dignităţii de 
senatorii nu face căsătoria valabilă: căci dignitatea 

- “câştigată de copii de senatorii nu se pierde prin pia- 
-derea dignităţii de. către tatăl lorii.“ 

35. Acelașii, Cartea 6 a Respunsurilorii. 
2 a Pibul. familias militarii. nu se pte căsători. fără 
voia tatălui săi. 

-36. Pauli, Cartea 5a Qutestăunelor (A 
_ „TPutorele nu pste lua pe pupilla sa, nici curatorele 
pe “adolescenta. de subt curatela sa în căsătoriă, afară 
numai dacă a. fost -fidenţată de tatăl săi cu dânsul, 
sati destinată lui de tatăl săi, sai dacă ginerele a 
fost numai recomandati prin testamentul tatălui fetăi, 

- şi fata să. nu fi făcuti , „de câtii să urmeze voia ta- 
„tălui său. 
87.: - Același, Cartea 7 a Răspuns ilor d, 

„Libertul. unui curatore nu pâte lua. în căsătoriă 

pe adulta confiată curatorului.“ 

_:38. Acelaștă, Cartea 2 a Sentonjelor ă.
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Dacă o. porsână exercită unii oficiii dre-care int”o 
„provinciă, ea nu pâte lua 'în căsătoriă - pe o femeiă 
. originară. din acea provinciă sai domiciliată acolo, de .. 
ŞI se pâte logodi valabilii cu densa: ast-felii. însă că . 
după expirarea oficiului, dacă femeia nu ' vrea sălii | 
“mai ia de bărbat, să fie liberă a o. face, ne fiind. 
obligată la altii ceva.de. câtit ca să xestitue. arvuna 
ce va fi primiţi.“ 

$ 1. „Dari poţi de bună voie. să iei de nevastă 
pe femeia - cu .care -te-ai logoditii cândii erai guver- 
nator. în provineiă, după ce ai încetatii: de a mal'f | 
guvernatorii, şi dota ce al primiti înainte de căsătorie 
„pe cândii. erai încă guvernatorii nu va fi: confiscată. & 

$. 2. „Celti ce înti'o provinciă exercită vre-o func- 
ţiune Gre-care, nu este opritii ași mărita fetele în 

-„„acea provinciă cu .persâne originare acolo sati domi- 
ciliate. acolo, şi a le constitui desire.“ 
39. Acelaşiii Cartea 6 a Comentariul să asu- 

pra scrierilori, luă Plauţiăi. 
„» „Pe strănepâta surorei ' mele nu. pociti. s'0 iati. de 

„ nevastă, căci îi ţii locii de ascendentii.“ | 
SL. Dacă-cine va se căsătoreşte cu o femeii dintre 

„acelea pe care moravurile o. împedică. de „a o lua de 
nevastă, eiii committe incestii.“ : 

40. Pomponiiă, Cartea 4a Conmentarintuă asupra 
scrieriloră, lui Plauţiti. 
„Aristo.a răspuns că „nu potă lua în căsătorie pe 

fiica ) privignei, întoemai precum nu poţi lua de nevastă 
pe însăşi privigna, adică, pe însăși fila soţiei tale dintr'o „precedentă căsătorie. . . | 

41. Marcellus, Cartea 26, a Dig gestelorăi 
Opprobru commitiă şi acele femei care trăescii în- tr'unii modă ruşinostă, şi facă speculă cu corpul lori pe bani cu celii d ânteiti Veniti, de şi nu în: modit publieii. 
$ 1. Şi dacă o: femeii trăeşte. în - coneuhinati cu
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altul de câtii cu patronul săiă, eii: dieii că ea nu are ho- 
nestitatea unei adevărate matrâne D). ” 

42. Modestinuă, Cai'tea unică a , Comentar tuluă 
asupra ritului nupțialii. 

In materiă .de' căsătoriă nehbuc tot-d'a-una să 'ob- 
servămii nu numai ceia ce e licită, ci totii de o dată 
și ceea ce este honesti. - 

$ 1. Dacă fiia, nepota, saii striinepăta u unui Senatorii 
se va căsători ewunii libertini, sati cu 0 personă care 
exercită o artă scenică, (de jocii), saii alti cărui tată 

-. sali mamă exercită o asemenea artă, căsătoria nu este 
"valabilă. 

43. Ulpianu, Car tea 1, a Comentarinluă asupra 
legiloră, Julia și Papia Poppaea. 

Se gice că face comerţii publicii cu corpul săi 
nu numai aceia care se prostitue în lupanariiă, ci şi 

"în cârciumă saii în alte locuri analâge. - 
__$ 1. In publieii se înţelege cândă o femeiă se dă 
celui d'ântâiii venitii, fără alegere, iar nu de femeia 
măritată care comite adulteriii, saii de fetele care se 
lasă să fie .seduse: se înţelege adică de femeia, pros- 
tituată. 

„_$ 2. Asemenea nu se înţelege că comite comerții 
“publică cu. corpul ei, aceia care se dă în viaţa că la. 
unul saii doui de la care primeşte bani. 

$ 8..Octavenus însă este de părere că chiar acea 
femeii, care în modui publici, fără a alege se culcă | 
cândă cu unul cândii eu altul, trebue să fie pusă pe 
aceiaşi linie cu acele „care faci comerţi publici cu 
corpul lori. 

$ 4. Este notată de legea Julia de infamă nu nu- 
mai aceia care face, dar şi aceia care a făcutii, de şi 
a încetatii de a face, comerţii publicii cu corpul sii: 

') Aci, cum vedemii, "vorba, materfamilias e luată in senst de femeiă 
honorabilă, care se respectă, în sensii de ceia ce Romanii numea 
cu „altă expresiune matronă.
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căci nu se şterge ruşinea pentru că cineva numai face 
fapte ruşinâse, . - e a] 
„_$.:5.. Nu este -scusabilă” femeia care pentru causă 
de sărăcie a dusi o viaţă rușinâsă ă 
_$ 6. Pezevenghitul nu este o faptă inferiâră în gra- 

vitate prostituţiunei, adică comerţului publicii cu cor- 
pul săă.' îi - Si A 

.Ş 7.. Pezevenghe se numescii femeile care procură 
femei ce se prostitue pentru' bani. | 
_$8. Pezevenghiă se numeşte şi femeia care lu- 
creză pe comptul altei femei, care exercită meseria 
ruşinsă, de pezevenghiă. DR 
_"$ 9. Dacă o femeiă, ţinândă cârciumă, întreţine 
într'Ensa femei care se prostituescă pentru bani, după 
cum sunt multe femei, care subt pretextul comer- 
ciului. de. cârciumărâsă întreţinii “în realitate femei 

„Prostituate, trebue să dicemii că şi ele se prenumără 
“între pezevenghie. : . a - 

$ 10. Senatul a decişii că nici ună. senatorii nu 
se cuvine să ia de nevastă pe o.femeiă care a fost 
condamnată în urma unei accusaţiuni publice, din 
acele pe care ori-ce cetăţianii le pâte intenta, pentru 

„care nu. e restricţiune adusă la unii cetăţeni de a le 
intenta. Asemenea . nici nu. se cuvine dacă sa căsă- 
toritii înainte de urmărire să mai “continue de a stă: 
în căsătorie cu densa în urma condamnaţiunei. | 

$ 11. Dacă o femeiă a fost condamnată pentru 
calomniă pentru că a urmărită prin acţiune publică 
în modii calomniosti pe cineva, saii dacă o femeiă a, 

. fost condamnată pentru prevaricaţiune, ea nu trebue - 
prenumărată între femeile condamnate în urma unei. 
acțiuni publice. E i | $ 12. Femeia prinsă în flagrant „delietii de adul- 
teriii, este considerată ca condamnată asupra unei ac- țiuni publice. Deci dacă în urmă va fi condamnată 
ca, adulteră, ea va fi notată de infamiă, nu “numai fiind că a fost prinsă în flagrant delictii de adulteriă,
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“ţiuni publice. Dacă .însă n'a fost surprinsă în. fla- 
grant delictii de adulteriii, . darii totuşi a fost .con- 

, damnată pentru causă de adulterii, va fi notată pentru 
că a fostii condamnată asupra unei acţiuni publice: 
dacă însă a fost prinsă în fiagrantii delictii de adul- 

_teriii, darii nu a fost condamnată, va fi iarăşi notată . - 
de înfamiă. Ei sunt însă de părere că, chiar de va 
fi absolvită în urma, prinderi în flagrantii delictii -de 

adulteriii, totii trebue să. fie notată de infamiă: căci 

totii este adevăratii că a fost prinsă în flagrantii de-. 

lictii de adulteriii: şi. legea pedepseşte faptul prin- 

derii în flagrantu delictii de adulterii, iar nu sentența. 

$ 18. Nu se adaugă aci, ca în legea Julia despre 

adulterii, împrejurarea, de cine a “fost prinsă, nică 

împrejurarea, unde a fost prinsă. Deci, fie că.o 

va fi prinsă bărbatul, oră altii-cineva, ea va fi notată 

“de infamiă. Asemenea, fie că ea va fi fost prinsă în 

“casa bărbatului saii în casa, tatălui (săi), fie că va fi 

-fost prinsă aiurea, după termenii legii, e ea toti trebue 

să fie notată de infamiă. 
44. Paulă, Cartea 1, a Comentariului asupr a 

legiloră Julia şi Papica Poppaea. 
Legea Julia prevede disposiţiunea următâre : 

Nică ună senatorii, fii de senatorii, nepotii de 

'senatoră,. născuti. dim fiii, strănepoti, de senatorii, 

născută, din nepotii, - pciscutii din fi, să nu ia 

ştiind, cu. doli, în căsătoriă vre-o libertină sai 

vre-o femeiă care sati ea, saă talăl ei, sati muma 

că să exercite saii.să fi eacercitatit vre-o artă scenică 

(de joci). Nică 'să se logodâscă cu dânsa. Asemenea, . 

“mică o fată de . senatori, sait nepold,. de senatori, 

"născută din fiti, sat strămepătă de senatorii, năs- 

cută din nepotii, născutii din fii, să nu se căsă- 

torescă. sat, să .se log godescă,. știindii, cu. doli, cu 

vre-umii libertinit, sati cu e-un 'vărbatiu cae 

sati eh. sati tatăl bă. sat . muna luă să exercite 

?
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'scii să fi exercitat ' vre-o artă scenică (de jocit). 
Nică vre-unul din aceștia să se căsătorescă sati să 
se '10g godescă, știindă, cu dolă, cu o femeiă din cele 

„maă susă menționate. A 
Ş 1. Prin! acesti capii alii legii este” prohibită se-: 

natorul de a: lua. în căsătoriă o libertină sait o femeiă. 

care saii ea sati tatăl ei să fi exercitatii o artă scenică. 
Asemenea unii libertină nu pâte lua de nevastă pe 
fata unui senatorii. a: 

$ 2. Nu se împotriveşte legea ca moşul sai m6şa 
formei să fi exereitatii o artă scenică, 

Ş 3. Nici nu se distinge dacă tatăl are-pe-fiiă sau 
nu subt puterea sa paternă. Insă, după cum dice 
Octavenus, prin. tată trebue să înţelegem tată le- 
gitimii :: muma însă pote fi şi naturală, „pote. să fi 
conceputii şi vulgo. _ 

$. 4. Asemenea puţin importă dacă tati legitimă 
„este “naturali sati adoptivi. 

$ 5. Ure este un obstacolii la căsătorii şi tatăl, care 
„a exercitat o:'artă scenică înainte de a adopta, sati 
dacă fiind tată legitimii naturalii, a exercitatii o ase- 
menea artă înainte de: “naşterea fiicii? Și dacă un tată 
care exercită o asemenea artă adoptă unii copilii şi - 
apoi îli emancipă, nu va putea acesti copilii să se 
însore valabil cu o fată, 'nepâtă sati 'strănepâtă de 
senatori, ca în casul în care tatăl legitimi naturală alti 
unui copilă care a exercitat în. viată o asemenea, artă, 
a muritii înainte de a se însura. copilul ? Pomponius 
crede cu dreptii cuveritii că în aceste casuri trebue 
să Qămii o altă. 'soluţiune, că,. adică, intră în spiritul | 
“legii ca relativă la: densele să nu fie prohibiţiune. - 

$ 6.. Dacă tatăl sati muma unei ingenue a început 
să oxereite o artă scenică: după ce fiica lorii a con- 
tractatii căsătoriă cu uni senatorii, fiii, nepotii sai stră- 
nepotii de senatorii, ari fi prea iniquti ca să decidemii 
că elii trebue s'o lase, de dre- ce nupțiele ati fostă. 
contractate în mod honestii Şi conformă convenen-
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ţelorii: sociale şi: legale, şi de: Gre-ce. pâte- se. voră. & 
născută şi copii din'acestă 'căsătoriă. 

- $ 7. Evidentii. însă că, dacă însăşi soţia î începe, „după 
căsători, a exercita .0 artă scenică, bărbatul ei i trebue, 
s să „lase. 

$. 8. Cu atâtii mai ; multăi cuvântii senatorii” nu u poti: 
lua. de neveste pe - femeile, cu care „ceă-l'alță. îngenui 

- nu se potii însura. 
45.. Ulpianuă, Cartea 3, a Comentariiiluă, asupra. 

““legiloră Julia și Papia -Poppaea. . | 
In acea disposiţiune a legii, prin care se oprește - 

liberta căsătorită cu patronul săi, după ce sa des- 
părțită de el: de a se căsători cu altul fără voia 

patronului, prin patronii trebue să inţelegemii,. sera | 
Sa decisti şi de Imp&ratul nostru şi.de tatăl. 'să 
printr'unii reseriptii, şi pe acela car6 a cumpăratii o 
servă cu condiţiunea de a o manumite: “căci manu: 
miţendu-o eli, cumpărătorul devine patronul că... ; 

Ş 1. Nu e însă totii aşa pentru acela care a jurat 
numai că este patronul femeii. - | 

$ 2.. Asemenea nu are dreptul de a prohibi acela. 
care a cumpăratii pe femeiă cu banii altuia, de şia 
cumpărat-o cu „condiţie de a 0 manumite, şi apoi a 

manumis-o. 
| Ş.3. Evidentii” că acestii droptii i îi aparţine fi liului 

- familias, care a manumisii o servă din peculiul săti . 

- eastrensii: elii este: în adevării. patronii după consti- 

 tuţiuni, iar nu tatăl subt a căruia putere se află. - 

$ 4. Acestii! capitolii alu legii se aplică numai la 

liberta, : căsătorită, iar nu şi la cea, simplu logodită: 

şi de aceea. dacă liberta logodită a trămisii patronului 

nunţii pentru stricarea 'logodnii, ea se pote căsători 

cu altul fără voia. patronului săti. 

$ 5. Dice apoi legea, fără. voia patronul; că 

nu voeşte, înţellegemii, pe pationul care nu consimte 

-să se despartă de ] Jiberiă sa. De aceia liberta care se
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desparte de patronul săii nebuni, nu e deslegată de 
acestă necesitate: sati care se desparte. de dânsul : 
fără ştirea lui: 'căci. este mai corecţii: a dice că cel 
ce se află în. una din aceste situaţiuni: nu voeşte de. 
câtii celii ce se: opune în modii formalii. Aa 
„8 6.; Dacă patronul este prinsti de inimici, mă temi 
că pote a se. căsători liberta sa cu altul, cum arii pu- 
tea-o face dacă patronul ar fi mortii. Cei ce susţină 
părerea lui" Julianii, dică că ea nu se pâte căsători: 

"căci Julianii este de părere că căsătoria patronului . 
cu liberta dură chiar în timpoul captivităţii, din causă 
de 'respectii pentru patronii. Este evidentii însă că 
„dacă patronul cade în altii-felă .de servitute, fără în- 
doială că căsătoria sa cu liberta sa este disolută. 
„46. Gaius, Cartea 8, a  Comentariului asupra 

legiloră Julia și Papia  Poppaea. ae 
Este. îndoială dacă patronul care ia în: căsătorii 

pe o libertă commună,. are dreptul. de a se opune la 
căsătoria libertei cu altă persână ? Javolenus este de 
părere că nu, căci nu se pâte dice că acea femeiă . 
este proprii gisti liberta lui, de Gre-ce este Şi liberta 

"altuia. Alţi jurisconsulţi sunt de părere contrariă, fiind 
că dacă este liberta altuia, nu se pâte nega că este 
şi liberta lui. Acestă din urmă opiniune este cu drepti 
cuventii . aprobată de. cea, mai mare parte. de juris- - 
consulță. a Ea Ia 
„_47.. Paul, Cartea 2, a: Comentariuluă asupra 
legilorit. Julia și  Papia .Poppaea.. ÎN 

Fiica unui senatorii, care va.fi făcut comerții cu 
corpul săii,. sati va fi exercitat vre-o artă scenică, sai 
va fi fostii condamnată în urma ' unei urmării pu- | 
blice, se căsătoreşte nepedepsitii cu unii libertină: . 
căci ce .să mai conservi ondrea .unei. pers6ne, care. a avutii o purtare atâti de nehonestă.:  .: 48. Terentiii Clemens, Cartea 5, Comentariti, asu- pa legiloră Julia și Papia Foppaea.. -



Resultă din spiritul legii” că fiul patronului” urmeză 
să aibă asupra libertei tatălui săti acelaşi drepti ce. 
are patronul. Şi totii aşa trebue să decidemi şi cândi 
o libertă are doui pâtroni, şi fiul unuia din ei se în- 
s6ră cu dânsa, trăindii cel-Laltii patronii, | 

$ 1. Dacă unii patronii s'a însuratii cu liborta. sa, 
care a avutii o purtare ruşinâsă, sa decisii, că de | 
Gre-ce s'a însurati -în contra legii, să nu aibă nici. 

beneficiul legii. e 
„82. Dacă liberta a fostii. assignată de patronii unuia 
din fii săi, şi va fi-luată în căsătoriă de cel-laltii fii 
ali săii, acesta .n'are dreptul pe care îlii are patronul. 
In adevării eli nu are nici-unti dreptii asupra libertei 

tatălui său, de dre-ce Senatul a transferatii totii drep- 
“tul asupra liberţilori asignaţ, aceluia dintre o fii, căruia 

tatăl a asignată pe libertii. 

49. Marcelli, Cartea 8, Comentaria asupra le: 
„gilorăi Julia. și Papia Poppaea: a 

Este de observatii că Gmenii de gradii: inferiori : 

se potii însura cu femeile pe care' 6menii de o dig- 

nitate superiGră sunt prohibiţă a lua în căsătorii. Din . - 

contră 6menii. de -condiţiune superi6ră nu potii lua 

în căsătoriă pe femeile cu care nu se poti însura - 

6menii de dignitate inferidră. : 

"50. Același, * Cartea '3, Comentarii, asupra 3 

giloră, Julia și Papia Poppaea. 

"Se dice.că s'a decişi de curândii că. acela, ce mar . 

numite o servă. din causa obligaţiunei - impusă lui. : 

prin fideicomisi, dacă'o ia de_nevastă, nu .are drep- : 

tul de:a se, opune la căsătoria ce liberta, în urma 

divorţului, ar voi să contracte cu altă pers6nă, căci 

nu-e raţională a se accorda, acesti dreptii aceluia care 

a manumisii, nu din buna sa “voinţă, ci. de nevoiă: 

căci elii a accordatii o libertate impusă, iar nu a făcutii | 

o binefacere de la: sine femeii;. - Di 

51. Licinius: Rutinus, Cartea Za: Reguleloră-
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O: servă, manumissă, pentau . causă de. matrimmoniti - 
nu pote fi “luată de nimenea altul de nevastă de cât 

"de celi care a manumiss! 0, afară numai dacă manu- 
 missorul. va fi renunțatii. la dreptul săi.» 

$ 1. Darii dacă unii. filius familias manumite o: 
servă după .ordinul tatălui, subt a cărui putere pa- 
ternă se află,, Julianii este . de părere. că serva trebue 

„ considerată ca manumissă de. tată: deci „tatăl o va. 
putea lua în căsătoriă. . 

52. Paul, Cartea 6, Comentariat asupra sorie- 
“ viloră luă Sabinus.. 

| Căsătoria incestudsă nu are doto : : deci! fructele per- 
- cepute nu aparțină. bărbatului, ci i se: voriă lua în- 
dărătu. - 

53. Gaius, Cartea. 11, Comentarii asupra Băic- 
taluă provinciali. | 

Nupţii. nu potii să, existe între persânela care sunt 
„una faţă cu cea-l'altă în raport. de ascendentii către 
descendentii, or-care ari fi gradul cognaţiunei, fie 

„-apropiatii, fie depărtatii; şi acâsta în infinitii.. | 
54. Scevola, Cartea 1 a Răspunsuriloră. 
Și puţini importă cii cognaţiunea. reşultă: sau, nu: 

din juste nupţii, căci nici pe sora, sa naturali nu o, 
pote cineva lua de nevastă. 

55. Gaius, Cartea MI, Comentari it asupra Baie: 
tului provinciali. 

Se consideră asemenea ca nepermisii de a lua de - 
nevastă pe aceia care “ţi-a” deveniti fiică sai „nepâtă 
prin adopţiune: şi acâsta până întru atâtiă,. în câtii 

| prohibiţiunea persistă, chiar după ce adopţiunea sa 
disolvatii prin emancipaţiune. 

$ 1. Pe muma tatălui meti adoptivi, sati pe mă 
tuşa sa maternă, saii pe „nepsta: sa, născută din fiul. 
săi natural, nu pociii: so iată. în căsătoriă, bine în- 
ţelesti pe câtă timpii, sunt în familia lui. Căci. dacă 
voiit fi „emancipatii de densul, fără îndoială nu mai e.
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nici o. pedică la căsătoriă, căci după. „omancipaţitine - 
sunt considerată streini de dânşii. 

56. Ulpiană, Cartea 3 d Disputațiamelorii. 
Comite cineva incestii, dacă trăieşte chiar în con-. 

„cubinatii. cu. fiica surorei sale, măcar că este. libertină, 

57. Marciană, Cartea, 2 a Iustituţiunelorii. | 
Celii 'ce exercită unii oficiii Gre-care într'o. pro- 

vinciă, e opriti chiar de: a consimţi. la căsătoria ce. 
fiul săi ar voi să contracte cu o femeii originară sail. 
domiciliată în acea provinciă. : 

$ 1. In Cartea a doua a Comentariului nat i Papi. 
"nianii despre adulterii,. “Mareianti - face- observaţiunea 
urmiătâre : Impăraţii Marcu-Aureliii și Lucius „Verus, 

"ati adresati, Flaviei Tertulla,. prin intermediul liber- 
- tinului Mensor, reseriptuli următoră : Sumntemii, miş-. . 
'cață și de lungimea timpului de când - eştă căsă- - 
torită cu unchiul tei materni, și de împrejurarea: 

„că mâșa ta te-a datii după dânsul în căsătoriă, și 
că ai făcută cu. dânsul mulţi copii: și,-de aceia, . 
ținendă . socotăelă de conciursul tutailorii acestori. 

 âmprojurără, întărimă,. starea copiilorrii, voștriă 0b-. 
„Ținuţă, din acea căsătoriă contractată de z0ă de 
acum. patru-decă de ani, și îi declarămi legitimi, 
ca cum ar. fi concepuță din juste nupțiă. .. 
58. Marcian, Cartea 4 a Regulelorii. | 
De către Impăratul Antoninii celii Piii s'a decisă . 

| printr” unii rescriptii, că dacă o libertină va fi. înșe- 
- ati pe uni senatorii, făcându-lii să. credă că este. 
iingenuă, şi -elii:o va fi luati - de. “nevastă, în. imita»: 
ţiune a edictului pretorului, se va da în contra ei o 
acţiune, căci ea nu -pâte trage nică ună profită din: 

„dotă, care este nulă. .. | 
59. Pauli, Cartea unică, Comentarii „asupra 

- Adsignaţiuneă liberţilorii. 
„Senatuseonsultul care decide că tutorul nu “pte a 

- se însura nici eli, nică fiul săi, cu ex-pupila, se, în- - 

“tinde şi la nepotulii tutorului. 

,
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| 60. Acelaşă, Cartea  unică,. Comentarii, asupra 
Oraţiuneă Imperaţiloră, Antoninii, și Comodii. 

Dacă cineva nu-e tutori, darii are asuprăi tote 
riscurile tutelei, este elii supusii Oraţiunei care 'de- * 

" înde tutorului de a se căsători cu ex-pupila sa, cum 
se întâmplă în casul în. care pupila 'este prinsă de 
inimici, sai în casul în care tutorul va fi reuşit să 
se scuze şi să se dispense' de tutelă prin falșe ale- 

- gaţiuni, ceasuri în care pericolul tutelei este pusii pe 
„capul tutorului prin constituţiuni imperiale ? Trebue. 
să decidemii că Senatuseonsultul se aplică şi în aceste 
casură. Și în adevăriă pericolul tutelei în acesti casă: 
ține locii de o tutelă, ea cu alte două să se facă trei 

„Şi să se pâtă scusa de o'a patrulea tutelă. . .- 
„$ 1. Dacă însă 'cineva suportă riscurile tutelei, nu 
„din causa sa, ci din causa unei altei persâne, de exem- 
plu pentru: că ca magistraţii “sai ca fidejusorii va fi 
responsabilii de reaua administraţiune a. tutorului, sati. 
a curatorului, în acestii casă nu i-se aplică lui Se- 
natusconsultul, căci răspunderea în acesti casti nici. | 
nu ţine loci de o:tutelă pentru! a legitima scusa de 
la tutelă sati de la curatelă din causa numărului. tu- 
telelorii sai curateleloră. i i 

$ 2. Dari dacă cineva este simplu tutori. hono- 
rariii, i se aplică 6re Senatusconsultul lui, care nu se 

“pote servi ca scusă' cu acestă tutelă honorariă ? Ra- 
“ţiunea ne povăţueşte a decide că şi aci se aplică 
Senatuseonsultul, de 6re-ce şi tutorul honorariii este -“ 

„r&spundlătorii, are  asuprăi pericolul tutelei,. dacă a 
îngăduitii-ca tutorul onerariit să: gereze - răi tutela. . 
(n adevăr de şi nu administrâză, dară elii totă tu- 
torii este, şi răspunde de reaua administrare a tuto- 

„rului onerariă, şi. aci elti nu e o altă pers6nă, ca în 
casul paragrafului. precedent, ei este. el însuşi tu- 
tore, şi răspundătorii în qualitatea sa de tutore. Deci 
Și textul şi. spiritul Senatusconsultului i se aplică). 

$ 8 Că Senatusconsultul se aplică la acela, care de şi
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numiti tutore, însă nu administreză, nu e cea mai mică 
îndoială : căcă în virtutea sacrelorii constituţiuni -im- 
periale elă e ţinutii. de pericolul tutelii, ca şi cum 
ar fi administratii. a | a 

$ 4. Ce se va întâmpla dară, dacă unii tutoră | 
_voindii să se scuse pentru'o causă Gre-care, fiind că 
nu are la disposiţiune probele, a cerut şi obiinută. 
o amânăre, în timpul căria pupila a deveniti pu-. 
beră ? Este el în termenii. Senatusconsultului ? Indo- 

“iala provine de acolo căci este questiune dacă după 
încetarea, oficiului tutelii din causa pubertăţii, se mai 
pâte primi a se-propune scusa. Căci dacă se pâte 
primi, şi este admisă scusa, “atunci tutorul scusatii . 
pâte nepedepsitii să ia pe expupila de nevastă: dacă . 

însă. nu mai încape propunere de scusă după stingerea 
tutelei, nu se. pote însura valabil cu dânsa. Şi Papi- 
nianti în Cartea a cincea a Răspunsurilorii dice că o 

dată tutela finită, nu mai pâte încăpea procesii de . 

"_scusă de la tutelă:. şi că de aceia pericolul pentru 

timpul trecutii este în sarcina tutorului numiti. Darii 

mie nu'mi place acâstă soluţiune: căci este iniqui, ca 

“din causa amânării, care pâte nu provine nici din dolii, 

nică din-culpa; tutorulni, ci din necesitate, să nu se 

pâtă scusa tutorul, saii să se prohibe căsătoria, cu totă 

admiterea scusei. Da . a SI 

$ 5. Cu tâte că termenii Senatusconsultului vor- “ 

bescii de căsătoriă, eu tâte acestea nici sponsalii nu - 

pote . contracta tutorul cu fosta sa pupilă: căci cu 

- cine nu te poţi căsători, în: majoritatea casurilorii nu 

te poţi nică logodi: iar cu aceia cu care te poţi că- 

'sători, te poţi şi logodi. IE 
$ 6. Ce se va întâmpla dacă fiul adoptivii alu tu-, 

torului se va fi căsătoritii în modii illicitii cu ex-pu- 

"pila, şi după aceia va fi emancipatii? E de cregutiă 

că Senatul nu sa gânditi la copii adoptivi emanci- 

“paţi, căci după emancipaţiune se uită de totii rapor- 

turile adoptatului cu fosta familii adoptivă.
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$ 7. Copii naturală ak tutorului, de şi daţi de dân- 
“Sul în adopţiune, intră în previsiunele Sonatuscon- 
sultului. 

$ 8. Ce se va întâmpla dacă tutorul chiămatii la _- 
tutelă va fi făcutii apeli în contra sentenţei care îi 
a “respinsă cererea de scusă, şi în urmă vă fi muritii, 
şi heredele săi continuândii. instanţa apelului, va fi 
“perdut procesul? Suporta-va elii riscurile tutelei pentru 
"timpul trecuti ? Şi dacă heredele este chiar fiul tu- 
„torului, i se va aplica 6re lui Senatusconsultul? 'Tre- 
bue să decidemii că i se aplică Senâtusconsultul, pentru 
că în acelaşi timpii i se impun Şi riscurile tutelei 

| pentru timpul preteritii. 
61. Papinianu, Cartea 32, a Questiumelor ă, 
„Dacă dota devine caducă din causă că căsătoria este 

ilicită, bărbatul trebue să plătescă -totii ce ar fi tre-. 
buitii să restitue dacă sar intenta în contra lui ac- 
ţiunea ei uzoriae pentru restituirea unei adevărate 
dote, afară de. impensele necesari, "care diminuează 

. îpso jure dota.: 
62. Acelaşi, Cartea 4, ă Respunsurilorii. 
“De şi tatăl prin testamentul său a lăsat la alegei:ea 

mumei pe ginere, cu tote acestea ea nu va putea 
alege pe tutore, căci nu se pâte presuma că tatăl să. 
se fi gânditii că muma o să al6gă toemai pe tutore: . 
ba pâte tocmai de aceia a lăsat alegerea mumei, ca - 
nu cumva să nu dispuie tutorul - de căsătoria fiicei 
săle (ca să'i ridice adică din: mână posibilitatea de a 
influența, căsătoria fiicei sale). | 

$ 1. Fără nici o rațiune şiîn inodă indecentii sar. 
căsători o femeiă cu libertul fostului săi: bărbatii. 

Ş 2. 'Tutorul, care a dati socoteli curatorului 'nu 
pâte înaintea ajungerii ex-pupilei la etatea, hotorâtă 
de lege, să 6 ia:în căsătoriă, măcar că după eşirea 

“să din tutelă ex-pupila sa s'a căsătorită cu- altă pei . 
s6nă cu care a făcutii copii. 

63. Același, Cartea 1, a , Definiţitimeloirăt,
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Prefectul unei. cohorte, sati de călăreți, sau tribu- 
nul, dacă s'a însuratii, în contra prohibiţiunei, cu o fe- 
_meiă originară sai domiciliată în provincia, în care 

" elii exercita unul din aceste oficii, “căsătoria va - fi 

nulă. Acestă speciă se pâte compara cu casul pupilei, 
căci şi în casii de tutelă totii. din causa autorităţii 
sunt prohibite nupţiele. In casul însă în care o fată 
din provinciă s'a căsătoritii cu uni asemenea func- 
ţionarii; se pâte re discuta dacă liberalitatea. lăsată 
ci prin testamenti de către bărbatul ei, i se pâte 
lua ?: Cu tâte acestea trebue să decidemii, cum se 

- decide în casul căsătoriei unei ex-pupile cu fostul ei 
tutorii înainte de etatea legală, că femeia se va 
folosi de - liberâlitatea 'lăsată de bărbatul. ei prin tes- 
tamenti :. însă suma primită în dotă va trebui să fie 
restituită heredelui femeii. 

64. Calistratu, Cartea 2, a Questiunelor. 
Senatul a decisii că trebue pedepsiti cu relega- “ 

"iunea într”o insulă. libertulă fosti tutore ali fiicei . 
- patronului săă, care se căsătoreşte cu. densa, saii care 

o căsătoreşte cu fiul săii înaintea ajungerii. fetii la 
- etatea fixată de lege. : , 

Ş 1. Disposiţiunea Senatusconsultului care prohibe 
căsătoria tutoriloră şi fiilorii tutorilorii cu fostele lori . 
pupile, credii că trebue să se întindă şi la herediă 
extranei aj tutorilorii : căci raţiunea pentru care s'aii 
interdisii asemenea nupții, este ca nu cumva ex-pu- 

pilele să fie înşelate în interesele lorii pecuniare de 
aceia care .sunt siliţi să le dea “compturi 'de gestiu- 

„ nele tutelelori lori. N | 
a 2. Tutorulii însă unui băiatii nu este opritii de . 

i da în căsătoriă pe fiica sa. o 
“es. Pauli, Cartea 7, a Răspuusurilorii: 
„Cei .ce exercită 6re-cae officii militare în provincia 

- care este chiar patria lorii, mi contravinii mandateloriă 
imperiale căsătorindu-se. cu femei din acea a provinoiă :
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și acesta este a nume prevedutii în 6re- -care mandate 
„imperiale. *.. - 

„$-1. Pauli în aceiași carte a răspunsă : îmi place a 
crede că de şi căsătoria s'a contractatii înta”o provinciă 
în contra constituţiunelorii imperiale, dacă însă, „după 
încetarea funcţiune, soţii. persistă în voinţa: de a. r&- 
mânea uniţi, uniunea lorii din acelii momentiă se trans- 
formă în juste nupții: Şi în consequenţă copii născuți 
de atunci încolo din uniunea lori voră fi legitimi. . 
„66. „Acelașiii, Cartea 2, a Sentenţelorii. 
Nu este căsătoriă, dacă tutorul sati. curatorul' ia în 

căsătorie pe fosta sa pupilă saii pe fosta sa admi- 
„nistrată înainte de a fi împlinitii dânsa două-deci şi 
ş6se de 'ani, dacă nu a fosti logodită cu dânsul de. 
tatăl ei, sati dacă tatăl ci nui a destinat?o prin tes- 
tamentul săii ; asemenea dacă o va fi luatii în căsătoriă 
fiul ex-tutorului sati ex-curatorului, căsătoria este nulă. . 
Şi de se va face una ca acâsta, şi ex-tutorul şi. fiul săi 
şi ex-curatorul şi fiul săi, vor fi ambii notaţi de infa- 
miă, şi după gradul dignităţii ex-pupilei sati adoles- . 
centei, vori fi şi pedepsiţi de magistraţii care îi va. 
judeca în dreptii şi în: faptă extra-ordinariă. Şi puţin. . - 
importă că fiul fostului tutore saii curatore-va fi sui 
juris saii subt puterea tatălui săi. . 

$ 1. Este contrariii dreptului civilă ca "unii libertit 
să se îns6re cu femeia pe care patronul libertului o -! 
are subit curatelă şi administreză unuitile în, „astă e 

| emalitate, 
67. Tryphoninii, Cartea 9, a  Disparterjiumeloră, 
Filiul unui fost tutore nu pâte lua în căsătorii pe 

fosta pupilă a aceluia care a fost obligatii. către densa 
la dare de socoteli pentru administraţiuine de tutelă, 

„nici în viaţa tatălui săi (adică. a tutorului). nici după 
mortea acestuia. Și ereglii că puţin importă dacă îi 

„este. heres suus, sa dacă s'a abţinutii de la heredi- 
tatea paternă, sati dacă nui este de locii : herede, 
fiindii- -că pote a fost exheredatii, sai emancipati 

,
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fiindă, a fostă omăisti în , testamentul săi. Oăet se > pâte 
chiar întâmpla ea bunurile tatălui atribuite lui în modii 
fraudulosii, să fie, din causa butelei tatului săi, luate 
din mâna lui. | 

Ş 1. Ecă ună punet induoiosă: Dacă unii moşii a 
geratii tutela nepoteă sale născută din fiiul săi eman-: 
cipatii, pâte el s'o dea de nevastă nepotului săti născutii 
dintrunii altii fii al săă, fie emancipati, fie: rămasii 
subit puterea sa paternă: căci afecțiunea aci pâte să! 

„depărteze bănuiala de fraudă ? Cu tâte că Senatusconsul- . | 
„tul stricto' jure isbeşte în contra tutulorii tutoriloriă, 
-ţiindii însă socotâlă de marea afecţiune ce are natu- 
ralemente unii moşii pentru nepoţii săi, trebue să consi- 

- derămii asemenea nupţii ca posibile. 
„$ 2. Dară dacă un filius familas a fost tutorii sati 

curatorii alii unei fete, eredii că cu atâtii mai multă - 
nu se cade ca elii s'o mărite după tatăl lui. Nu cum 
va 6re nică după fratele săi, care este subt aceiași pu- 

„tere 'paternă cu dânsul ? (Modul cum se exprimă juris- 
„consultul lasă. a se înţelege .că nică lu nu o pote da | 

de nevastă). _ NI 
Ş 3. Si vedem însă, dacă fiul lui Titius a luat în 

căsătoriă pe fosta sa pupilă, şi tu după aceia vei fi adop- - 
tat pe Titius .saii pe fiul lui, să vedem dacă căsătoria 

"se 'disolvă, după cum se întâmplă când cineva adoptă 

_pe ginerele săi, saii dacă adopţiunea este nulă? Și 

acesta: e de preferati a decide chiar în ceasul în 

care unii: curator, pe cândii geresă curatela sa, adop- 

tâză pe bărbatul adolescentei alii căria curatorii este. 

| “In adevăr, când tutela este deja finită, şi fosta pupilă 

se căsătoreşte cu unii străină; mi-e tâmă să nu fie a 

„merge prea departe, decidândi că trebue să prohibimi . 

adopţiunea ca cum dacă adopţiunea sar fi interpusă 

“la mijlocii pentru a stinjini darea compturilorii admi- 

nistraţiunei - tutelei: care. este şi causa. pentru: care 

Oraţiunea Impăratului Marcu Aureliii a prohibitii 

asemenea casătorii. ”
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- Ș 4. „Prohibiţiunea Senatusconsultului se aplică și 
“euratorului numit! pântecelui şi bunurilorii - copilului 

din. pântece: căci și acesta, trebue să dea socoteli. Și 
nu trebue să ne impresioneze timpul administraţiunei :. 
căcă nici. pentru tutorul sai curatorul ordinari nu se 
ia în consideraţiune lungimea sati scurtimea timpului ... 
câtii dură sarcina tutelei saii a curatelei“. e 
„“Ecă explicaţiunea acestui paragrafi 4. La Romani 
era obiceiul de a se pune femeia însărcinată,  (a420-. 
veni praegnantem), ali căria copilii conceputii nu- E 
mai, darii încă ne născutii, este Peres suus ali băr- 
batului femeii, în posesiunea bunuriloriă acestuia, şi 
de a se numi şi unii. curatorii care să. administreze. - 
aceste bunuri în numele şi pe sâma copilului con- | 
ceputii, până la nașterea copilului ; acâsta se numește 
trămiterea pântecelui în posesiunea bunurilor: ŞI 
darea de. curatori bunurilorii: 7issio : ventris în, 
Possesstonem bonorum defuncti et datio curatoris 
ventri et bonis. Acestii curatorii trebue Şi elii ca ori-ce 
curatorii să dea socoteli şi de aceia şi lui. se aplică. 

"„probhibiţiunea Senatusconsultului, măcar că durata ad- 
ministraţiei. sale va fi forte scurtă, . căci. nu va ţine 
de câtii intervalul de la mârtea bărbatului . de cujus 
Şi până la naștere. Titlul 9 ali Cărţii XXXVII din 
Pandecte. este consacrată acestei materii... | 

$ 5. Dacă Titius a administrat cea tutorii sai ca 
curatorii averea unei fete, şi acesta a murit -mak 
nainte de a'şi fi primiti socotelele, lăsândii o fiică 
drepti moştenitâre, mi sa pusă întrebarea, dacă Ti- 
tius pâte să dea pe acâstă fiică în căsătoriă fiului 
săii, şi eii ami răspunsii că pote: căci darea de so- coteli devine pe fiitorii o datoriă ordinară, o datorii 
către moştenirea ex-pupilei sai adolescentei: căci altmintrelea ori-ce debitorii. dini ori-ee causă, n'arii 
putea lua în căsătoriă pe creditârea sa sati să o mă- rite după fiul săi (ceia ce arii fi absurdii), 

$ 6. Dari şi tutorul care a făcut pe pupila sa să . 
E
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„se abţie de la bunurile de moştenire ale tatălui săi, 
tmebue 'să dea socotelă despre acâstă faptă: şi se 
pote întempla ca să fie condemnatii pentru acâsta, 
căci a făcut'o fără să se gândescă bine; darii chiar 

dacă a făcut'o, gândindu-se maturi, şi cu bună chib- 
zuinţă a alergatii la ajutorul jurisdieţiunei pretoriane, 
pentru că tatăl pupilei murise în stare de insolvabi- 
litate, totuşi pentru că elii trebue să probeze acesta, 
la darea socotelelorii, căsătoria este prohibită : căcă 
Şi acela care a administrată bine şi cu bună credinţă 
tutela, totuşi este supusii la prohibiţiune. 
68. Pauli, Cartea, unică, Comentarii asapra Se- 
natusconsultuluă Turpiliană. 

„„.. Comite ineestii de drepti ali ginţiloră acela. care 
ia în căsătoriă o cognată descendentă saii ascendentă. 
Celi ce ia însă în căsătoriă o cognată colaterală sai 
o afină, pe:care. este prohibitii de a o lua de ne- 
vastă, de o va face pe faţă, se va pedepsi mai uşorii, 

“de o va face pe subit ascunsii, se va pedepsi mai 
grei. Raţiunea, acestei diversităță relativă la căsătoria 

_contractată în modii ilicitii: între colaterali, este că: 
cei. ce comită .delictulii pe faţă sunt consideraţi că 
din erdre îlii comitii şi de aceia sunt apăraţi de pe: 
dâpsa mai gravă, pe cândii cei ce comiti delictul pe 
subt ascunsii sunt pedepsiţi ca. refractari în cunoş- 

„tință de -causă 'şi nu aii nicio scusă în comiterea de- 

lietului. 

 Sponsaliele. ati  velaţiune eu ciisătoria. „De aceia e 
utilă a: traduce şi. textele velative la acâstă materie;



CARTEA XXII, TITLUL |, 
" Despre sponsalii (logodnă) din Digeste. 

  

“1. Florentinii, Cartea 3,-a Iustituţiumelor. 
Sponsalii (sati logodnă) se numescii menţiunea ŞI 

promisiunea unei căsătorii fiitore. 

2. Ulpianii, Cartea unică, Comentarii despre | 
- sponsaliă. - 

„ “Sponsaliele se numescii ast- felt de la spondendo, 
spondere, a făgădui, căci a fostii obiceiii la cei bătrâni 
ds a stipula şi de a face să li se promiţă soţii fiitore. 
3. Florentină, Curtea 3, a Iustituțiumelorii.. 
De unde derivă şi vorba sponsii, sponsă, (adică 

logodnicii, logodnică). - Sa 
4. Ulpianu, Cartea 35, Comentaria, asupra scrieri- 

lori luă Sabinus. 
Este suficienti simplul consimaţimenit pentru con- 

tractarea, sponsalielorii. 
"$ 1. Apoi este constantii că se pâte logodi: ŞI ună 

absentii cu o absentă: şi acâsta se face pe tâtă diua. 
“ Pomponii, Cartea 16, Comentarii asupra scrie- 

riloră lui Sabinus. i - 
Ac6sta însă, cu condiţiune. ea cei absenţi să aibă 

„eunoştinţă. că se logodescii, sati dacă nu o știi în i 
momentul logodnei, să ratifice în urmă.
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6. Ulpiani, Cartea 36, Comentarii asupra scrie- 
'“miloră luă. Sabinus.  - | 

„Dacă tutorii unei: fete ai trămisi nunţii pentru. 

desfacerea logodnei, nu credii că acesta este suficienti 

spre a distruge ori-ce speranţă de căsătoriă, după . 

cum trămiterea unui nunţiă de către tutori nu este: 

suficientă pentru contractarea sponsalielorii : afară 

numai dacă tâte acestea nu sati făcutii din voinţa: 

fetei. | E N n 

7. Pauli, Cartea 85, Comentariii asupra Edic- 

tal, | 
In materie de sponsalii, puţină importă: că. inter- 

vine înserisii, sati martori,  saii că nu intervine nică 

ama nică alta. 

$ 1. La: sponsalii se cere şi consimţimentul ace- . 

lora 'care trebue să consimţă la căsătoriă. Juiiani 

scrie că tatăl fetei este consideratii însă că consimte, 

- dacă nu se împotriveşte întruni modii  evidentii. 

"8. Gaius, Cartea 11, Comentarii, asupra Edic-. 

tuluă provincială, cc Ste 

Că nebunia este unii obstacolii la sponsalii, este 

“mai multi de câtii evidentii; darii o dată sponsa- 

tului. 

liele contractate, nebunia intervenită în urmă nu le -- 

-mai disolvă. . . 
“9. Ulpiană, Curtea 85, Comentăriii asupra Bdic- 

Ami găsitii întrebarea următâre în Julian: dacă. 

căsătoria este contractată înainte de doui-spre-dece ani,, 

"există celii puţinii sponsalii ? In privinţa acesta amii 

- aprobati în totii-d'a-una opiniunea lui Labeon, care 

crede, că dacă în realitate ai fost contractate spon- 

salii, ele dură, cu tâte că în urmă sponsa a începuti 

să locuiască în casa sponsului ca nevastă, iar nu ca 

sponsă: dacă însă n'a. precedatii adevărate spon- 

“salii, în simpla aducere a temeii în casa bărbatului 

nu trebue să vedemii sponsalii. Ac6stă opiniune este 

aprobată şi de Papinianii. " 

„-
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10. Acelaști;- Carlea 3,.a Disputaţiumnelorit: a: 
Dacă filia este subt putere paternă, tatăl ei. pste 

să “trămiţă, nunţii spre 'stricarea: sponsalielorii şi să 
ştrice  ast-felii sponsaliele : : iar dacă fata este eman- 
cipată, nu pote nică :trămiţe nunţii pentru stricarea 

| sponsalielorii, : nică repeta ceia ce a dati cu. titlu de, | 

destre :. căci atunci atârnă . numai. de fată să facă, că- 
'sătorindu-se, . ca, ceia ce a. dată. tatăl, să. fie dotă, ŞI 

cu chipul acesta să stingă” condicţiunea ce se putea 
naşte, dacă, căsătoria; adică. „causa pentru care sa 
dati dota, nu ăvea loci: afară numai dacă în speciă . 
tatăl :nu. a dată: dotă pentru fiica sa; emancipată, de 
câtii .cu conidiţiunea că dacă nu.va consimţi la căsă- 
toriă, contractă-se “ea or nu, elii să pâtă cere îndă- 

„r&tii ceia ce a datii: căci atunci va avea drepțul de 
repetiţiune. Ă ? 
„1. Juliani, Camtea 16, a Digestelorit. 

- Sponsaliele: ca şi nupţiele, se. contractă cu consim- 
ţimentul. părțilorii; de aceia, ca şi la căsătoriă, aşa 

, și la sponsalii filia. familias trebue să consimţă. 
„+12. Ulpiană, Cartea unică, a Comentarii des- 
pre Sponsaliă. . - 

- Darti fiia: care nu se împotziveşte pe. față voințe 
tatălui este. considerată că. consimte. 

$ 1. Numai atunci însă este dată permisiune. fiicei 
de. a resista voinţei tatălui, cândii tatăl îi alege unii: 
logodnieii cu moravuri pedomne, ș saii de o condiţiune 
ruşinâșă, 

13. Pauli, Catei 5, u  Comentariuiluiă asupra 
- Edictuuă. 

Dacă, filiul fannilias . se - “împotziveşte, 1 nu se. pot 
contracta sponsaliă. în numele „lui. 
14. Modestini, Cartea d, a Difeveinţelorăa. 

„: Pentru. contractarea sponsalielori. nu este fixată o 
etate ca. pentru . contractârea nupţielorii. De aceia 
sponsaliele; poti avea 'locii în tatea fragedă, dacă
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însă cei ce le contractă inţelegti ce faci, adică dacă . 
nu sunt mai mică de şepte ani. 

15. Acelaşă, Cartea unică, a casurilori; (desbcituute). 
Tutorul nu  pâte: lua de nevastă pe fosta sa pu- 

pilă, nici s'o mărite cu fiul săi. Se: Ştiă însă. că, 
ceia ce dicemii despre nupţii, se aplică şi la sponsalii: . 

16. Ulpianu, Cartea 3, a Comentariuluă aşupra 
legilorii Julia și Papia Poppaea. - > | 

Oraţiunea Impăraţilorii Antonin şi Commodii,. care 
a definsii Senatorilorii de-a se: căsători cu .6re-care 
persne, ma disii nimici. despre sponsalii: cu tote” 
acestea cu dreptii cuvântii se. decide că şi sponsa- - 
liele sunt nule în asemenea ceasuri, supleându-s -se ast- 
felii la lacuna Oraţiunei. 
17. Gaius, Cartea 1,.a. Comentariulată asupra le 

gilorii Julia și Papia Poppaea. 
__ Adesea ori - juste şi necesare. cause faci, să dure 

ă sponsaliele nu numai ună anii, darii şi doui, și. trei, 
şi patru ani şi chiar mai multii timpii: „de exemplu - 

* bâla sponsului sai a.sponsei, sati moârtea ascenden- 

ţilorii, saii crimele capitale, saii lungile călătorii: fă 

cute de nevoiă 'saii pentru trebuinţă. | a 

18. Ulpianiă, Cartea 6, a Comentas iutuă asupra 

Bdictuluă. | 
“Pentru contractarea căsăitorielorti, puţinii: importa 

de se facii în faţa părţilor, saii. în absenţa. lorii,. în 

/ 

persână „sait prin nunţii, sai prin: scrisori : si mai | 

adesea chiar condiţiunile căsătoriei se discută ă trac: 

tează prin persâne interpuse.. 

“Divorțul disolvândii căsătoria, să în aducemi şi titlul 

din Digeste relativii, la acestă materiă. - 

 



 DIGESTE, CARTEA XXIV, TITLUL 1 
Despre avar şi sape 

1 

1 Paulă, Cartea 35, Comentarii asupra Baie. 
tuluă hu. Salviii Julianăă. | Ie 

Căsătoria se disolvă prin divorții, prin niorte, prin 
„captivitate, saii prin altă cădere în. servitute a ork-, 
căruia din soţi... 

2. Gaius, Cartea 1, Comentarii asupra Edic: si 
tauluă provinciali. 

Vorba divorță derivă sati de la diversitatea de 
„voinţă a soților, sait pentru că cei ce strică 'căsă- 

„_toria mergi în diverse părți. 
-$ 1. In materie de repudiaţiune, se întrebuințăză. 

„_Yorbele următâre, care s'a aprobati. în practică : 
aţă lucrurile tale, sati: + Adiministresă- H. Duerurile 

tale. 
$ 2: Spre disolvarea. “sponsalieloră, asemenea Sa. 

decisti a: se face o renunţiaţiune. Ale căria.. expre- 
siuni usitate sunt: Nu usesă de condiţiumile ce *mă-aă 
Dropusii. 
_"$ 8. Puţini import că cineva renunţă la căsătoriă 
“în “presenţă soţului, sai în lipsa luă, făcându'i. cu- 
noscutii renunţarea prin persâna de subt puterea lui. - 
paternă, sati. prin persona .subt a „căruia putere pa- ! 
ternă se află..
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3. Pauli, Cartea. 85, Comanentarii, asupra Edic- _ 

tuhiă bă Saluiii Julian... 
Nu e divorţii de câtii cândă este seriosă şi reală, 
adică cândii soţii sunt însufleţiţi de idea unei. separa- - 

ţiuni eterne. De aceia totii ce se face saii'se dice în 

focul supărării nu.are tărie de câtii după ce perse- . 

veranţa dovedeşte că a fost hotărîrea sufletului. De 

“ aceia dacă s'a trămisti din supărare carte de repudiii, 

darii în urmă peste puţini timpi femeia s'a întorsi - 

“la bărbatul că, nu se pote zice că este divoriii, 

4. Ulpiani, Cartea 26 a Commentariului asupra | 

"scrieviloră luă Sabinus. ei 

” Julianti se *ntr6bă în cartea a opt-spre-decea a Di- 

gestelorii sale, dacă o femeiă nebună pâte să, trimiţă | 

sati să i se trimiţă carte de repudiii? Și răspunde că 

ea pâte fi repudiată, pentru că nebunia ei o pune în. 

posiţiunea unei persâne care ignoră că este repudiată: 

darii nu pâte repudia nică ea din causa demenţei sale, 

nică curatorul ei: tată! ei însă pâțe trămite nunţii de” 

repudiii. Julianii nu ar fi tratatii acâstă cestiune de . 

repudiii, dacă n'ar fi constantii că nebunia nu disolvă 

căsiitoria. Părerea lui Julianii mi se pare drâptă. . 

5. Acelaşi, Cartea 34 a Commentariuluă asupra -. 

Edictuluă luă Sai, Julian. ia TI, 

o Dacă o. fiică emancipată s'a divorţatii pentru ca să . 

"facă pe bărbatul ei „să câştige dota, şi să. fraudeze - 

printr'acâsta pe tatăl ei, care ar fi putut să câră re- 

stituțiunea dotei profectiţie, dacă, ea ar fi murit în-că- -- 

sătorie, se va .veni în ajutorul tatălui, ca să nu pârdă 

“dota: căci pretorul nu. trebue să ajute mai puţinii pe 

- tată. d6 cât .pe bărbat. De aceia i se va da tatălui, 

o acţiune pentru sesterea dotei, întoemai ca cum fiica 

ar. fi murit în căsătorie.. Îi 

6. Julianii, Cartea 62 a Digestelor. 

„ Soţiele acelora.ce ati cășlutii în mâinele inimicului,-. 

-potiă -fi considerate că sunt reţinute în căsătoriă prin- -. 

" tmacâsta chiar, că 'nu sepot căsători cu alţii. Şi în. 

|
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“modă: generalii trebue 'să decidem, că pe 'câtii timpi - 
„este certii că bărbatul cădut în captivitate trăește încă, 

nu trebus să aibe voie nevestele lori să păşescă în - 
“altă căsătorie, afară. numai dacă nu preferă să divor-. 
ţeze şi să fie considerate.că aii datii ast-felii causă la 
divorții (adică că divorţul a avutit loci” prin culpa 
'lorii; casă în care ele “sunt supuse la pedepsele ce în | 
legislaţia lui Justinianti sunt inflese acelora care dai . 

„Jocii la divorţii prin culpa lor). Dacă însă este îndoială 
dacă, mai -trăeşte la inimici, sai dacă a murit, atunci, 
“după trecere de cinci ani de dile de la căderea în 
captivitate, să aibe voie muierea să trâcă în altă că. - 

“sătorie : ast-felă că prima căsătorie să fie “considerată . 
ca disolută bona gratiă (âdică prin consimţimântuliă 
mutual al soţilor), şi fie-care să-și păstreze drepturile 
sale intacte : același drepti observămii şi în casulii 
în care bărbatulă a rămast liberi în patria sa, şi fe- 

„meia a căduti în captivitate. O - | 
: Commentariii. Acestii textii de şi este pusti sub 

numele: lui Julianiă, însă este opera :comisarilorii lui 
Justinianii. In adevără în timpul lui Julian şi chiar 
alii-lui Pâulii, cum ne spune. elii în legea 1 al acestui 

"titlu, pe care am tradus'o mai. sus, divorţu se di» 
solvă prin captivitatea unuia din soţi; cândiă adică. 
unulii din soţi -a rămasti liberi în patria sa şi celă- 

„altă a deveniti captivă, căsătoria. se disolvă imediatii, 
Şi soţul liberii se pâte imediatii, recăsători. Când 
ambii soți aii cădut în captivitate, căsătoria lori ase- 
menea, 'se disolvă, şi traiuli lori în comunii devine 
un contubernium. Atât numai că în acestii casti, dacă 

„„ se .întoreii amânduoi de o-dată: în patria lori (adică 
în statulii romanii), prin efectul postliminiului, sunt 

- consideraţi că nu aii fostii despărțiți nică o-dată, adică 
„căsătoria - primitivă este considerată -că “a duratii în 

totă timpul 'eaptivitţăţii, din causa efectului retroactivii 
al postliminiului;, pe 'cândă. dacă unul dintr'înşii a rămasă. liberă în patria 'sa, şi captivul se reîntârce,
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“şi revine la soţul săi, se: consideră că contractă o 
nouă căsătoriă, în totii intervâălul -captivităţii ei fiind 
consideraţi ca. necăsătoriți. In timpul lui. Justinianii 
din contră, căsătoria nu se mai disolvă de câtă. cinci | 
ani după căderea în captivitate, şi atunci chiar. numai 
dacă este incertitudine asupra vieţuirii captivului, căci 
dacă e sigurii că elti trăeşte, soţul liberi rămâne că-. 
sătorită şi după cincă ani. Şi dacă se recăsătoreşte, 
este consideratii ca cum ar fi dati prin culpa sa loci . 
la divorţii, prin urmare va fi supusi la pedepsele soţi- - 
lori care prin culpa lori daii locii la divorţii. Dacă însă 
e incertă existenţa - sotului. captivii, şi a trecutii cinci 
ani de la captivitate, soţul liberii se pote: recăsători 
fără să i se infligă nică o pedepsă, 'este consideratii ca 
cum înainte de captivitate sar fi divorțată de con- 

-.s6rtele sait bona gratia. 
„12. Papinianu, legea 1 a Gonzinentarriuduă asupră E 
“adultereloriă. 

Dacă, celii ce a dati ca să se remiţă Jibelul de r re- - 
pudiii, s'a căitii, şi acestii libelii a fost remisi din | 
causă -că celii ce a fost însăreinat cu remiterea ignoră . 
schimbarea voinţei mandantului săii, trebue să decidem 
că căsătoria dură: afară numai dacă luindii cunoș-. 
tință de 'căinţă, soţul ce a primitii libelul a voită în- 
“suşi el să se divorţeze, căci atunci căsătoria, este di- 
“solvată din causa acestuia din urmă. a , 

__8. Același, Cartea, 2 a „Comentarielor despre 
Adulterii.. 

Impă&ratul Hadrian a: condamnat la în ei ani de re- 
legaţiune într”o insulă pe o persână care a luatii după 

.. drumii nevasta altuia şi a dus'o la elă a casă, de unde 
ea a trămisii bărbatului săi carte de xâpudiiti. - 

9. Pauli, Cartea 2 a Comentariul despre Adul- 
ter, 

Nici un divorţii nu “este valabilă dacă nu se între- 
_ buinţăză şâpte martori cetăţeni Romani puberi, afară 

de libertul acelui care trimite cartea de repudiii.. Li-
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" bertul însă pâte fi şi alti tatălui, mnoşului, strămoşului 

şi alu altui escendentii superiorii al acelui care tri- 

mite cartea pe repudiă. - 

10. Modestinu, Cartea 1,4 Regulelorii.. | 

Fără voia patronului, Jiberta pe care elii a avut'o | 

în .căsătoriă, nu se pote despărţi de - densul: afară 

_mnumai dacă a fost obligatii prin fideicomisii să o 

manurmiţă, căci atunci pote, de şi este liberta lui. 

11.. Ulpiană, Cartea 3, a Comentariuluă asupra 
leg gilor: Julia și Papia Poppaea. 

| Disposiţiunea legii că liberta căsătorită, ca patronul 

ei, să aibe voie 'să se despartă de el, nu face să 

-nu fie eficace divorţul, care conformii vechiului dr eptă 

civilii disolvă căsătoria. 
De. aceia nu putemil să gicemii că. „ căsătoria con- . 

tinuă de a subsista, de Gre-ce sa disolvatii. In fine 
Julian serie că femeia n'are acţiune pentru aşi cere 
dota. Darii totii efectulii acestei disposiţiuni a legilorii 
Julia şi Papia Poppaea este că pe câti timpi pa- 
tronul. vrea să aibă pe liberta sa de soţie, ea nu. se - 
'pâte căsători cu altul. Căci, fiind că legiuitorul a în- 
ţelesiă că. prin faptul libertei este quasi disolvată, că-. 
sătoria, elu îi a, răpitii. connubiul cu altul. De aceia 
cu ori-cine se va mărita, ea este considerată ca ne-: 

măritată. Julianii merge: şi mai departe, eli crede că 
ea au pâte trăi nici în concubinatii (cu altii patronii). 

Ş 1. Dice legea: Pe câtă țintă patronul vrea săi 
fie ie “soție. Deci legea cere două. condițiuni, ca patronul 
să o mai vrea de soție, şi.ca el să vrea săi mai 
fie palronii. Dacă deci, una din aceste două condi- 
ţiuni va lipsi, legea nu: se mai aplică. | 

_$ 2. Cu drepti. cuvântii s'a decisti că în ori-ce 
chipii se va. proba. că patronul a manifestat voinţa, 

„de a nu mai vrea pe liberta sa săi fie soţie, legea, 
nu se mai aplică. De: aceia 'cândii patronul întentă 
contra libertei sale acţiunea rerum amotarum (adică 
relativă la lucrurile sustr 250); pe. care: femeia le a , luati :
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de la dânsul fără voia a lui, Impăratul nostri dinpreună 
“cu tatăl săi ati decisti printr'uniă rescriptii, că trebue 
să înţelegemii că patronul printracâsta chiar nu. mai”. 
vrea să aibă pe liberta de “soţie, elii, care intentă 

_acâstă acţiune. saii alta care nu ia -naştere de câtii. 
după divortii. „De aceia şi dacă patronul începe a o: 

_acusa de adultcriii: sati de altă crimă. pentru care. : 
nimeni. altul de câti bărbatul pote acusa pe femeii, 
trebue să decidemii că căsătoria este disolvată: căci . 
nu trebue să perdemii din vedere că de uceia legea 
interdice libertei 'connubiul. cu altă persână, findu 

„că patronul doreşte. s'o aibă de soţie. Prin: urmare | 
în tâte ceasurile în care va fi cea mai mică probă că 

"elii .nu o mai'vreade nevastă, trebue să glicemii că. 

liberta începe deja a avea connubiii cu altă persână. 
De aceia dacă patronul se va fi logoditii cu altă fe- 
meiă, sati se va fi hotărâtii numai să în altă femeiă. 

„de nevastă, sati va fi umblat după altă femeiă ca s'o: 
ia de soţie legitimă, trebue să fie consideratii că nu 
mai vrea să aibă pe liberta în căsătoriă. “Toti aşa 
trebue să decidemii dacă își va, fi luatii o altă femeii 

de concubină“, 
Cadii subt puterea paternă copii niiscuţă din că-: 

“ sătoriă legitimă. Ei cadă subit puterea paternă a băr- 
--batului, care în virtutea unei ficțiuni legale este pre- 
supusti tatăl lorii:. Pater. îs est guem nuptiae de-. 
monstramnt. Tatăl este presupusi, adică că este băr- 
batul. Obligaţiunea de fidelitate ce există între soții 
legitimi, face. să se presume paternitatea bărbatului. 

Dari numai dacă tatăl este sui juris, copii năs- 

-cuţă din căsătoria sa cu. soţia sa legitimă sunt subt 

îi puterea lui paternă. 
Dacă, din contră, tatăl este alieni futa is, adică subt 

putere paternă, copii lui cadii subt puterea paternă 

a aceluia subt care se află și elii, udică, a tatălui săi, 

saii a moșului lorii. (Vedii Gaius Institarţiuună, Com.-L 

Ş 56 şi Justinianii, : Luastituţiună, Cartea I Ş 3) 

-.
_
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Muma la Romani nu are nici o putere asupra co- 

 piilorii săi, fie că sunt legitimi, fie că sunt. naturali. 

"De aceia femeia sui juris la Romani se dice că este 

caput et finis familiae suae (legea 195 $5 D,, De 

verborum  significatione, L. 16). În adevării este .. - 

caput, dacă este născută afară din căsătoriă, e căci nu 

este. subt putere a paternă a tatălui săii chiar de ar 

fi cunoscut, nică a mumei sale. Este finis familiae 

"suae, căci de se va mărita şi va avea copii, copii nu 

voră fi în familia ei civilă, ea nu se va continua ci- 

vilemente prin ei, ei vorii fi în familia civilă a băr- 

„batului ei, a tatălui lorii, ei vorii fi cu dânsa numai 
cognaţi, nu 'voră fi heredes sui faţă cu ea, vorii fi 
heredes sui faţă cu bărbatul ei, şi agnaţi cu membrii 
familiei civile ai bărbatului ei. 

Căsătoria legitimă la Romani se numea justae up 
tiae sati justum  matrimonium. Justae, adică con- 
formă cu dreptul civil romanii, cu jus civile care se 
numea şi numai jus. Câte o dată epithetul justae, 
justum lipsea, şi se slicea numai muptiae sati ma- 
trâmoniun. | 

Căsătoria legitimă este unirea bărbatului şi a fommeiă, 
". producând o fusiune a ambelorii lorii persâne într'o: 
singură pers6nă juridică: şi subt punctul de vedere. 
profanii şi subt punctul de vedere religiosi. Profaniă, - 
în adevării bărbatul comunică femeii sale condiţiunea 
sa juridică, dacă elii e senatorii, ea devine senatâre, 
dacă eli e patriciii, ea devine patrieiă, din momentul 
în care se permise căsătoria între patriei și plebei. 
 Religiosă, căci în “religiunea păgână a „Romanilorii,. 
în cele d'ântâiă timpuri, bărbatul comunica sacrele - 

„sale private femeii sale. - 
De aceia şi Modestinii în legea 1 D., De rit Nup- 

tiarum, dice: nuptiae sunt conjaunctio maris ct fe- 
_mânae, et consortium omnis vitae, divini -et hu- 
mani juris comimuunicatio, căsătoria, adică, este unirea 
bărbatului şi a femeii, cu seopii de a trăi împreună
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| 46 viaţa, (au d6ră că ei.nu se putea despiirţi, “dară 
cândiă se căsătoreati nu le trecea acesta prin gândi, 
„Jurisconsultul vrea să dică că disoluţiunea acestei. so- 
cietăţi este obicinuitii mârtea, nu ca în societăţile de 
„afaceri care se facii obicinuitii pentru uni timpi de- 
terminatii), comunicarea de către bărbatii femeii a 

'situațiunei sale juridize de dreptii Romanii sati pro- 
:fană şi de dreptii divină, adică a sacrelorii -private 

" uris -saciorum privatorum). 
Este. questiune de a se şti dacă acesti COM nauti- 

calio juris sacrorum privatorum avea locii prin 
'simplul efectiă alii căsătoriei, saii dacă ea nu avea 
„loci de câtii în confareatele nupţii, dacă ea era : efec- 
tul confareaţiunei. D. Demangeat nu se pronunţă în 
modă positivă, elii dice că se îndoește . dacă simpla 
:căsătoriă producea acea comunicare. Acecarias susţine 
însă că nu era trebuinţă de confareaţiune. Ei credii . 
„din contră, în modă positiviă şi indubitabil, că comu- 
nicaţiunea sacrelorii private nu avea locii de câtii în 
-confareatele nupţii, că era unii efectii alii confarea- 
"țiunei, a acelei ceremonii religi6se ce se numea CUH- 
far reatio, prin care femeia era, iniţiată la cultul sacru 
privatii ali bărbatului ei, că ea îa acelaşti timpii prin 
confarreatio intra în manu, şi era şi introdusă în 
cultul sacru privat ală bărbatului. Dacă. Modestinii 
“vorbeşte în modi general, este că elă copiază o de- 
finiţiune vechiă în care mai tâte nupţiele erai con- 
-fareate: credii chiar că la începutii tâte nupţiele erai 
confareate, că pe urmă ai fost cele mai multe, în - 

urmă mai puţine, până cândi după Senatusconsultul 
:"Claudianii, care a decisti. că confareaţiunea nu.va mai - 

produce căderea in manu, numai acele nupții din | 

a căror progenitură se recrutaii flaminii diali, mar- 

țiali și quirinali şi vestalele. In câtă părerea d-lui 

Pustel-de Coulanges care susţine că căsătoria era o 

instituţiune, unii actii religiosii, „este Gre-cum exage- 

rată. Că aşa a fost 'la origine, că așa a fost la In-
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'dieni, la vechii Greci, şi la vechii Romani multii îna-: 
intea. legii celor XII tabule, acâsta se pâte. Darii. 

“de sigurii, celi puţin: de la legea celor XII Tabule 
încolo, se putea face _căsăturiă şi fără.confarreatio, şi 
atunci ea nu producea nici comnanicatio juris. sa- 

_crorum privatoriuu,. nici manus, femeia rămânea cu. 
cultul privatii ali familiei sale şi membră: a familiei 
sale civile, fără să intre în familia nici .religi6să nici: 
civilă a bărbatului: săii. Câtii pentru opiniunea d-lui 
Gusrard, care susţine că confareiţiunea se: aplica pa-- 

„tricilorii şi că ea nu producea anus, că femeia patri- 
ciă căsătorită cu unii patriciii primea comunicarea sa- 
crelor private ale bărbatului ci, primea comnanicatio 
divini juris, dară nu cădea în manu, că pentru a că-. 
dea în manu trebue pe lângă confarreatio și conven- - 
tio. că numai plebeele cândii se căsătoreati cu plebeii. 
cădeaii în manu prin coemplio, şi că tote plebeele: 
cândiă se căsătorea cădeati în manat, căci tâte făceaii. 
conventio sati coemptio, acâstii părere este imaginară. 
Ea în timpul lui Gaius este combătută prin textul 
său positivii, care menţionâză confareaţiunea simplă ca 
producândii manas, precum coemptio. singură, pro-. 
ducea asemenea marius. Ali douilea, Gaius nu -spune: 
„că tote femeile facii saii' confarreatio, saii coemptio, 
că tote patriciele faceti confarreatio, încă mai puţin că 

„tâte plebeele facii coemptio, nici, când căsătoria a 
* devenit posibile: între patrici şi plebei, că tote fe- 
meile facti or confarrealio simplă, or confarreatio cu. 
conventio, or coemptio simplă. lar câtii pentru tim-: 
purile primitive la care Gaius pote nu se referea, nu 
„invocă nică un textii măcar verisimili pe care să'şi 
sprijine theoria sa. In câtă theoria sa este compleetii.. 

. 

imaginară. Acâsta nu ridică meritul serierii lui Gu 
rard, care este scrisă cu multă vervă “și știință, nică. 
mai cu semă.a serierii d-lui Fustel de Coulanges,. 
care este chiar mult superidră serierii lui Gusrard. 
Ei credit că acea ceremoniă religi6să, care la începutii.:
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Sra “obligatotiă, a. deveniti pe ară o solemnitate NE 
usuală, dar ne obligatoriă, care solemnitate la în- 

„ceputii fârte frequentă, a devenitii din ce în ce mai: 
vară,- până ce a cădută complectamente în desuetu-.. 
dine.. Şi nu numai solemnitatea confareaţiunei con- 
stituia, ceremonialul căsătoriei priinitive romane care 
își avea originea în legislaţia indiană, care exista şi 

"la Greci şi În tâte - “popâiele, italice, ei şi alte cere- 
 monialuri. Ecă înce consta la Greci şi la Romani 
"ceremonialul. Femeia părăsea casa părintâscă şi era 
adusă în casa bărbatului ei, la Greci obieinuitiă pe 
unii cari. Avea unii văl pe obrazi,.0o corână pe . 
capii, şi urii purtător de făcliă preceda cortegiul, iar 
doui  prombi îi dati braţul cândii, mergea” pe josti: 

"Cortegiul se oprea. înaintea casei bivbatului. „Acolo 
era primită cu apă și cu foci, cu apă, apa lustială 
care servea oră-cării familii la ceremonicle religi6se, cu 
foci, ca emblemii ali divinității, domestice. In adevări 
în intrarea fio-cării case romane, era o vatră, unii 

atrium, pe 'care trebuia să ardă uni focii care să nu 
so” stingii nică o. dată, la care veneati n6ptea nianele 
strămoşilorii de se încăldeaii, focii, care erau de da-- 
toria femeii ali întreţine. Bărbatul o lua de din-. 
colo de pragă în braţe și o ivecea peste pragii, fără să 
atingă pieidrele fotii de pragii. lia era dusă atunci la 
vatra unde ardea focul familiei, Vasupra căria stai aşe- 
daţi deii domestici şi portretele strămoşiloră jură îm- - 

prejurii. Serviciul religiosti se făcea la vatră ă, în faţa-a. 
„ -deee martori, pronunţaii vorbe solemne, mâneati îm- 

preună - dinti”o pâine de făină fină (punis. farreus, 

- cum, impreună, edit mănâncă, pane farreum, 

dinti”o pâine de făină, de unde. vorba coufurreatio). | 

„Acestă pâine mâncată de fomeiă în mijlocul recitării 

zugei solemne, în faţa deilorii famnilici, o punea în co- 

“municare cu sacrele private ale familiei bărbatului, ca 

„cum dice Platon,'e considerată de geii casii înseşi, 
2 . a
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"introdusă în casa bărbatului. Pe fiitorii ea nu mai: 
"sacrifica deilor familiei părintţiloriă, - ci deilor familiei: 
bărbatului ei, ea numai aducea mâncare manelorii stră-- 
„moşilor neamului ei ci manelorii strămoşilor bărbatului 
ei (Vedi Fustel de Coulanges, Cit6 antique, cartea II,. 
capitolul 2, şi Gugrard, Essai sur Phistoire du droit 
priv€ des Romains, paginele 64—68 şi 165-—186). 

Parte din ceremoniele grece şi romane le găsimi: 
la “nunțile ţăranilori români. Aşa femeia e adusă în 

„carii de la părinţii ci la casa bărbatului, e priimită.. 
în casă cu pâine şi cu sare în locii de apă şi foci, 

„este acoperită cu văl şi numai a doua di după nuntă: 
este desvelită, sati cum dicii ţăranii desgovită, la bi-- 
serică preotul. care îi cunună le dă de mănîncă din 
aceiași bucată de pâine, la oraşe, la persânele din 
familiele mai bune, din acelaşi biseoptii. Câte obi-- 
ceiuri păgâne, dar strămoşeşti în căsătoria românească. 
modernă cehreştină ! | = 

In timpul lui Justinian, nemai fiind de mult dai. 
domestici, nu mai e commanicătio jamis sacrorum 
pricatoraum, nu mai e commuan:icatio divină juris, şi 
de aceia, commisarii lui Justiniani, modificândii textul” 
definiţiunci lui Modesiinii pe care stupidamente îl 
ai introdusti cu tâte acestea în Digeste, ut dis în 
Instituţiuni, în paragraful 1 ali titlului 9 ali Cărţii 
I, definind căsătoria legitimă: „XNuptiae site ma- 
irimoiium est viri et mulieris conjuuctio, indivi-- 
duam vitae consuetudinem continens, în locii de 
divini et humani juris communicatio, adică con-- 
ținând o singură individualitate de viaţă juridică, 
în locii de conţinândă comunicaţiune de drepti. 
humanu și divină. | 

Charles Giraud este încă și mai fantasticii de câtă 
„Gucrard. Eli susține că ori-ce căsiitorie este însoţită 
de mais, că căsătoria se ficea în trei moduri, sa . 

„după modul etruscii, sacerdotal, applicabil patrici- 
"loră, coufarreațiunea, sau. după modul latină, he-
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„roicii, coempțiunea, . sai prin consimţimântii, uniti 
cu posesiune anuală, neîntreruptă. Câte expresiuni, 

atâtea erori. Întâiii, confarreaţiunea exista şi la Greci 
şi la Indiani, prin urmare trebuia :să existe şi la po- 
p6rele italice vechi, Latinii, Sabinii, n'avea dar tre- 
buinţă să derive de la Etrusci, popolii de origină cu! 
totul deosebită, care nu are asemănare cu nici unul 
din popârele care venind din India ai locuitii Grecia 
şi Italia, şi care e probabilă de origină feniciană, 
adică semitică, dacă ţinemii socotelă de scrisulii lorii 
de la drâpta spre stânga, precum este ali tutulorii 
popsreloriă de origină semitică. Ali duoilea, coemp- 
ţiunea nu e de câtii o vândare solemnă per aes et 
Libram, unii felii de mancipaţiune, instituţiune care de 
şi de sigurii applicabilă tutulorii Romaniloriă, şi îna- 
inte şi după legea celori XII 'Tabule, nu se ştie 
dacă este de origină latină sai sabină, şi în ori-ce 
casii nu e singură de origină latină (dacă o fi de 
acâstă origină), căci şi confavreaţiunea a trebuitii să 
fie în usti şi la Latini, şi nu numai la Latini, ci la 

-tâte poporele italice indo-europeane. Iar cât pentru 
„căsătorie prin. simplu consimţimentii, unită cu posse- 
siunea anuală, acesta este o împerechiare monstrusă; 

„dacă este prin simplu consimţimântii, ce caută pos- . 

sesiunea anuală, dacă este prin possesiune anuală, a a- 
tuncă nu X prin simplu consimţimânt. Nu, possesiunea 

anuală, usulă, este unii: modii sui generis de cădere 
“ du nanu a femeei care nu făcuse nici confarreatio, nică 

coemptio, iar nu ună modii de contractare a căsătoriei. 
Acestii modii ilii găsimii în legea cellor XII 'Lubule, 
după cum ne spune Gaius în paragrafulii 110 allii.. 
commentariului I: all Instituţiunilorii sale, și ellii nu 
este de cât applieaţiunea usucapiuneă luerurilorii mo- 
hile printr” un anii de possesiune la femei. Originea - 
căderii in manu prin usii este dubi6să. Daru în ori-ce 
casti căsătoria prin simplu consimţimentii era indepen-
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dentă de usii. (Vedi Charles Giraud, Histoire du droit - 
romain, pagina 80). - aa a 
„Cât pentru Mommsen, şi ellii în privinţa lui manus 

este. în erre, după cum amii demonstrat-o' dejă în 
Volumul II alli Fragmentelorii melle juridice, sus- 
ţiindii că oră-ce căsătoriă . este. însoţită de manus, 
ceea-ce este inexactiă. 

„In_resumat dar, 'noi credem că în vechile timpuri 
contractarea căsătoriei era însoțită în modă obliga- 

„toriii de ceremonialul deserissii din care făcea parte 
şi confarreatio, că pe urmă su îutrodus căderea. in 
manu prin usă și priu' coemptio, că confarreațiunea 
şi usulii ati cădutii în desuetudine, şi că în timpulii 
lui Gaius nu mat exista de câtii coemptivo pentru pro: 
ducțiunea lui anus. Că de multii timpi deja, chiar 
din timpulă Republicci, regula generală era cisăto- 
riile contractate prin simplu consimţimeântii ; ŞI că 
probabil prin usă, femeile nu mai cădeaii în maina. 
„Dar dacă ceremonialul nu era imdispensabilu, dacă 
acellii ceremonialii era numai aceessoriii, de şi la în- 
ceputii forte în usi, dacă nu era necesitate nică măcarii . - 
de redacţiune de instrumentii dotală, adică . de fie 
de destre pentru contractarea căsătoriei , dacă în 
acestii sens trebue să înţelegemii legea 66, priaci- 
pium D. De donationibus inter virun et uaoren, -: 
care vorbeşte do semnare de fâie de destre, şi para- 
gratuli 1 allii acestei legi-care vorbeşte de priimirea 
femecă în casa bărbatului cu apă și cu focă, însă, 
credă că simplulă consimţimentiă allii: soţilorii nu eră | 
sullicientii pentru ca să înc6pă căssiitoria, că mai 
trebuia şi deductio mulieris în domunm marti. Dară 
ce trebue să inţellegemii prin acestă deductiv, trebue - 
să inţellegemii că neapărat femeia trebue să fie adusă | 
in casa bărbatului, ea să înecpă căssătoria? Nu. Pentru 

"ca să existe căssătoriă, pentru ca să începă căsătoria, 
este destul punerea femeci..la disposiţiunea bărba- 
tului. Acâstii punere la disposiţiune se face obici-



  

nuitii prin” aducerea femeei în casa bărbatului. Şi de 
„aceea, după ceca ce se întâmplă mai udesea,-s'a nu- 
"mită, în modii generală, acestă punere la disposiţiune, 
deductio în domum marili. Romanii se; mulţumeai 
cu acestă punere la disposiţie, nu 'cereaii făptulii ma- 
terialii allă împreunării, cum îlii cereaii vechii! Ge- 
mană pentru începerea căssătoriei,. după cum amii 
arătatii dejă în volumulii I altă Fragmentelorii melle 
juridice. Şi de aceea se putea întâmpla ca o. femoiă 
să fie încă vergină şi totuși să fie măritată, să “fie 

soţie legitimă, ao» după cum o spune Paul în legea 

ID, De vita nuptiariuu, să aibe dotă şi: acţiunea 

| vei umoriae pentru restituirea ei. Acesta s'a întim- 

platii în casulii în care femeia a fostii adusă în cassa 

bărbatului, și bărbatulii care lipsea de la domiciliulii 

luă, venind a cassă de la o „cină care se' petrecuse 

dincolo de Tibru,-s'a înneeatii în 'Librii, femeia de și 

ne attinsă de bărbatii, era deja soţie, era deci în obli- 

gaţie de ai purta doliulii, cum 'dice Ulpian în legea 

6 eod. tit, şi prin urmare, cum dice Paul în legea 

i sus-mentionată, avea acţiunea vei uxoriae pen- 

tru restituirea dotei, pe cândii dacă căssătoria n'arii 

îi fost încă perfectă, ea warii fi- fostii obligată a purta 

doliulii (ugere), şi acţiunea pentru a cere ce s'a adusii 

bărbatului cu titlu de destrs, fiindă că nu e dlestre 

„fără căsătoriă, ar îi fost.nu acţiunea rei uzoriae . ci 

condictiunea ob rem dati ve non secaita, care se mai 

numea şi condictio sine causa, şi condictio crusa. 

data causa non secula. Darii.că trebue celiii puţinii 

femeia să fie pussă la disposiţiunea bărbatului, or a-: 

ducându-se. în cassa lui, or altmintrelea, acesta mi se 

pare indubitabilă, de şi: questiunea este controver” 

sată.. Ducaurroy, între alții, regretabiluli romanistii - 

francest, tost.professorii şi decani alti Pucultăţii de 

“dreptii din Paris, susținea că nu e necesitate de de- 

ductio mulieris în domum mariti, că simplulii” con- ” 

simţimentii all soțilorii este sufficientii, :ă din: rao-
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mentulii ce ambii soţi ai consimţitii la căsătoriă, şi. 
consimţimântulii ambilorii este cunoscut şi unuia și al- . 
tuia, măcar că femeia n'a. fost încă adusă în cassa 

bărbatului ei, măcarii că nu a fostii măcarii pussă aiurea 
“la disposiţiunea- bărbatului, căssătoria începe, căssă-: 
toria există. Se invâcă de D. Ducaurroy mai cu seamă 
legea 33 D „De ritu nuptiaruau, după care cândii soţia se 
întrece după scurti: timpii la bărbatii, e considerată 
ca cuminu sar fi despărțitii, şi ca-cum vechia căssă- 
toriă ar -continua, şi nu ar începe alta nouă. Vedeţi, 
dice D. Ducaurroy, uă lipsă de cohabitaţiune în acestii 
micii interval intermediarii, şi totuşi căssătoria dură, 

„decă ea-pâte dura fără cohabitaţiune; de ce să nu 
p6tă şi începe fără cohabitaţiune? Ră&spundă în pă- 
rerea, ce susțiii, că dovada că fără posibilitate de co- 
habitaţiune căssătoria nu dură este ceia ce ni se spune: 

“în legea 12 Ş 4 De caplivis ete. (ALIA), 15), în care 
Tiphoninii dice că femeia captivului, câtii să vrea şi 
să stea în .cassa lui, totuşi nu este în căssătoriă (a- 
dică totuși nu dură căsătoria). Dacă nu dură căssitoria, 
este că cohabitaţiunea este imposibilă. Se pote răs- 
punde că Mareellus care este autorulti legii 33 D. De - 
vitu nupliarum era, în dessacordii cu majoritatea ju- 
risconsulţilorii Romani. Darii credii că nu e nevoie de 

a pune pe Marcellus în opposiţiune cu cei-l-alţi ju-: 
risconsulţi. Dacă Marcellus susține că dură căssătoria 

„este întâiii că intervalulii de lipsă de eohabitaţiune este 
„prea micii. All duoilea. că din acesti textii, dacă ar 

fi să tragemii la excess conseguenţele, arii fi că în 
intervalulii nciînţelegerii, căssătoria a putuiii subsista ŞI 
fără, consimţimentii, ceia -ce ar fi a merge prea de-: 
pate. Acestă textii credii că totii ce vrea să dică 
esto că uă mică lipsă de possibilitate de cohabitaţi- 
une nu trebue ţinută in seamă pentru continuarea căs- 
sătoriei, mai cu seamă 'că atârnă de soţulii plecatii de 
la domiciliulti conjug galii de a se împăca dinti'unii mo-- 
anentii în „aliulăi, și prin urmare de a face possibilă co-. -
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habitaţiunea. In opiniunea însă a lui Ducaurroy este: 
imposibilii de explicati textulii lui 'Tryphonini sustii. 
menţionat, care este categoricii şi care constitue şi ar- 
gumentulă cellă mai -decisivii în favorea opiniunei ce 
susţiii. Asemenea nu se pâte explica în opiniunea lui. 
Ducaurroy paragrafulii 8 alli titlului XIX allu Sentin- 

_jeloră lui Pauli: „Vin albseis uzorem ducere po-. 

test, fomina absens mubere mon polest.“ De ce .băr-: 
batulii absentii de la domiciliulă săi să se pâtă căs-.. 
sători ? Pentru că femeia pâte fi adussă acassă la ellii, 

şi ellă să pice cândii vrea și să aibe pe femeie la. 

disposiţia sa. Pe cândii femeia absentă de la domici-: 

liulă bărbatului nu se pote căssători. Dacă consimţi- 

mântuliă arii fi suficientii, arii putea să se căssătorescă. 

prin nunţii sati prin epistolă.-Darti, fiindii că trebue. 

să fie la disposiţia bărbatului, nu pote, căci numai la 

domiciliul s&ă bixbatulii pote avea pe femeiă la dis-- 

posiţiă, căci dacă ea a venitii acolo, e că vrea să co- 

habiteze, acasă la ea, dacă este, bărbatulii nu o pote: 

sili să cohabiteze. Ceia ce demonstră: că acesta este 

sensulii textului, adică că milier absens, însomnâză 

muiere absentă de la domiciliul bărbatului, iar nu 

do la domiciliul e, este că interpretatii în acesti. 

din urmă sensii, teatuli ar conţine un non sensii, în-! 

tâiti pentru că femeia absentă de la domiciliulii -ei 

pâte şi consimţi, și fi la disposiția bărbatului, ducen- 

“du-se la domiciliulti lui. Şi uă altă probă de sensulii 

ce dimi textului din seatinţele lui Paul, este ceia ce 

dice Pomponiă în legea 5 D. De ritu nuptiaruum, unde 

ellii dice curatii că femeia absentă de la domiciliulă. 

bărbatului nu se pote căsători prin -seris6ro. saii nun- 

tii, căci e trebuinţă de aducere lu domiciliulii bărba- 

tului, iar nu în cassa femeii. Cătii pentru legea 66 

D. De donationibus inter virunm et uzorem, a Şuris- 

consultului Scevola, acesti textii oste cam. obscurii, 

ellti recunâşte că pote fi căssătoriă înainte do aducerea 

". fomeii în casa bărbatului în principiunt. Răspungqlit. 

a
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“însă că acestii textii se pote explica presupuindă că 
„ambii soț erati presenţi, atunci e destul consimţimeântul - 
lori de a trăi ca soți, căci fiind presenţi, cohabita- 

“ţiunea e possibilă între: dinşii. In paragraful 1 vice- 
versa se presupune că femeia a fosti adusă. dejă în 
-cassă “de companiă, în grădina bărbatului, dară . că: 
-căssătoria a fostii fixată pentru o di posteridră până 
când. femeci i sa. datii unii apartamentii „separati. 
“Atunci, dacă până la diua fixată nu e încă căssătoriă, 
-e că, măcarii că e deductio, dar nu e încă consim- 
“țimentii de a se căsători, de a începe căsătoria, probă 
fixarea unei dile posteriâre în care -să se facă căsă- | 

„„“toria, probă destinarea unui 'appartamentii specială 
pentru locuirea femeei, până la diua destinată, când 

„să trecă femeia în apartamentul bărbatului, acolo să . 
« fie priimită cu apă şi cu focii, şi să se facă şi cele . 

l-alte solemnităţi usuale. de şi ne obligatorii pentru .. 
„căssătoriă. Câtii pentru textultii lui Paul, care formâză 
finele. titlului 20 ali cărţii IL a Sentinţelorii, şi care 
dice :. Conculina ab uzore solo dilectu separatur elii 
pote assemenea fi imvocatii în opiniunea mea, se pote 

„dice că nu e destulii să trăeşti, să cohabiţi cu o fe-: 
meiă ca să se dică că este soţia ta, căci pote să'ţi 

_- fie concubină; după intenţiunea părtilorii se va dis- 
tinge dacă e soţie sati concubină. Acestii textii vrea. 

„Să dică că cohabitaţiunea nu este. suficientă pentru 
„căsătoriă (darii ea trebue să existe), ci mai trebue Şi 
consimţimentul de a trăi ea soţi. In fine, se mai pâte 
„îmvoea în opiniunea ce susțiii unii texti ali lui UL- 
pian, caro. formâză legea 15 D., De conditionibus et 
demonstrationibus (XXXV, I), în care se decide că 
dacă sa. făcută unt legatii cui-va sub condiţiunea că . 
a lua o fată din cutaro familie, e destul (darii trebue) 

ca tata să fie adusă la domiciliul bărbatului (eăcă atunet 
există şi. consimţimeântul și posibilitate de cohabita- 
iune) pentru ea să se dică că condiţiunea S'a împlinit 
(adică că căsătoria s'a. contractat), nui neapărat ne- 

e 

i) : i.
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“cesanii să se fi şi urcati: în .patul bărbatului, (adică. 

e 

cum. am qlisii mai susii, nu este necesariă numai. de 
câtii impreunarea fisică, Romanii nu sunt aşa de ma-- 

terialişti ca vechii Germani, cum amii disii mai susii). 
„Căci nu e neapăratii concubitul, adică împreunarea: 
pentru existența căssătoriei, -darii textul adaogă, sed 
"CONSensus facit, adică consimţimentul face  căssă- 
toriă. De unde conchidii adversarii că consimţimântul: 
este sufficient. Darii. textul nu dice SOlus cousensus, 
tot ce vrea să dică textul €, .că nu e necesară îm- 
preunarea. inateri ială, dar că consimţimântul nu e su- 

_ficient, o demonstrâză începutul textului, unde se 
arâtă specia, specia este nu că bărbatul şi femeia aiă. 
consimțţitii la. căssătoriă, ci că femeia a şi fost adusă. 
în. cassa bărbatului, darii nu s'a: culeatii încă cu elii. 

Acestii textii nu numai că nu e în favorea adversa- 
rilorii, ci luatii în întregimea lui, cum trebue să fie- 
luatiă oră-ce. texrii, elii este în contra lori. 

* Fiind-eă nu era nică o solemnitate obligatoriă în 
legislaţia clasică - română, pentru contractarea căssă-. 
toriei, cum se distingeati două persâne care cohabitaii 
de eraii soţi sau concubini? In practică, în majori-:" 
tatea casurilorii, probele nu lipsea, căci "dacă ca o-i 

-bligațiă nu se cerea, dar ca obicei era redactare de: 
foie de destre, festivitatea de care am vorbitii, şi fe- 

fia . de destre, fie martorii, care aii assistatii: la festi-: 

"tate, erati probe suficiente. Când fâia de destre nu se- 

redactase, când, ceca-ce era rari, festivitatea nu avu-: 

sese loci, saii martorii care assistaseră la festivitate: 

muriseră; sati eraii absenţi, atunci so decidea prin 

presumpţiuni. 
„„ Dacă persânele ce ' cohabitaii erati amiendouă ono-: 

rabile şi de condiţiune socială egală sati aprope egală; 

se presuma că sunt căsătoriți. La din contră se pro-: 

suma că trăescii în concubinat, căci nu se pâte pre-. 

'suma ca ună omii de condiţiune onorabilă să fi vrutii 

a se căsători cu o. femeie neoriorabilă, sati vice-versa.-
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Nici ca un omii de o condiţiunesuperidră, să fi ridi- 
“cat la vangul săi pe uă femeiă de uă condiţiune in- 
-feridră, sati ca o femeiă de uă condiţiune superidră 
să fi consimţit a se scobori până la rangul. bărba- 
tului ei. . a 

Dacă în legislaţiunea clasică nu se cerea pentru ca | 
să existe căssătoriă redactare la fâie de destre, stare 
-de lucruri care a ţinut şi până în mare parte din tim- 
pul regnului lui Justinian, prin două novele însă, a- 
T74-lea.capitolii 4 şi a 117-lea,' Justinian a cerut în. 
modii imperiosii redactarea unui instr -ument conţiitorii 
-de constituire de dote şi de donaţiune ante nupiias- 
pentru constatarea contractării căsătoriei. - 
„Căsătoria era adese ori la Romani precedată de spon- 
„salii saii logodnă. Aceste sponsalii se făcâii la *nce- 
putii sub forma unei stipulaţiuni, operată de fie-care 

-soţii sati de tatăl săi, dacă soţul era sub putere pa- 
“ternă, Bărbatul stipula de la femeiă, întrebuinţendă 
“verbul spondere, de unde spousun, sponsus, sponsa şi 

„„sponsalia : "Gaia  spondesne: mihi uzorem . fore? 
-Găia răspundea: spondeo. Femeia, apoi la rândul că: 
stipula de la bărbatiă : Gaie, spondesne me uxor em - 
ducere? Gaius răspundea spondeo (Ulpian legea 2, ş 

 Florentinti legea 3 D., De spousalibus, XXIII, . 

Aceste stipulaţiuni erati câte uă dată însoţite de clausă.. 
penală. “Mai târdiii se mulțumiră a se logodi fără fa- 
cere de stipulaţiune, logodna începu a se face prin 

“simplu consimţimentii, şi se putu face chiar între ab-* 
senţi (legile 4 şi 5 D. cod tit.) In timpul Imperiului, 
sub Împărații creştini, aii începutii să se dea'arrhe (ar- 
vună) la logodnă. Cellă ce nu se ţinea fără motivii 
de logodnă, pierdea arrhele date, iar dacă nu dasse 

“ci priimise arvhe, le restituia îndoit. (Impăraţii Leon 
şi Anthemiă, constituțiune din anul 469 de la naşte- 
rea lui Christos care formează în Condica lui Justi- 
:nian legea 5 De spousalibus.... V. 1). 

Tatăl fetei, pe care o avea sub puterea sa; putea So
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“logodescă fără voia ei. Ea nu putea refusa de a fi logo- 
dită de câtii cândii tatăl vrea s'o logodâscă după un 
“bărbatii imorală saii de condiţiune turpe (Ulpian, legea - 
12 D., titlul nostru). Pe când din contră tatăl unui - 

„filius familias nu putea nici o dată să "li logodescă 
fără voia lui (Paul, D., legea 13, titlul nostru)... 

In regulă generală aceleaşi condițiuni se cerii la- 
„sponsaliă, care se cerii la căssătoriă (legile 7 -$ 1, 15 
;şi 16 D,, titlul nostru). Prin escepţiune tatăl care. 
nu pâte fără voia ei să căsătorâscă pe fiia sa, ori 

-câlii de bunii ar fi bărbatul, după cum ami vă&dutii. 
mai susii, în regulă generală pâte logodi pe fiiu sa 
“fără voia ei. Asemenea pe când căsătoria nu se pâte 

“contracta de câtii între. untă puberă şi uă nubilă, 
„adică în timpul clasicii între ună bărbat de patru 
„spre-glece ani şi uă fată de duoi spre-dece ani, se poti - 
„logodi cei ce aă şâpte ani împliniţi ( (Modestiniăi legea 
14 D.. titlu nostru). Asemenea pe cândii unii pre: ! 
„sidentii de provineiă, sati uă pers6nă Gre-care, care 
„exercită într'uă provineiă unii oficiii publicii, nu pâte 
si-ia de nevastă uă femeiă originară sau domiciliată 
în acea provinciă, elă: se pote logodi cu o asemenea 
femeiă (Paulii legea 38, „principiun, D. De ritu mup- 
tiarum, XXIII, 

Dacă însă, cart puţin în dreptul clasicii, părinţiă. 
nu poti sili pe copii de sub puterea lori paternă, 
or-care ar fi sexul lorti, să se căsătorâscă fără voia 
loră, însă pe de altă parte copii de sub puterea pa-. 
“ternă nu se 'potii căsători fără consimţimântul ascen- 
denţilorii exercitatori a 'puterei paterne. 

Aşa dar una din condiţiele absolutii indispensabile 
pentru contractarea căsătoriei, este consimţimântul fii- 
torilor soţi. Nu este aci de câtii aplicaţiunea regulei 
că nici o. eonvenţiune, nici unii contract, nu se pote 

“încheia fără consimţimântul, fără voinţa liberă a păr- 
_ţiloră conveniente sati contractante. Darii dacă unii - 

„Filius. familias sai uă filia. familias, silit sai silită
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de tatăl, sub a-căria putere paternă se află, se va îi 

căsătoritii cu o persână cu care: din liberul săii ar- 

bitru nu ş'ar fi căsătoritii, elă -este considerat că a 
. consimţit şi că a preferatii a se:căsători de cât a nu 
_da ascultare tatălui, (Celsus legea : 22 D., De vita nup- . 
tiarum). Bvidentii că va trebui să decidem altmin- 

„trelea dacă violenţa .a fost brutală şi copilul numai 
de îrică sait de terrâre a consimţitii la căsătorie. 
Atunci evidentii căsătoria -va fi: nulă. Vom aplica 
atunci regula generală relativă la violenţa consimţi- 
inentului în contractele ordinare. Putemii trage unii 
argumentii în sensul acesta şi: din legea 21 D., De 
ritu nuptiarum, care este uni fragmentii extras 
din Cartea 3 a comentaruluă lui Terentius Clemens 
asupra legilor Julia şi Papia Poppaea.. 

Din principiul că nu se pâte contracta căsători 
- fără voinţa liberă şi reflectată a fiitorilorii soți, resultă 

că demenţii nu se potii căssători. Darii evidentii duoi 
soți în depline minţi, nu se consideră ca despărtiti, - 
dacă. unul din ei saii ambii cadi în stare de nebunio. 
Ceca ce dice Paul legea 16,$ 2 D. De ritu nup- 
tiaruin : „Puror contrahi, non sinit; sed recte con- 
tractu matrimonium non impedit. — Nebunia nu 
permite să se contracte căsătoria. Dar nebunia care 
intervine la unul din soţi. după contractarea vegulatii 
a căssăitorici, nu o. împedică de a dura.“ 

O altă consequență este că: patronul nu pâte lua 
„pe liberta sa în căssătorie fără voia ei, afară numai - 
dacă elii a manumis'o întradinsit şi numai ca s'o pâtă .. 
lua de nevastă: Acâsta o decidii legile 28 şi 29 D,, 
De ritu nuptiarum, din care Ulpianii dice: în cea 
Wânteiă : Inuitam libertum uzorem ducere patronus 
non potest. Eacă regula : Patronul :nu pâte lua cu d'a 
sila, adică fără voia ei pe liberta sa de nevastă. 
Și Ulpiană, legea 29, adaugă că acesta'a fosti de- 
cretatii, se dice, şi de Ateius Capito în timpul: con-: 
sulatului săii: trebue însă să observăm, continui Ju=
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risconsultul, -că acâsta nu este adevărații de câtii întru 
cât patronul nu a manumisii pe servă de câtii tocmai 
ca s'o ia de nevastă. Și acesta este cu'âtât da ade.: 
vărat, în cât în acest cas niminea altul de cât: numai 
el“pâte s'o ia de nevastă, după cum ne spune Lici- - 
nius Rufus în legea 51 D.; „eod tit., afară numaj dacă 
patronul se desistă. 

Afară de consimţimântulii fiitoriloră soţi, se mai - - 
cere pentru validitatea căssătoriei la Romani şi con- 
simţimântul pentru fie-care din «i a ascendentului 
subt a cărui putere se află. 
In privinţa acâsta dreptulii romanii formează o le- 

„gislaţiune cu totul a parte, care nu s6mănă cu ceea 
ce există în dreptulii moderniă.. | 

La Romani consimţirea - la căssătoriă din partea 
„_ ascendentului este unii atributii alii puterii paterne, 
“este unii dreptă alii săi, stabiliti în favârea lui, nu . 
este o protecţiune stabilită în favârea copilului. De 

- aceia, ascendentul care n'are putere paternă, nici nu 
este pe cale de ao avea la mârtea autorelui stă, 
nu are dreptul a consimţi la căssătoria descenden- 

„tului săi. Unii tată care a emancipatii pe fiul săi, 
sai Pa datii altuia în adopţiune, nu are dreptul a 
consimii -la căssătoria sa. 

Muma de „asemenea, cândiă ar fi văduvă chiar, când 

fiul ei ar fi sui juris, afară din ori ce putere pa- 
ternă prin mortea tatălui, când nimenea n'ar avea 

“în calitate de exercitator de putere paternă, dreptul 
"dea consimţi.la căsătoria lui, ea nică chiar atunci nu 

are dreptul a consimţi la căsătoria fiului 'saii ficei 
sale. Ce să mai dicemi de ascendentul maternii, chiar. 
când ar fi singurul: ascendent în viaţă ali descen- 

- dentului ce vrea să se 'căsătorească ? Și find că con- 
simţirea la căsătoriă la Romani este unii drepti, unii 
“atribut ali puterei paterne, ' de 'aceia elii dură câtii 
dură puterea; paternă; ascendentul de gradul cel: 
mai superior în viaţă. are. dieptul a consimţi la -căsă- - 

3
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toria descendentuluiă săi or-cât de înaintat în. etate 

_ar'fi, unii tată de 'opt-Qecă de ani,are dreptul a con. . 
simţi, şi pote împedeca prin. refusul săii căsătoria . 

„fiului sai ficei sale, care. se află sub puterea sa pa-: 

“ternă, chiar de ar avea cinci-deci deani. Este aci 
unii drepti iar nu. o protecţiune. De aceia pste co-.. 
pilul să fie tragedi la vârstă, dacă nu e sub putere 
“paternă, n'are niminea dreptul nici obligaţia de a “li 
protege, se pâte căssători după placul lui. Vice-versa, 
pote descendentul să fie câtii de înaintatit în verstă, 
de cincă-deci, de şai-deci de ani, dacă este sub pu- 

tere paternă, acela care o exercită, îl pâte împedica 
de 'a se căssători, dacă nu vrea ai da consimţimântul. 
La moderni, din contră, şi în special în condica Na-. 
poleon şi în legislaţiele care derivă din ea, dreptul 
de a consimți la căssătorie este unii drepti ce as- 
cendentul nu exercită în interesul lui, ci în interesul | 
„descendentului, este o. protecţiune, şi o: obligaţiune 
de protecţiune mai. multii de: câtii unii dreptii, de. 
aceia or-care din ascendenţii. cei mai aprope în gradii 

"are acestii dreptii,. în lipsă de, dânşii ascendenți de 
grad superiorii, fie prin masculi, fie prin femă.. Și. 
“de aceia în lipsă de ascendenți de or-ce. gradii, celii: 
ce vrea să se căssătorescă, are să obţie consimţimentul 
membrilorii familiei sale, a consiliului de familie. Şi 

“de aceia şi acesti consimţimenti ea protecţiune ce 
este, înceteză când descendentul numai are trebu- | 

"inţă, de proteeţiune,. cândii: este destul de copt la 
minte, în câtu să nu mai aibă, trebuinţă de consiliul 
ascendenţilor, şi atuncă se reduce la unii simplu actii .. 

„respeetuosii (Vedi articolele 148, 149, 150, 151, 159,.-. 
153 şi 160 din condica. Napoleon şi articolele 131,.. 
132, 133, 184, 185, 136, Şi. 142 din „Condica Ale 
xanăru Ionii D. 

“Revenindii la legislaţiunea romană, în acâstă legis- _ 
laţiune dreptul de a consimţi la puterea paternă este, 

„cum amit dlisii mai L susii, unii atributii alță puterei pa-
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„terne, De aceia fie fiul, fie fica, « care se află sub pu- 
„terea paternă a tatălui săi, nu se-pâte căssători fără 
consimţimântul acestuia. Şi dacă descendentul e de 
gradii inferiori şi se află subit puterea paternă a unui 
ascendentii de gradă superior, de exemplu unii nepotii 
sati uă nepâtă din fiii, care.se află subt puterea pa- 
ternă a moşului săii paternii, elii saii ca trebue să aibe : 
consimţimântul acestuia. Şi pe lângă consimţimântul 
lui, dacă este nepotii, să aibe şi consimţimântul tată- 

“lui săi, subtia cărui putere paternă deşi nu este as-. 
tădi, dar pote cădea la mârtea moșului, pentr ca: să 
nui procure fără voia lui descendenţi care să pâtă fi 
heredes sui la mârtea lui şi săi ia ast-fel moştenirea 
lui, care n'a consimţit la crearea lorii, la uniunea din 

"care ati fost “creaţi, lucru ce nu se pâte întempla 
„pentru copii nepotei din fiii, căci dânsa căssătorindu: 
„se, va naşte copii care nu -vor cădea subt puterea pa- . 
ternă a moşului s&ii paterni, ci a bărbatului ei, adică 
a “tatalui copiilor, sati a tatălui bărbatului ei, adică a 
moşului lori paternii, ast-fel în cât copii ei nu pot 
în nică un cas faţă cu moşul ci, să fie heredes sui, 
căci faţă cu moşul ci sunt descendenţi prin femei, 
“muma lorii e descendentă prin masculi, darii copii. 
i, faţă cu tatăl ei, sunt descendenţi prin femei, prin 
urmare, “faţă. cu-tatăl ei, nu poti fi hevedes sui, ca 
să se pâtă aplica regula: nemini învito heres suus 
«agnascitur. Acesta resultă din principiul titlului nostru - 
De nuptiis din Instituţiunele lui Justinian, care (ice: 

ace „dum tamen si. filii familias sint, consensum ha- 
“Diane parentium guorum în potestate sint, adică: 
atât numai că dacă sunt filii familias să aibă con-. 
-simţimântul ascendenţiloriă, subt a căror putere sunt“; 

din legea 16, $ 1, D. De ritu nuptiarum: „Nepote. 
aaorem ducente, et filius consentire debet, neptis: 
vero si nubat, voluntas et auctoritas avi sufficiet. —.. 
Nepotul. însurându-se, şi fiul trebue să -consimţă (a- 

| „dică nu numai moşul, ci şi ul moşului, adică tatăl
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nepotului), iar dacă se mărită nepsta, va fi destul con- 

simţimântul şi autorisaţiunea moşului “. 
-. Pentru darea consimţimântului nu se cere nici uă 
formă specială, nu se cere ca pentru autorisarea tu- 
torului, uă formă solemnă şi presenţa la facerea ac- 
tului. Consimţimântul la căssătoriă pote fi darii ver- 
balti sai înseristi, fiind ascendentul presentii sati ab- 
sentii. Dari acestii consimţimânt trebue să precedă 
_căssătoria, Nu că dâră dacă intervine în urmă, nu are 
valâre, darii elii nu are efectii retroactiv, din mo- 
mentul dării consimţimântului numai începe să fie că- 
sătoriă, până aci a fost concubinat, copii născuţi în 
interval se nască darii nelegitimi. Consimţimântul 
pote fi chiar tacitii. Acesta resultă din legea 5 C., 
De nuptiis, (V, 4), în care Împărații Septimii Sever şi - 
Antonin Caracalla decidii că dacă tatăl a cunoscut căs- - 
sătoria fiului săă şi nu s'a împotrivit.la ea, nu pote 
să nu recunâscă pe nepotii. copilul adică ce se va 
naşte din acestă căssătorie va fi legitimii, îi va fi darii 
nepotii şi heres suus!). | 

n dreptul clasicii, după cum amii ar&tatii mai susă, 
descendentul sui juris,. ori-care ar fi etatea lui, nu 
are trebuinţă de consimţimântul nimului spre a se 
căssători. . . 

*) În dreptul anteriori acestei constituţiuni, se susţine că tatăl tre - 
buia să .consimţă expresii la căssătoria fiului, pentru ca să nui se 
nască fără voiă clară și posilivă (care.nu ce certă de câtă cândi este 
expresă) heres suus. Demangeat susține cu 6re-care hesitaţiune acestă 
„idee : (On peut conclure, dice elă, on peut dice elă, nu on doit). Şi o 
deduce din legea Ii D.. De statu hominun (1, 9), care este a juriscon- 
sultului Paulu, extrasă din cartea 18 a Răspunsuriloră, și în care se dice: 
„Paulus respondit, eum qui ticente patre, et ignorante de conjunctione jiliae, 
conceptus est, licet post mortem avi natus sit, justum filium ei ex quo con- 
ceptus est, (esse) non videri“. Ecă textul cum ilă găsim în ediţiunea 
academică Galisset. Tradusii întocmai elă ar dice: „Pauli răspunde, că 
acela, care este conceputii trăindă tatăl și ignorăndii: despre căssătoria 
fiicei sale, de şi se va naşte după mârtea moșulul săi, nu trebue con- 
sideratii ca fiu legitimii a acelui din care este concepută“, Adică . că- 

„ sătoria fiicei, fără ştirea tatălui ei, este nulă, Deci căssătoria fiicei, cu 
simpla ştire a tatălui (fără să trebue consimţiment expresii) este vala- 
bilă. Prin a contrario căssătoria fiului, cu simpla știre a tatălui (adică 
fără consimţimântul lui expresii), nu este valabilă. Mărturisescă că a- . .
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„In timpul Imperiului de josti, însă, acâstă stare de 
lucruri fu modificată pentru femei, fete sai văduve 
mai mică de dou&-geci şi cinci de ani. Impăraţii Va- 
lens, Valentinian” şi Gratian, printruă constituţiune 
care formză legea 18 C., De muptiis, şi Impăraţii 

-. Honorii şi Teodosiii. celi Tânăr printr”uă altă con- 
stituțiune care formâză legea 20, în condica lui Ju- 
stinian, acelașiă, titlu, obligară pe femeia mai mică 
de două-deci şi cinci de ani, fie ea fată, fie ea chiar 
văduvă să c6ră, chiar dacă e emancipată, consimţi- 
mântul tatului ei dacă trăeşte, în lipsa lui, a mumei 
sale' şi a celor mai de aprope rude, iar nu cum dice 
Accarias, în lipsă de tată, să aibe consimţimentul 
mumei, și în lipsă şi de tată şi de: mumă să aibe 
consimţimântul celor mai de aprâpe rude. Vegi Acca- 

„rias, Precis de droit romain, 3-a ediţiune, tomi |, | 
pagina 186. Accarias n'a citit cu atenţiune constitu- 
ţiunea lui Honoriii şi Theodosiii, şi a fost influenţatii 
-de dreptul moderni ali Condicei Napoleon, unde în 
lipsă de ascendenți, se cere consimţimântul consiliu- 
lui de familiă. Demangeat din contră e corectii. Vegi 

cestii textii nu lasă să se dică ceia ce i se face a dice: 1* două argu- 
mente a contrario pentru ca să i se atribue, ceia ce i se atribue e prea 
mult.: 2* ar fi curiosi ca Pauli să decidă că fiul nu se putea căssători 

“fără expresul consimţimeântă al tatălui, cândă, după cum am văduti 
“ în legea 5 C., De nuptiis, Împărații Septimii Severă și Antoninii Cara- |, 

cala. subt al cărora regnii eli era incă tenării, și care a trăitii și subt 
- succesorul loră Alexandru Severii, deciseseră deja că căssătoria fiului | 
cu consimţimentul tacită ală tatălui este valabilă. : 
„Demangeat mai invocă și legea 7, $ 1 D., De sponsalibus (23, 1), care 

este-a aceluiaşi jurisconsultă Paulă. Paulă în acestă textii dice că în 
spousalii trebue consimţimântul acelorași persone ca şi la nupţii. Dară că tatăl 
este consideratii că consimte la sponsaliele fiicei sale (şi prin urmare şi 
la nupţiele ei) cândă nu se impotrivește Deci consimţimentul tacită este 

“suficientă din partea tatălui fie la sponsalii și prin urmare şi la nupții. 
Prin a contrario acesta nu este suficient nici la sponsaliele nici la nup- 
ţiele fiulul.: Si acestii argumentii mi se pare forțatii. Darit ceia ce este 
mai multă, elii cade prin raționamentul ce am făcută mai susă, căci este 
vorba toti de acelă jurisconsultii. Accarias este de aceiași părere cu mine. 
Și elii combate părerea lui Demangeat, darii combaterea lui mi se pare : 
insuficientă (compară Demangeat, Cuurs €lementaire de droit romain, 3-a 
edițiune, Tomi Î, pagina 248, cu Accarias, Precis de droit romain, B-a ediți- 

„une, Tomi 1, pagina 157, nota 1). - a



us. 

 Demangeat, Cours . slementaire de droit romain, a 
3-a ediţiune, Tomii Î, pagina 247. Aceste disposiţiuni 

„ale Impăraţilor Byzantini sunt preludiul theoriei mo- 
derne a consimţimântului. basatiă pe ideea de pro- 

"tecţiune a soţilor lipsiţi de experienţa: necesară din 
causa etăţei. | | e 

Ce se va întâmpla dacă tatăl nu vrea sai nu pote 
să consimţă la căsătoriă ? | | 

„Dacă tatăl. nu vrea, în vechea legislaţiune, din tim- 
purile anteridre Imperiului, căsătoria nu se putea, face, 
chiar dacă obstinaţiunea tatălui nu avea nici unii te- 

„meiiă, chiar dacă elă se opunea systematieii la ori-ce 
cășătoriă ar vrea să contracteze. fiul saii fiica sa, şi 
ori-cât de înaintată ar fi etatea lorii. Dreptul de a 

„ consimţi la căsătoriă era un atribut ali puterei paterne, 
„iar nu uă măsură de protecţiune, pentru ca să se o- 
cupe legiuitorulii de alţii ce-va de câtii de dreptul 
tatălui, şi să rămâe indiferenti la interesul copilului. 

Acestă stare de lucruri a putut să subsiste în tim- - 
purile cele severe ale puterei paterne, şi în care nu 
era inflesă nică uă pedâpsă celibatarilorii. Darii, după . 
cum ştimii, întrun interest de încuragiare a proerea- 
țiunei de copii legitimi, spre a nu se stinge fami- 
liele însemnate, pe a căror concursii Augustii compta 
întru consolidarea şi perpetuarea nuoci forme de gu- . 
vernii stabilite de elii, eli pedepsi prin legea Julia. 

„ complectată prin legea Papia Poppaea celibatul, şi 
lipsa de copii legitimi, declarând incapabili pe celi- 
batari de a profita de liboralităţile” făcute lori prin 
disposiţiuni de ultimă voinţă, și răpind jumătate. din 
aceste liberalităţi însuraţilorii care însă nu aveai copii 

+ 

legitimi, şi atribuind liberalităţile declarate ast-fel 
caduce acelora care în 'disposiţiunea de ultimă, voinţă 
ati primită liberalităţi de la acelaşiii gratificatorii, și se aflaii ei nu numai însuraţi dară şi patres, adică - 
aveati copii legitimi, născuţi din căsătoriă, în. viață. . - Ar fi fostii inconsequentii de atunci încolo ca pă-
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rinții să, pâtă condamna pe copii lorii la celibatii. Au- 
gusti nu ŞI ar fi ajunsti scopul şi pe de altă parte 
ar. fi fostii şi cu desăvirşire nedrepti, căci ar fi pe-. 
depsitii pe inocenți. De aceia, pentru ambele aceste 
motive, elii.a decisii prin aceiaşi lege Julia, şi anume 
prin capitolul 35 ali acelei legi, după cum ne spune 
Marcellus într'unii fragmentii. extrasii din' Cartea 16 

_a Instituţiunilorii sale, care formeasă legea 19 în' 
Pandecte, titlul De ritu nuptiarun, ce că pe fiitorii 
tatăl nu se va mai putea pe "nedrept împotrivi la 

„căssătoria fiului sai ficei sale, că Impărăţii Septimi 
-Severii si. Antoninii Caracala, ai complectatii în: pri- 
vinţa acesta disposiţiunea legii Julia, şi ai declaratii 
că este consideratii că se “împotriveşte tatăl cara - 
nu vrea să dotese 'pe fica sa, sati care nu umblă să 
îă caute ginere; .că fiul saii fiia laa căruia sati la a 

" căria căsătorie se opune fără cuvânt tatal, că fata 
căria nui caută bărbat tatăl, sati refusă de. ai da 
destre, se vori putea adressa în Roma la, pretorii, în 

_provineiă, la. presidentul provinciei, spre a sili pe 
- tată să consimţă la căsătoria fiului săii sati a ficei 
“sale, să caute ficei un bărbatii, şi să o îndestreze. 
„De aci înainte,. după cum vedem, fata are o acţiune 
pentru a sili pe tatăl săii să-o dotese. Ac6stă dispo- 

" siţiune a trecut la noi Românii în condica Caragia. 

Francesi att o disposiţiune cu totul contrariă în ar 
__ticolul 204 din condica Napoleon. şi leguitorul -noă. 

Români, în condica Alexandru Ioan ÎI a comisii - im- 

"prudenţa de a copia în articolul 186 disposiţia con- 

“dicei Napoleon în loci de a urma pe calea înţelep- 

“tului legitiitorii  Caragia. 
Ce se întâmpla la Romani dacă tatăl era în impo- 

sibilitate * materială de a da consimţimentiul său la 

ciissătoria fiului saii ficei. sale. 
In” privinţa acesta trei hypotese se putea presinta: | 

1 tatăl era nebunii, 2, „tatăl, era captivi, 3. tatăl + 

„era absenti,



120 

Dacă tatăl era nebuni, furiosus, cum diceaii -Ro- 
manii, adică nebun cu intervale lucide, şi copilul nu 

“era sub. puterea paternă a lui, ci a moşului săi .pa- 
ternă, atunci consimiimântul : acestuia din urmă era 
suficient. Dacă însă copilul era subt puterea paternă! 
a moşului şi moșul era nebunii, atunci era dispensati 
de consimţimântul moșului, şi era destul dar era ne- 
cesarii  consimţimântul tatălui. Acâsta o spune posi- 
tivă Ulpiani în legea 9 D., De ritu nuptiarum Dară 

- dacă fiul sai fiia era sub puterea paternă a tatălui ? 
"In legislaţia clasică, înainte de Marcii Aureliă, după 

cum ne spune Justinian într'o constituţiune a sa, 
care - formâsă legea 25 C., De nuptiis, questiunea 
era discutată între . juriseonsulți. Unii juriseonsulți 
decidea că. nici fiul, nici fiia măcar a furiosului nu 
se pâte căssători fără consimţimântul săi, că fiul sai 
fiia trebuia să pândâscă unii momentii lucid ali ta- 
tălui, şi atunci săi câră .consimţimentul: Alţii însă, 
şi numărul acestor era celii mai mare, distingea intre 
fată şi baiatii. Fata nu psâte aştepta, nu pâte scăpa 
unii partidi avantagiosii, aşteptândii la intervale lu- 
cide, de aceia fata furiosului, după părerea, celorii mai 
mulţi, care prevaluese în practică, se putea mărita 
fără consimţimântul tatălui ei. Câtii pentru fiul furi- 
osului, nu e aşia, pagubă mare a aştepta vr'uni mo- 
mentii lucidă, şi de aceia fiul furiosului nu se 
putea căsători fără consimţimeântul tatălui săii. Vine 
Impăratul Marci Aureliă şi decide print”o constitu- 

__ţiune a sa că fiul 1mente captului, adică a idiotului, : 
„a nebunului congenital şi fără intervale lucide, se . 
pote însura, prin urmare a fortiori fiia sa, „fără con: 
simţimântul tatălui sâii. In 'adevării în deşertii se 
aştept de la eli intervale lucide. Atunci nouă discuţi- 
une între jurisconsulți. Se aplică constituţiunea lui 
Marcă Aurel şi la fiul făriosului, sait nu?. Unio 

| aplica prin analogie, alţii nu. Atunci J ustiniană inter= . 
vine şi prin constituţiunea sa sus-menţionată, decide
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că atât fiica cat Şi fiul, atât ali furiosului cati. şi ală 
mente captuluti, şe va putea, căsători fără consimţi- 
mântul tatălui săi, că. curatorul lorii împreună - cu: 
„prefectul . urbei în  Constantinopoliă,. iar în provincii! 

„„eu- presidentul provinciei sai cu: Episcopul Cetâţii, 
acolo” unde sunt episcopi, şi cu.cei mai însemnați: 
membri ai familiei furiosului saii .mente captuluă, 
se xvorii. pronunţa şi asupra, calităţii persânei cu care 
fiul saii fiia furiosului sati: mente captului va voi 
să contracte căsătoria, şi asupra quantului dotei.. şi 
a donaţiunei ante nuptias. . .. | 
„Dacă tatălă este captivii la inimică, ce se . face cu 
căssătoria fiului sai ficei sale ? Rigurosii, iacă ce a 
trebuitii să se petrecă la începutii. Ori captivuliă 
murea la inimici şi atunci elii era considerati, în 
virtutea legei Cornelia, ca mortii în momentul căde- 
rel în mâinele inimiciloră, şi prin urmare căssătoria 
copilului contractată în intervalul de la captivitate 

“- până la: mârte era considerată ca -valabile, ca 'con- . 
tractată de uă persână ce a fost sui juris în momentul 
contractărei. Or captivul -se 'ntorcea în patria sa, şi 
atunci, prin efectul postliminiului, era consideratii că 
nu a fost nici uni -momentii captivi, captivitatea fiind 

"stârsă cu efect retroactivi, şi prin urmare fiul saă. 
fiica era considerat sati considerată că a contractat 
căsătoria fără consultarea nică posibilitatea, ştirei. ta- . 
tălui săi, și căssătoria “era nulă, copii născută în. in- 
tervali erai spurii, şi. dacă tatăl îni- urmă, întoreân- 
du-se; aproba căssătoria,. aprobarea nu avea efecti 

__retroactivii, din momentul aprobărei începea numai 
validitatea - căsătoriei, şi numai copii ' co peepuii de 
atunci încolo.se nășteaii legitimi. 

__ Acestă stare de lucruri era însă desastrâsă, şi mai. 

„cu: s6mă: pentru: fete. De aceia probabil: pentru ele 

mai. întâiă Sa admisi că se poti căsători medio 

tempore fără consimţimântul tatălui lori. Şi pe urmă. 

s'a: ” admisi Şi pentru fă, după cum ne spune Try-
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phoninii. î în legea 12 $ : 3 De o captivis GLIX, 15), care 
decide în. acelaşi modii, adică în favârea possibilității 

" contractărei unei căssătorii valabile şi pentru fiul. ca 
„și pentru fiia captivului. 

Când tatăl era absentii, şi nu se. ştia unde este și 
“de mai trăieste; ce se. decidea ? Probabil că pentru 

fiia absentului se decidea, în dreptul clasicii ca pentru 
fiia captivului, adică că fiia absentului se pote mă- 
vita, fară să se aştepte trecere de vrunii intervalii. 
Caci aşteptarea ar fi putut să fie. păgubitâre, căci 
„putea scapă partidă bună. Pentru fiii, probabil . că 
” jurisconsulții erati în desacordi, că unii eraii de pă-: 

rere că şi fiul ca şi fiica 'absentului se pote căsători, 
alții că trebue- să trâcă un intervalii de la. absenţă; 
adică de când nu se mai ştie. unde este şi dacă mai 
„trăeşte absentul, unii interală care ei îla fixată la treă 
ani. Căci pentru fiul absentului aşteptarea nu cra aşi 
prejudiciabilă, şi absentul nu e ca captivul, captivul 
e greii să se întârcă, pe când absentul mai lesne se 
pote întârce. lar J ustinian, în mod neinteligenti a 

„aplicat şi la cuptivii ceia ce unii jurisconsulță deci- 
deaii pentru absent, și a întinsă termenul de trei 
ani de. la fiul absentulu şi la fiica absentului, şi la 
fiul captivului, Şi chiar, ceia ce este mai gravi, Și la 

: fiica captivului, făcândii adică pe fiica captivului, care 
nu se şlie de se va  întâice, să aştepte trei. ani şi 
să perză partidele cele bune ce sar presinta. Inova- 

„ țăele lui, Justinian, în privinţa acesta sunt stupide. 
Justinian care a lăsat intactii textul lui Tr yphoninii din 
titlul De. captivis..., care, relată ultima stare juridică, 
clasică, a corressti, în .privinţa fiului captivului, unii! 

“fragmenti ali lui Ulpian care formâză legea 9 $1 
-D., De ritu: muptiaruin,. interealândii în textii expre- - 

siunile să non. intra triennium vevertatur. Asemenea 
"a corressti un fragment alii lui Paul, care formâză le- 
gea 10 D,, cod. til.,. care fragment nu are latinâscă .. 
clasică, de cabii proposițiunea ântăiti: „si ita paler. - 

|
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- absit, ut ignoretui” ubi sit, et an sil, quuid faciendum! 
merito.dubitatur ?* Paul care 'şi făcea întrebarea şi 
arăta dubitaţiunea,. apoi 'probabilă arăta părerile, 
dissidente ale jurisconsulţilor și pe a sa. ar Justinian 
a suprimat restul textului şi a adăugat vorbele urmiă- 
tore : EL si triennium effluzerit postquan aper- : 
tissime fuerit pater ignolus ubi degit et ai super- 
stes sit, nou prohibeniur liberi ejus utriusque sezus 
matrimonium vel muptias legitimas _contrahere; 
prin. care Justinian decide ca copii de ambe-sexe după 
tei ani de absenţă a tatălui lorii se pot căssători. Nu 
numai latinâsea culinară a părţii finale a textului 
comparată cu latinâsca clasică a începutului, dove-. 

deşte intercalaţiunea părții finale, darii chiar şi felul 

de a decide. In adevări Paul dice în partea primă a - . 

textului că era îndoială şi cu drept cuvânt. Și în 
partea finală Justinian îl face să decidă ca “cum nu 

ar fi fost îndoială că după trei âni de absenţă căsă- 
toria e. posibilă. In fine Justinian a corressii şi un 

fragmenti alii lui Julian, care formeză legea. -urmă- 

“tre 11. De sigurii  Julianii se ocupa numai de fiul. | 

“şi de fiia captivului și decidea ca şi Tryphoninii că . 

se-pâte căsători, numai fiul  saii fia să se .căsăto-. 

râscă cu uă persână convenabilă pe care tatăl nu ar 

fi respins'o. Julianii adică era de părerea lui Try- 

phonină cu acestă condiţiune. Tryphoninii, după a-. 

prâpe unii secolii, a făcut progresii şi a suprimat; şi 

acestă condiţiune,  decidend! în modii absolut că fiul - 

că şi fiica captivului se pâte-căssători îndată după cap- 

tivitate. Iar Justinian a interealat în textul lui Julian 

vorbele-vel absit, ca 'să puie pe copilul absentului pe 

aceiaşi linie cu al captivului. Asemenea a intercalat 

“vorbele ante trieunium capitivitatis vel absentiae, 

care se vede de cât colo că este construcţiă, nu clasică 

ci. byzantină, şi care nu aveai: ce căuta în gura lui 

Julian, căcă pentru captivii nu era nici unii termen de 

aşteptati şi prin urmare, ori că se căssătoria fiul în-_



dată după captivitate: sa mai târdiă, căsătoria: era va- 

- labilă, atât numai că, după Julian trebuia să fie ast-fel 
„ca tatăl să nu o fi desaprobat, iar după Tryphoninii or 
cum ar fi căssătoria. In gura însă a lui Justinian, care 
nu permite fiului captivului sati ali absentului de a 
se căssători de cât după trei ani de la captivitate sau 
absenţă, care - făcuse pe Ulpianii şi pe Pauli să spue 

- acesta în legile 9 $1 şi 10, se 'nţelegii aceste vorbe: 
„__elă găseşte textul lui. Julian, îi place opiniunea lui, şi 

ca, s'0 facă să concorde cu' ceia ce pusese în gura lui. 
Ulpian. şi Paul, adaugă vorbele de mai susă, voind 
a dice: După trei ani de. captivitate sati de absentă, 
fiul şi fiia captivului şi a absentului se pote căssători 
„cu or-ce persnă ; - înainte de trei ani numai dacă per- 
s6na cu care s'a căssătorit a fost dintre acelea pe care .. 

„de sigur nu le ar fi refuzat tatăl dacă ar. â fost pre- 
„_sentii la căssătorie. 

... Dacă ascendentul, care exercită puterea paternă, pâte 
_ împiedeca înainte de legea Julia căssătoria, refuzândii 
„eonsimţimentul săii, şi de la legea Julia încolo, nu- 
mai când oposiţia sa nu este capriei6să, arbitrară şi 
“sistematică, elii însă, o dată căssătoria 'contractată 

în' modii valabil, adică cu consimţimântul săi, nu o 
pste disolva. Acesta este sensul paragrafului 2 din 
titlul '19 ă cărţii a Il a. Sentenţelorii lui. Paulă . 
"care dice: „Eorum qui in potestate patris sunt, sine _. 
voluntate ejus matrimonia, jure non contrahuntur; sed” 
contracta non solvuntur: contemplatio enim publicae: 
utilitatis - privatorum commodis praefertur“. Acâsta 
“nu va să dică că căssătoria uă dată contractată, chiar 
fără voinţa ascendentului, sub a căruia putere paternă 
se afla soţul, nu se mai anuleză; la Romani nu.se pote. 
înţelege pură piedică prohibitivă, la ei, unde nu este 
“nică uă intervenţiă de magistrați publici care să par- 
ticipe la: celebrarea căssătoriei şi care să piiimâscă o- 
posiţiunile la căssătoriă. Nu, căssătoria contractată fără 
consimţimântul ascendentului exeroitator al puterei pa- |
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terne este nulă. Ceea .ce vrea să dică Pauli este că! 
. căssătoriă, o dată valabil contractată, adică. cu con- 

simţimentul ascendentului, nu se mai pote disolva prin 
simpla voinţa sa. Ceia ce dice Paul este ceia-ce dice 
Imp&ratul Antoninii cel Piii într'o constituţiune a sa că: 
„Bene concordans matrimoniam separari a vatne . 
Divus Pius prohibuit, — Impăratul Antoninii cel Pit 
“a'opritii de a se strica căssătoriile în 'care soţii trăese 
“în bună harmoniă prin simplul capriciă al tatălui.“ În 

acesti sensă: înţelege textele şi Pothier, Trailă du 
contrat du mariage No. 17, când dice: „Pour qwune 

personne en puissance puisse contracter - mariage,. il 

faut la volont6 de son păre; mais la volont6 du ptre 

ne suffit pas pour dissoudre un mariage valablement - 

contraetâ“. i Di | Aa 

Afară de consimţimântul fiitorilor soță, de deduciio 

mulieris în domum mariti, “de consimţimeântul as- 

" cendenţilor, suba cărora putere paternă. se află soţii, 

“se mai cere pentru validitatea căssătoriei, ca soţii în 

momentul contractării ei să fie puberi, adică să aibă 

desvoltarea corporală spre a putea procrea. Bărbatul 

ajunsii în acea stare, se numea puber, femeia se nu- . 

mea în special mubilis (adică mubere habilis, aptă 

a se căsători, nubilis' oste în adevăr o contracţiune 

“a vorbelor mubere habilis, 6că operarea contracţiunei 

nub-habilis, nub-hilis, nub-ilis). Ea se mai numesce 

și viri potens, sai simplu potens, adică putendi: a . 

"suferi pe bărbalit. E - o 

„ Cum se determină acâstă pubertate ? Pentru femei 

“ este probabilă că ea s'a determinat, dacă -nu de la ?n-. 

ceputii, Qarii cel puţinii de timpurii, prin ajungerea ia: 

Gre-care etate, care era etatea de doui-spre-dece ani. 

Dar pentru bărbaţă, cestiunea este mai complicată. 

„La nceputii, în virtutea constituţiunei lui Servius 'Tul- 

ius, aptitudinea de a se 'căssători era concomitentă 

cu aptitudinea de a intra în armată, adică cu etatea de 

ş&pte-spre-dece ani, la care etate tenărul intra în- 

N
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tr una din cele cinci elase,; secţiunea juniorilor i şi 

“cu chipul acesta căpăta dreptul şi sarcina de. a servi 

în armata, terestră romană şi de a lua parte la comi- 

ţicle centuriale, (Vedi Aullius- Gellius, Nopțile attice, 

Cartea X, cap. 28 care glice : „Lubero, în cartea. întâia 

a Historielorit a scris că Servius” Tullius, rege al po- 

i polului roman, când a întocmitii cele. cinci “clase de 

junioră, :spre facerea: censului, . a consideratii ca pueri 

„(eopii) pe aceia care erati minori. “de şâpte-spre-dece 

"ani; şi-că de la anul al şepte-spre-decelea încolo, la 
care credea pe bărbaţi deja apți pentru serviciul Şta- 
tului, îi a înserisii între militari... : "Poti "la acestă e 

“tate era apti cine-va de a -fi avocatii (legea 1 $3 
D., De postul. II], 1). După ce băiatul-ajungea la a- 
“câstă cetate, înt”'una din gilele ale anului, care era 
"diua de șâpte-spre-dece Martie, la o sărbătore a lui. 
Bacchus, numită Liberalia, el schimba toga praetezta, 
adică înțessută, toga copilărâscă, puerilă, căci până a- 
tunci 'era considerată ca puer, în toga pură, simplă, 
fără ţesături, în toga virilă. Tot o dată, mai în urmă, 
se: putu, după declaraţiunea tatălui sati a proximilor . 

„agnaţă că băiatul este suficient de desvoltat, spre a 
„putea proerea, face ca băiatul să schimbe toga pre- 
„teată în togă pură mai 'naime de şâpte-spre-dece .. 

ani. Sub Imperii obiceiul: schimbării togii cădu în - 
desuetudine, şi atunci se întroduse între juriseon- 
sulți o discuţiune în' privrirea constatării pubertăţii 

„ “băiatului. Proculianii se întemeiară pe etate Li 'se mul-.. .: 
- pumiră cu etatea de patru-spre- -dece ani. împlinită, 
Sabiniani rutiniari, cerură constatarea desvoltărei cor- 
porăle, iar unii jurisconsulț, a nume Priscus (nu se 

"ştie de este Priscus Neratius suii Priscus Javolenus) ' 
ceru şi etatea de. patiu-spre-dece: ani şi desvoltarea 
„corporală Opiniunea Proculianilor care era. cea mai 
rațională a triumfatii. Gaius Sabinianii (Instituţiuni, 
Comm. II $ 113) '0 aprobă. deja, e adevăratii a pro-. 
pozito “de facerea de testamentii, pentru care desvol-
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tarea, „corporale după mârte. este inaposibili de. con- 
statatii, Şi Justinianii, care adoptă opiniunea Proculia- - 
nilorii, nu fâce de câtii -să. consacre o doctrină de. 

mult admisă în practică (Vedi Justiniană, Iastituţiuni, - 
principium alii titlului XXII Quibus -modis . taptela 
finitur, si Condică, legea 3, Quando tutoies vel cute 
v”utores esse desinant, V, 60). | 
Pubertatea are. impor tanţi în adevării, nu numai în. 

"materie de căssătorie, ei şi:în materie de tutelă, căci - 
tutela încetâză la pubertatea pupilului, şi în. materiă 

"de testament, căci numai. puberul: pâte testa în personă, ... a 

pentru impuberi sai pupili la Romani era . posibil să 

se facă pentru comptul lori testamentii, de către. 

tatăl care îi avea sub puterea sa paternă, acesta este . - 

„ ceia ce se numeşte substituțiune pupilăriă.. 

O a cincilea condiţiune pentru validitatea căsstito- 
„rică este cea ce se numeşte conntubitu. 

Connubiui, de la, cam mubere (a se căssători, îm-: 

“preună), căci de la supinul lui nubere, nuptuit, Sa 
formatii vorba nuptiae, care însemneză căssătoria, este 

aptitudinea a două persâne, a unui bărbatii şi a unei 

femei de a contracta împreună căssătoriă legitimă. 

Acestă aptitudine nu: există între tote persânele la 

“Romani. Aşia între ceteţeni Romani şi peregrini nu 

există acâstă aptitudine. Cu tote acestea, dacă uni 

. cetăţianiă. Romană: se căssătoria cu unii peregrinii, 

- căssiitoria dintre ei era valabilă după dreptul ginte- 

"lori, nu era unii simplu concubinatii, De unde resultă . - 

„că între. bărbatii și femeiă era oblig gaţiune de fideli- 

tate, prin urmare soţul” adulterii putea fi urmăritii de | 

către guivis ex populo, precum şi de soţul inocentă, 

când vinovatul: era femeia. -Atâtii numai că, pir. 

bâtul în cazul acesta nu avea dreptul pe câre îlă - 

„avea bărbatul . în juste matptiă, adică în căsătoria -. - 

„de drept. civilii, de a. exclude în cele ş6i-glecă de 

““qile .de. la: adulterii pe streinii de a urmări adul- 

a teriul.! „Darii cu. tote acestea « el: nu era. conside:
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“Tată “ea streini, „după legea. Julia de Adulteriis. . 
Aşa streinul nu putea. urmări pe soţul adulterii: 1) 

; dacă-era notat de infamii ; 2) dâcă. era, libertii şi nu . 
„avea -o avere. de celii puţinii trei-deci mii de serterță. - 
- Bărbatul, căsătorită - după. dreptul ginţilor,: putea: ur. 
“mări pe femeia sa şi „dacă era notatii de infamiă, şi 

“ dacă era libertii şi n'avea avere de 30, 000 de serterţă. . - 
(Vedi Collatio legum mosaicarum, titlu IV, capitolu 5). 
„Unii peregrină putea: câte-uă-dată însă, fără a ob- 
ţine dreptul de cetăţenie, să obţie numai conunbiul.. | 
Acâsta se întemplă pentru bărbatul cetăţianiă Romanii - 

-care pâte obţine în. special connubiul cu o peregrină, 
"-“ în-virtutea unei. constituţiuni imperiale. Așa veteranii 

obținii câte-o-dată dreptul de conunbiu cu primele: 
peregrine cu care se vor. căsători îndată după obţi- 
„nerea; congediului. Concesiunea este acordată a priori 
cu femeia ce se va întâmpla să ia veteranul îndată - 
„după, congediii, şi pe care Impăratul care acordă con- 
cesiune nici nu ştie cine 'are să fie cândii acordă con- . 
cesiunea veteranului. (Vegi Gaius, Imstituțiună,. Coin.. 
I, $ 57).: 

Dintre peregrini în generil, după cum “stimă, nu- - 
mai. Latinii. veteri. aveaii conunbiii cu cetăţenii Ro-- 
mani, așa în câtii, căsătoria contractată” între ei, con- 

stitue justae nupliae şi. copii concepuţi din acea că- 
sătorie.. cădeaii subt putere ea paternă a tatălui oră. . 

In timpul Imperiului de j josii, prohibiţiunea de CON. 
» nubiuun între cetățeni Romani şi peregrini subsistă. Pe - 

atunci nu mai erati Latini, mai cu s6mă de la.-Con- 

“ “stituţiunea lui Antonin: Caracala încolo, care acordă 
tutulor locuitorilorii Imperiului dreptul de cețăţenie. 
Darii erai Barbarii, adică „locuitorii din prejurul pro- - 
vinciilorii. Romane, e care. erati mai multă de câtii pe- - 
regrini, cu care nu numai. că nu se: “putea * contracta. 
căsiitoriă de, către cetăţenii” Romani, dară cu-care u-. 
niunea era isbită chiar : de. pedâpsa morţii, print”o 
constituţiune din anul 365 a Impăraţilorii, Valentinian | 

x 
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„în linie dir cctă întie ascendentii” Și descendenti, căci -. 
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„și Valens, al cărut original îi avemii în Cosidica Theo- 
_dosiană, unde tormâză legea unici De. nupliis genti- 
Tian (aşa se numiati, Barbarii, căci păgânii se numiati 
gentiles, şi Barbarii în immensă „regulă generală . erai 
încă păgâni). Acestă Constituţiune n'a fost inserată 

'în Condica lui. Justinian, de unde conchidemit că: pe- 
dâpsa nu mai. exista, darii.- câtii pentru. căsătorie, ea . 
totii e. „prohibită, căcă în Instituţiunile: lui Justinianii. -- 

. găsim principiul titlului -De Nuptiis, care coplind. pa- 
vagraful 56 al lui Gaius, incă dice că căsătoria legitimă 
se contracta între cetățeni Romani, deci între cetă- 
- ţeni: Romani și peregrini, care pe atunci erai în “maro 
„parte Barbarii; este definsă. 

O primă cauză de lipsă de connubiarm era: per e 
- grinitatea. , 

O a doua causă da. lipsă de connubium era cosgua- 
țiuitea şi oa treia affisiitatea. , 

Cognaţiunea era la Romani legătura de sânge ce 
exista “între două persâne ce descindeaii sai. una * 
dinte alta, sati amândouă, dintr'unti autorii comunti. 

Când persânele descindii una dintrălta, legătura de: 
sânge dintre densele se: numește: cognaţiune în linie - - 
dircetii. Acesta este cognaţitinea dintre o-ascândenţi ŞI 
descendenți, de exempla între tată sai mumă şi fă . 
sati fiică,. între moşiii paternii sati maternă şi nepotii 
sati nepstă, și aşa mai încolo. Cognaţiunea'se numeşte „. 

descendentulti descinde directii din ascendentii.: N 
Când persânele legate între densele prin legătură: 

de. sânge, descindiă amândou$ din acelaşiii autorii, a- - 
dică dinte” un autorii comuni, cognatiunea se dice cog- 
națiune în lini€ transversală. sati. laterală. Astii- felă 

“este cognaţiunea d'intre frate şi frate, frate şi suroră 
şi suroră şi suroră. Asemenea este cognaţiunea: dintre . 

„un fiate sati o suroră și fiul sai fiica fratelui 'saii Su- 

s 

rorei' sale, adică dintre unii unchii :saii o mătușă ŞI 

nepotul sati nepâta sa. Fraţii şi surorile sunt cognaţi 
i - _ . ” - , A . | . S .



    

   
“ini: ej, “fe că descinăti din același tată şi din acceaşi - | 

mimă, (germană), fie:.că deseindii numai din tată co- 

"munti, (consang guini), fie că: deseindiă numai din mamă. 

| > comună: (uterină). Aseinenea este. cpgnaţiunea dintre 

„E Unii, 'străunchită „sait. 0 'Strămătuşă şi unii ştrăiiepotii 

i sai o: strinepotă. Asemenea este cogriaţiunea dintre . 
îi copii a 'doui fraţi, - sati a. două. surori, saii al unui .. 

„ Frate şi ai unei: SUrozĂ,, adică d înta :e doui veri primară, 

sati” între două vere primare, sait Wintrunii văriă şi... 

: Ainti”o vară prinjază. :Asemenea . este cognaţiunea . - 
* Minţre unii. vării 'sait o "vară. primară şi fiul saii fiica” ” 

i * vărului sati verei .sale -primare. „Asemenea este: cog- 
* aţitinea dintre copii născuţi. din doui veri prima, 

“Ri. aşa mai încolo... -: a 
. IS ":Cognaţiunea se compută după. grade. - St: 

“Numimii radii generaţiunea d'între un cognatiă ş ŞI 

„atu: : E 
„Intre cognaji în ) linie. drgptă. sunt. atâtea grade câte. 

:gâner ăţiuni. Așa: întie tată sati mamă şi , fiul saii fiica 
i -. isa, este. un: 'gradii peniru: că, este numai o generaţi- 

“une. Între moşii-saii mOșă și, nepotii sai nepstă, sunt 
Tau grade; pentru că - sunţ: două, generaţiuni : imoşul - 

, „de exemplu a generatii po fiii. și acesta pe fiul săi,- 
33 - adică pe nepotul moșului. Intre: strămoşii „sai stră- 

| mșă şi între:strănepot saii strănepotă, sunt trei grade, 
pentu că sunt trei generaţiuni, şi aşa mai încolo. 

„2 În iniă 'colaterală; “ca -să aflăm numărul gradelorii, 
ne. suim de Ja unul din cognăţi. la autorul comună, 
numărăm generaţiunile, apot ne'scoborim de la autorul. 

- comun la cel-talt cognații,. numărăm generațiunile ŞI. 
'"„apol! ădunăm gencraţiunile. și suma totală a genera- 
_“ţiunilor. indică suma, gradelor. Aşa fratele şi suroru 
"sut. cognați la al douilea grad, “pentru că între fe 
care “din ci şi autorulti comuni este o generaţiune, 

- si Suma: totală “a: generaţiunilor este două.. 
Intre -un unchii și: -0 nopâtii sunt trei grade. Intre 

SE 0! inăitiuă şi: un nepot î âsemeica. Intre un : străunchiiă. 

pd 
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în. grade. Și aşa::mâi! încolo: i. i, - a a 
Dată] „la: „Romană. se wumeşto' pătei 3 muma mucitei: e 
Moşul pâtern. sau inatera“ Aus; mă: paternă : Saitima- 1. 
“ternă, avi; “Strămâşul patern: său matern” prodiviis; 

“paterni 

    

i o  sirănepotă. stint Datiu g rade. “Intre - 6 “sbiiraituşă ie 
SI un: strănepotii "asemenea;. Intre 'doui- Yeri: primari i 
“sunt, iarăşi + pătru. grade. “Intre, un: văr «primar: SL Qo-. 
pi văr ului săi “verii sale. „primare: sunt - cinci. “grade, Ei 

"Tita: copii: născuţi: din. doui veri. „brimmaul sunt, s6se a 

       

stră m6şă paternă, sau maternă: proauia. Şi. aşa -inai în” 
"isus, averi îi gradul” al -pătrulea, abauus, abăvia,: în 
> gradul” al: cincilea, : atavus, atavia,: în - gradul al: ş6 
" selea. triavus, triavia; și, așa mai „departe... Ş 

Fiul: la “Romani ge Tiureşte filius, fiea, filia nepo- i 
ul; -nepos;. nepotii, neplis, strănepotul Droiepos,: siră- 

, nepota' proneplis i în; gradul “ul. patrulea avem. abize- a . 
:pos, 'abnepiis, în::al- „cineilea, dditepos,; ddntepliși în 

gradul al ș&selea;: “ta inepos, trineptis. Mii Să 
„Fratele. so numeştă. frater,. surora,, soro, uneliicl ag 

patern pătruus. (de la grecesul zăzpros, vedi Tostiiu-- 
” iunile, lui Justiniân; Cartea: FII, titlu 6 $:3): mătuşa 

ă “cita: : “uhehiiul: matern aviniculus: (de: unde ; 

„ Pranţuzesgul; oncle,. vumânâseial unchii), £ îmătuşă ma. 
-teină; iiciterrterră. Li Greci, unchiul inatern -şe: nurieşșto, : 

   

pri 70 3: cu o singură: exptesiune! se numest ambiiun- - * 

    

: 6hă dz zî05; si “ainbele, tus detu* Sail:z 
> Haliânit: ați: făcut; Zio; de: la,. Vele, Ziai i a 

Nepâtul:. de;:fiate' 'şatii de. surori. Ware xiănăire. spe: i 

   ze De la. datag : 

  

: :ciali la Români; ci: se: desighă prin! periphrasă,. fe. pi 
| „bis! filius, “filia, :sororis filiits,. filia. pa 
o La-al patiulea. grad, unchiul cel mare patern” se... 

IE  aiarheşte pati-itus; apcipus, mătuşa, cc. mare, paternă, 
..amitu: ma ga: unchiul “cel. mare matern, “avunculiis | 
magnuits, mătușa, cea'mare maternă, inatertena. "a ga, 

-veri.primaă, consobrini, espresiune, care. se: aplica. de - 

” jjreferinţii: la” copii- “din “două: surori::c01250r07 inâ-co13- -. 

„ Sobri LL pe. eâusd” copii „din doni rață se: cliceti pro”: 
x e. 

i    



pri patrueles, iar copii. dintru un frate Și o , suroră, 
cnitini.. | 

_ La al cincilea grad. avem în linie colaterală pIro- * 

patruus, proainita, proavunculus,, pr onatevtera, pa 
truelis filius, filia, cousobrini, - consobrinae filius, 
filia, amitini, amitinae filius, filia...» 
“La al sâselea. grad" avem în linie colaterată, abpa-". 

ruus, abamita, abavunculus, abmatertera, abnepos. 
| abmeptis fratrig el sororis, pătruelis, cousobrini, con- .. 
sobrinae, amitini, dămitinae nepos, neptis, propătr ui, 
proamitae, proavunculi; promater terae: filius, fi lia i 

şi în. fine copii 'din doui veii primari, adică din doui 
patrueles, saii din” doui consobrini, sau din doui ami: . 
tini, care se numeşe “propriii dlisii 'sobr ini. 

Vedi în privința acesta Gaius: legea 2 și legea 3 D., 
„De gradibus et adfinibus, et nominibus cout, Car-. 
tea XXXVIII, titlu 10, care sunt extrase din Cartea 
S'a Comentariului. săii asupra Bdictului. provinciali. 

Cognaţiuneă are importanţă. nu numai. în. materie * 
de: căsătorie, dar ŞI în materie de - “succesiune. Deose- : 

bivea. însă este, că pe. când cognaţiumea simplă, na- 
turală sati legitimă, şi chiar. servilă, are influenţă: în | 

„materie de căsătorie, după. cum 'vomii „vedea, numai 
 cognaţiunea Jegitimă a heredilor sii: şi: a agnaţilor 
„are importanţa în: hereditatea civilă: antică, Şi. în “cea 
pretoriană numai cea „legitimă între cognaţii prin 
“masculi, iar cea naturală mare influenţă de câti în 

„ privința copiilor care -vinii la succesiunea mumei 
„lori, Câti pentru cognaţiunea servilă, „după dreptul 
pretoriană, ca nu are nici o infiuenţă ; tocmai în le- - 
gislațiunea lui Justinian, cognaţiunea servilă a început - 
să aibă '6re- care influenţă ; acestă cognaţiune nu servă 
spre a esclude săi spre a concura cu cognaţiunea 
“liberă, legitimă saii naturală, ci spre “a exclude drep- 
tul: patronului sati al patzonci și al copiilorii. patro- . 
nului. Asemenea, în sens, inversii cognaţiunea,. până 

«la ali șeselea grad, sau până la ali sâptelea, între Si 

+ 

pi



“<opii sobrinului sati ai sobrinei deo parte, şi, sobri- 

dul sati sobrină de-altă parte, are influență în liniie 
colaterală ca .şi în cea directă în materie de suc: 
cesiune, pe când cognaţiunea în linie colaterălă nu - 
are. influenţă în tâte casurile până la ali şeselea gradii 
în materie de căsătorie, după cum vomii vedea. 
„In regulă generală nu există cognaţiune de cât cândi . 

este legătură de sânge, nu oxistă de câtii cognaţiune 
naturală, cândii esto vorba mai cu semă de prohihi-: 
 țiune ']a -căsătorie. 

. Prin excepţiune însă se Dâte să derive prin rofac- 
țiune şi cognaţiune artificială, acâsta. este produsul e 
indirectii ali adopţiunei. 
Să vorbim. mai întâiti în privința. lipsei de Cosunat- 

Din, de eognaţiunea naturală. ” 
In linie directă cognaţiuneă -naturală este o. causă 

de prohibiţiune la căsătorie, în imodii absolutit. şi în 
"infinitii. De aceea nu numai unii tată nu pâte Ina în. 
căsătorie pe fiica sa, o mumă pe fiul săi, dară nică 

“unii moşii pe nepâta sa, o mâşă pe nepotul săi, nici 
unii strămoși pe strimepăta sa, o' strămâşă pe: stră- 

nepotul săii,. şi. dacă sar întempla să trăiască ascen- 

„dentul sai ascendenta; saii să consimţă descendentul 

sati descendenta, nică unii abavus pe abneptis, o a-" 

bavia pe abnepos, nicirunii atavus pe adiieplis, o 

atavia pe adnepos, nici: unii triavus pe trineptis, o 

'triavia pe trinepos şi aşa mai încolo până în infinitii. 

Vedi Gaius Instituţiuni, ' Comni. I $.59, Justiniani, . 

Tuastătuţiauii, Cartea |, titlu 10 $-1, Dault, Sentinţe, 

Cartea II, titlu 19-$ 8, pe care le-amii tradusi deja. 

î În linie colateralii. nu. este permisă, căssătoria între 

frate. şi suroră, fie ei născuţi din acelaşiii tată. şi. 

aceiaşi mumă; adică fie ei germană, fie născuţi din - 

acelaşi tată şi din mume deosebite, adică consaguină, 

- fie ei născuţi din aceiaşi mumă şi din taţă deosebiți, 

adică uterină, născută din - același uter, din acelaşi 

pântece. -. 4



Ti i . N 

13 
n . RI 

og: Gaius Iustit., “Cosmiia. 1 ş S$ 604 “şi 61; 7 ustiniaii, Ri 
Instit. $ 2, Pauli, Sentenţe, Cartea: TI; titlu 19 $:3. pa 

| “Asemenea nu era. permisă” căsătoria“ între. anehiii- ea 

  

paterni Şi “nepâtă, între unchii materii”, ŞI: nepstă, 

? 

între mătuşă paternă și nepotii, între mătiişă i maternă - 
ŞI nepot, căci unchiul şi mătuşa aii-mită. aceeași influ- Ea 

„enţă și. afecţiune către nepotu” lori, e că, și- “tatăl ŞI 3. 
„muma; către copii lori, şi de aceia. paragraful. 5. din RIC 
“titlu nostru "din Instituţiunele. lui: Jusţiniantt dice că: --: 
țină locu de asendenţi. Toti peritru acelaşiti cuvântii. 

„„“estă definsă căssătoria între : "unchiul mare: paternii _ 
-- Sau materni ŞI: nepota, sa,. şi între mătușa: mare. paternă 

sati maternă și nepotul săi. “EX: ţină. lociă: de : Moșă.. 
5 Claudiii însă ca să pstă lua. în căssătorie pe Agrippina, - 
„„fiia fratelui . să, . cu “care trăia. încă: de 'imult ca 
„amanti şi amantă, propusse. în Sen: atât” unii: proiectiă ” : 

-. de Senatusconsultii „care. fu admisi, prin care decise - 
„că pe fiitorii unchiul „paterni va putea lua în căssă: - 7 
tori6! pe: nepâta: sa. „Prohibiţiuhea subsistă însă întie: ” 
mătușa “paternă -şi mepotii, între. unichiti “materii . şi 
nepâtă, între! mătuşii maternă şi. nepotii Lueru curiosii, 3 
derogaţiunea la vegulă, adică permisiunea:a 'căssăţoriei : -'. 
între unchiti paterni şi nepstă, întrodusă. de Clauditi, i 

„dură şi subt Impărați urmiătoii,-e ea subsistă şi în. timpul Sta 
lui. Gaius (Vedi Comm. I Ş 62)-şi nu fu desfiinţață 
de _câtii. subt „infuenţa, veligiunel chreştine,. de fii lui: 
Constantină, Constanţiti. ŞI Constantii, print”o_ con-! 

. stituţiune” din anul 342 de la naşterea lui: „Ohristosii, 
care forimâză în Condica, . 'Pheodosiană - legea 2 -De 

“imcestis naptiis (II, 12). Acestă scandalâsti permisiuna; Di 
“fu introdusă, după chiar. “propunerea” lui Claudiii, e care: 
avu nerușinarea :de.a o. face în Senatii, Și slugile e 
lui din. Senatii: de. a.o aproba, i iar. 'censorul Vitellius, - 
“prepusii la - morala publică, de'a o propaga între... 
„senatori. Darii spre » * marea, satisfacţiune: a: moralei :. 
publice, până la Tacitiă unii singurii nerusinatii a avut 
nepudenţă, de a imita pe Claudiii.: Tagită ne spune. - 

. . 
o 

p
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„-"fvancesăi. ă condicei: Napoleon; ieare însă permise, . ase-. 

-mene - căsătorie, cu dispensă dir “pârtea guverniului,.. 

Legiuitorul româneseii,, fu destul de intelepti de anu... 

permite în nică uni. câsti “asemenca căstiroriă, de: a: de. 

"ca: să isbutâscă printre” senatori, a: invoeatii: și exem:, 
„plul altor legislațiuni,. între. care, probubilii. a: legislâ-, 

  

că. toi: femei. Si disputat 4 mână: lui Crăbdiă,: Bod cate: 
-. susţinută! de către. ninti libertii favoritii „ali. Dig 

tului, una era susţinută de::Narcisşii, “alto, de Callistii,-- 
iar Agrippina de:“Pallaş. Ea : era naturali să răuşescă,. 
căci era. deja amanta unchiialur” săi. “Ştimă pe. de: 
altă „parte - habiliţatea - şi “desfrânarea aceștei. piane, 
de stirpe inalti, care: după. c6,a: :To5t, amanta și“ 

n apoi soţia : anehilui săi, Claudiii, ;apol. a provocatii. 
libidinei, şi a.“fiului” săit Nero” şi- s'a prostituitii' și 
ui. (Vei "Pacii, Anale XII, 7). Se. dice că Nitelliius, 

  

„țiunei nu mai puţini im morale; moșaice (Vad: "Pacitiă, 

    

    

 Anhale XII. 6). Moralitațea. restabilită dle către fii: Tur i : 
„: Constantinii, fu. menţinută de toţi Impăr -aţiă creştini" să 

” posteriori, şi în “cele după urmă d$ Justiniainti; (Vedi...-. 
“Justituţiunile. lui: Justinianii, Cartea TI, titlu X, Ş- 3); : 

- afară de pedâpsa. ce pronuiiţa fii lui: Constantin; cai:e, 
de frică să.nu se urmeze - crementele păgâne,. prontin-:: : 

"țară pedepsa de mârte. pentru unthiul care va. luai |. 

“căsătorie pe nepsta. sa de frate, şi întirise "acâstă pe * 

“dspsă să și la unchiul care va lua- în căsătorie. pe ne- 

- pâta:sa de suroră 1). Acestă prohibiţiune' între:unchiu -* 

„paterni sati materni și neptă,: între: mătuşă. paternă . 

saii maternă și -nepotii, se :perpetuă și, în legislația. 

A 

  

9 Sar putea crede, . Gitindu-se Constituţiunea  mperăţilorit. Dioclețian A 

- și Maximilian, care este din anul 285, în Coridicailui Justiniati, iinde ea...- 

“ ligrurâză subt legea 17: De nuptiis, (V. a că restabilirea probibiţiuhet. un- 

chiului paterni “de a se căsători cu nepota sa. dateză din acesti anii, dar: 

„"se pote convinge ori- -cine uşoră, că acâstă Constituţiune. este alterat 

.. este coresă de comisarii lui Justinian. "In adevăriă, în, Collatia: legiuni mos 

- carii, titlu VI, Capitolu 4, $5. găsimiă unui fragmentă în care se, vorbeşte IRI 

de edictul Inipăraţilorii in questiune,, și în care se menţioneză e prohi- 

bită căsătoria unchiului cu tata s surorel sale, iar nu Și i căsăijoria snchitr E: 

- lui cu fiica fratelui săil, 
. ” CA AD aa di , 

, Na Me . i Pai bu „1 
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- finde în prinoigiti " căsătoriile “chiar între veri. primară, . - 

între care sunt de dreptii comunii libere în dreptul 
roman şi Condica Napoleon, şi de a mu le permite 
între veri prima de câti în casuri grave cu dis: 
“pensă din partea guvernului. (Compară în . privința . 

 „acâsta "paragrafele 3-și 4 din titlul nostru din Tusti- 
„tuțiunile lui” Justinian, cu articolele 162 şi 164 din 

Condica „Napoleon şi cu articolele Lt și 150 din Con-- 
dica Alexandru Ioan 1). = 
"Intre unii vării primari şi o vară primâră căsătoria 

este însă permisă de şi nu sunt mai depărtaţi de câtă . 
la -ală patrulea gradii. (Vedi Instituţiunile lui Justi- - 
nian, titlul nostru, $:4). 

Intevpreţii, moderni ai . formulată întruni modă 
„exaetii prohibiţiunea resultândă la connubiti din cog- 
națiunea în linie colaterală. EX -aii disii : In liniă co- 

laterală „este „prohibiţiune. la căsătorie, | cândii între 
unul: din viitori, soţi şi ăutorul comunți, este numai 

unii. gradii, ori-care ar fi numtrul gradelorii dWintre 
celii-l-altă viitorii soţii. şi autorul comunii De aceea . 

„- căsătoria este: prohibită între marele 'unchiă şi stră- 
nepstă, măcar că ei sunt cognaţi la alii patrulea gradă, 
şi acâsta pentru. că intre marele unchiiă şi autorul co- 
munii este numai uni grad, pe când din . contră 

„căsătoria. este permisă între unii vării primară, și .0 
ară primară; căci între fie-care din ei şi autorul co- 
munti sunt două grade, adică mai: multii de cati unii 
grudă, de şi ci sunt cognaţi la alti patrulea gradii ca . 
şi unchiul mare cu nepâta fratelui saă a surorei sale. 

Cognaţiunea pste resulta în modii indirectii ŞI din 
adopţiune. Cea directi cândii unii bărbat adoptă. o fe-. 

-meiă, drepti fiică, sai cândii unii bărbatii adoptii.o: 
femeiă ca. nepstă.. Ca să adopte însă-unii bărbatii. o 
femeiă de nepstă, trebue ca fiul de. subt puterea lui 

*.paternă, fie. naturali, fie' adoptivii, să : consimță la 
adopţiune, pentru ca nepotul adoptatii de: tatăl săti 
să nui dlovie lui he: €8-Suus, fără voia lui. Danii dacă -



* 
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mare. fiti subt, a lui putere paternă, dacă ful săii aste o 
eniancipatii, sait chiar dacă n'axe -fiii de: loci, căci a 
muritii, sati dacă n'a făcutii încă de loci fii, pote a-. 
dopta pe cine-va ca nepotă ? Da, de Şi acesta pare 
cam. bizară, căci cum “pâte cino-va să aibe. nepâtă, 
fără să aibe fiti. Aci adopţiunea care obicinuitiă imi- -:- 

„teză natură, nu este o imitaţiune â naturei,. (Vedi pa- 
ragrafele ă şi, 7 din Iustituţiuile lui. „Justinian, titlul. -. 

1. “De adoptionibus. ali Cărţii. IL precuni dă legea UL N 
D., eod. tit. 1,7). 
Cine-va nu. pote: lua în căsiitorie i nică "pe fiica, nică 

-pe nepota sa. adoptivă, cu unii cuvântii: pe. oră-ce des- 
cendentă adoptivă, in infinite. Intrarea în familia” 

“civilă prin. adopțiune, produce aci o cognaţiune arti- 
“ ficială care dură şi. după. disoluţiunea adoptiunet! prin 
emancipaţiune. In adevără, nu este decentii ca acei 
între care se nascii prin adopţiune sentimente fe res- 

“pectiă şi de: pietate, : să -se p6tăamoreza şi.să. trans- 

. forme apoi prin căsătorie -aceste sentimente în sen- 
timentiă de amore conjugală. "Tatăl saii moşul are prea 
multă facilitate din -causa influenţei ce exercită asupra 

“ficei 'saii nepotei sale adoptive, spre a o putea seduce. 
„Dacă va face-o, să se ştie că comite: stupr 202, că va fi 
„pedepsit; după legea «Julia de adulteriis, şi să nu potă. 
spera că pote regula situaţiunea sa, emancipândiă pe , 

fiica: sati nepâta “sedusă: şi apoi luând-o de nevastă. 

(Vedi Instituţiunile lui Gaius,: Com. Î, $.59 în fine 

Și Iistituţiunele lui: Justinian, Cartea I, “titu 10. $ 1 _ 

iar în fie). . i - 
Pote însă cine-va.. „etpăta, în modii indirectă; prin 

adopțiune şi 'o cognată în linie: colaterală.: 

_ Acâsta se înterplăi pentru suroră, de'exemplu- cândii 

o persână care aro unii fiii legitimu din. căsătoriă supt . 

„puterea sa paternă, adoptă o femeiă ca fiică. 

- Pentru mătuşa paternă se "pote. intempla, : dacă . 

dei. exemplu cine-va avendui! unii fii din căsătoriă le-: 

„gitimă, sub. „puter ca sa paternă, şi unii nepotii născutii 

7 
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e ca “este adoptată. intră în familia - civilă - a adoptato-: 
E „ului, care este bărbatii, prin ur rmare.. cu meinbrii din 

_ familia civilă a acestuia devine. cognată paternă; iar nu 

Î m 

.» a : E ” pa 

: - din” ful săti iar: - din căsătoriă, adoptă o. femeii: drept . 
"fiică. Acâstă femeiă. va -fi surora adoptivă a fiului său: 
Și mătuşă, paternă - adoptivă; amita a nepotiului săi. 

“ Mătuşă insă maternă adoptivă riu- se, pote;. căci dacă -- 

  

„matern a. _. . , : . 

țificială în liniă drâptii Şi cognaţiunea; artificială. în Ji- 
niie, “eolaterală,. „este că nu atirnă. de. frate sati de'ne- 
pot. ca. să se aisolve agnațiunea, căci su: atârnă de- el: 
emâncipâţiunea surorei sati mătugei: sale paterne” a- 
doptive, pe când atârnă de tata sau de moşul adoptivi 

- disoluțiunea rudeniej. civile; "care produce, prin râtrac- 
- “iune: cognaţiuniea: în liniă dreptă, căci sub asa pu-. 
„tere. fiind fiica saii nepâta, de la dânsul atârnă de a 
0. emancipa. (Vedi Tustitarțiumile lu Gaius, Com. 1 $ 

61 în. fine, și Iustituţiunile. luă Justinian; titlu: nostru , 
$ 2 9, alinea 1 "în fine). 

De aceia; dacă cine- -va ao: un fii Tegitimii din că- ... 2, 
n. 

“sătoriă, însuratii și vrea să adopte pe nevasta acestuia, 
„adică pe nurorea - sa! trebue să înceapă prin a eman: 
cipa” pe fiul . săii,. căcă - altmintrelea în. urma aidop- 
„fiunei fiul său. sar găsi tate cu: nevasta Sa, ceiă „ce 
nu se pâte. . : - A 

-: Asemenea dacă. cine- a are o fiică legitimă e ex  juia- 
tis nitptiis, măritată, Şi. vrea să adopte. pe. bărbatul 
aceştia, adică. pe. gincrile. săi, trebue mai” întâi să e- 
"manecipe pe fia „sa, căci alt- mintrelea în urma. adop- . 

. unci fiia sa -s'ar găsi suroră cu bărbatul ei, ceia ce 
-nu se pâte, (Veqe Instituaţiunile lui Justinian, titla | 
nostru „$ 2 sus citatii, alinia 2 

s 

+ o. N 

„Peri surora să. adoptivi, “ca "Și. pe inătusșa - să” abia” 
Na adoptă, cine-va nu :0 „pote. “luă de Soţie,: dar. ruinăi .: 

mi cât dură agnațiunea, e care produce prin refracţiune cog- i 
națiunea, i iar hu. şi după disoluţiunea adopţiunei prin a 

„ femaneipaţiune. Causa deosebirei între cognaţiunea ar-



  

i Si cocă, ce o 'estă căuios! “aste: că "de: și după omaricipa-:- ai 
“iune, se “pote: căsători fratele: cu. fosta :sa-suroră a-2 

„opt i, nepotul! ci. “fosta “sa + miătuşă -. paternă “adop- . 
ă; totuşi pe. câţ: ţine adoptiunei, nu se: pot logodi,. . 

ca: să: nu se: pâtă g gândi cât: surit. în olaţie de. rudenic, kai 
. | la posibilitatea: de a se. 'căsători, Spre, a. nu se stabili: 
„2. de aewm. relaţiună 'amorâse. “între ei. Extrema docență i î. -! 

: cere acesta, atat esta” de :adevărat,. că în muptiis non: 
„7 Vicetziisi divod,., honestiun est. Paul în. adevăr, în -le-:.. 1. 

„i sea. 85 ȘI D... -Deverborutn- obligationibuys: SLY, Di 
„i ee - „Ceia - câ: “lagile: prohibii â se: face,: dacă Po 

" Pitiunda. '&ăte "perpetuă, nu “pote: încăpea. relativ „la : ae 
cel fapt -posibilitato': legală. de: contractare, de: oblig: 

“țiuniă. AŞA, de exemplu cine: ra. nu! “ote. stipula d la 

  

..,
 

   

“
a
 

    

“surorii sa 'căL-va fi, soţie, (a adică; Di:s6 pote. 5 se. lo-:? 
„gwdescă cui dânsa prin“ sponsiuie cun se „făcea. lam: 

„ceput: şi chiar mai târdiii de :obieciti dgodnă).. Cu jote:. . 
-că, chiar: când, prohibiţiunia” nu: este: perpetuă, caun -se : 20 IER: 

g 

    
întâmplă: cu surora “adoptivă, sot: aşa: itxebiie să deci-.:: L 

demiii: eăcă ehiâr” pentru: “moment; -o: așemerica sstipila- Pta 

"iune ieste; contra. bunelor: moravuri: ste aa e, 

"Ce sa: “va, intampla îşi: dacă” voii, adopta. pe:gine: AR 

zile: "mei, fără să fi. începuţ: ia emancipa; pecalabil pe. :- 

-“fiia! „mea, '.săii dăcă. voii adopta. pe. nurără, miea, fără. să Ei 

„fi: început prin a, &mangipa' pe fiul măi ? Sar părea, la. 0 

„prima vedere! că adopţiunea este nulă; şi. că căsătoria. . 

rămâne” şi! continuă 'ca- valabilă. :Cu: te “acestea opi--, 

    

    

    

2 niunpa copti avlă „a prey alat,. S a decisii: « că căsătoria este 

ICR  disolută, € că, gineiile- mei: “care a'consirțit. să adoptii, ă. 

"repudiat; tacit: pe. nevasta:sa,. “adică pe. fia, me, că nu: 

.YOra mda; care: a "consimţit 30. adopt, a xepudiat “tacit SI 

pe: Diyhatul ele câre.. ește fiul „mei, : lată aci o eat 

. diăro. “tacită, - uni glivoirţ; Subinţăloști. : Adâsta - vesultă 

_în:-modii positivă:! “dintai “eiagmentii: al jurisconsul- . 

“tului Tiyphonih; extras: din cartea 9. â Dispulaţiunelor. | 

i 'sale, pe: care Vară: tradusi: deja, *: . 

Ia A treia. 'causă de. lipsi, de. conului. st: finită E 
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- tea, affinitas, cum diceaăi Românii, 'Talliaitce cum "dică 
Francesii, cuscr enid, „cum "die Românii în limba po- 
pulară. 

tate d6 cât între: unul. din soți și cognaţii -sait rudele 
celui-Paltiă soţii, iar nu şi între rudele. unui soții Și in- 
tre rudele ' celui-! altă. soţii. 

»Aşia între tata și nevasta: fiălui este. afinitate, adică 
între socru. și nuroră, care la Români se numeaii socer 

si nurus.:Intre mama. Şi, bărbatul "fiicei: este affinitate, 
adică între socră Și ginere, care. la, Romani se numea 

 socr US şi gener.. . | - 

In sensul jiridieti, în aroptul roman, :nu este “afini- 

“Inte fi, născut; dintr? o precedenti căsătoriă ȘI ne: 
| vasta tatălui săi, -adică între fiii vitricii Și muma vi: 

trică,, care la Romani se numescii privi gnus (adică 
pi ius-malus sati natus)-şi noterca, este aftinitate. 
"Intre fiii născută :dintr”o . precedenti căsătoriă şi băr- 
batul mumei sale, adică intre fiii. vitrecii ȘI. mamă vi 

tică, care la „Romani. se numescii privignă; (prius- 
gata saii nula) și vitricus, este affinitate. Și aşa. mai |. 
încolo în linie directă. Dar nu. este affinitate. între ta- : 

tăl bărbatului și ruma nevestii, între miuna bărba- 

tului şi tatăl nevestii, deşi în limba. profană la Fran- 
cesi -şi la, Români acestă relaţiune . tot affinitate -se.. 
numeşte, adică alliance la Francesi şi: euserenie la Ro- . 

| mână, Asemenea între bărbatii: şi sora nevestii, între 
“nevastă şi sora bărbatului este: afinitate, dar între fra- 
tele bărbatului şi Sora nevestii,. sati” între sora bărba- 
tului și fratele nevestii,; nu este, de. Şi în limba. profână 
la Francesi şi la Români este, şi la Francesi se numeşte 
alliance ŞI la noi cuserenie. Asemenea intre bărbatii şi 

mătușe paternă sati maternă a nevestiă, între. nevasta 
și unchiul paternii sai maternii al nevestii este affi- 

nitate,: dar între unchiul bărbatului ŞI mătușa nevestii,. .'-: 
între mătușa bărbatului şi. unchiul nevestii “nu “este, 
de şi la Români. şi la E Frances în limba profană există 
n aceste casuri cusereniăi, alianţă. Ba încă după drep-



tul canonici i “(adică ! Bisericesc) francesii . este chiar - 
alianţă şi. întie . rudele unui”. soţi şi-rudele celui-.. . 

„l-altă soţi. Şi în dreptul nostru bisericesc (Pidalion) - 
"este. asemenea. cusereniă între rudele unii. soţii şi ru- 
“dele celui-l-altii soţii. Şi înainte de Condica Napoleon î în 
: Francia şi de Condica Alexandru I6n I, în România, când 
ciissătoria era o taină, adică o uniune veligiosă, se ţinea. 
„socotâlă până la Gre-eare puneţi. şi de asemânea ali: 
anţă sati cusereniă.. Dar. de cândă cu Condieu- Napo- 

- leon la Francesi” şi la tâte -poprele care .aă imitată 
legislaţia francesă, precum 'sunt;. Belgianii şi noi Ro--. 
nânii. nu mai există alianţă, ca'şi la Romani. de câtil 

între. unii soţii "şi rudele. celui-l- alti soţii.. - 
La Romani afinitatea în liniă, directă era o o probhi- 

“biţiune la-icăssătoriă în. infinitii. Şi: prohibiţiunca: se .. 

„ințelegea, după. disoluțiunea, căssătoriei existente între. 

“soți... Căci pe câtii. există căssătoria între soţi, dacă, | 

„S0cr ul nu putea lua de nevastă pe. nora-sa, dacă sera 

nu „putea. lua. de bărbată pe ginerele săi, dacă taţăl .. 
 vitrieii nu putea lua în căsstitorie: pe fiia sa. 'vitrică, 

„dacă muma vitrică nu putea: lua în căssătorie pe “fiul. 

“săi vitricii, causa "nu era, affinitatea, 'ci cu totul alta, 

adică orokibiţiunea poly gamiei, peytru că adică la, 

“Romani nu putea -unti Dărbată să aibe două neveste 

legitime de o. dată, pentru. că 9. femeie nu putea să: . 

aibe doi bărbaţi. legitimi. în acelaşii, timpi. Acesta o ; 

-observă  târte bine Gaius, în Instituţiunile sale; Comm. 

1 $ 63 -și Justinian în Tastiturţiiumile sale, $ 6. și Ş Ş 7, 

+ aa titlului 10 'din Cartea. |. 

Intre; părbatit şi flici pe care 0,va avea nev. vasta sa. 

după ce 'se va. „despărți . de“ cllii, și so va mărita cu - 

altii bărbatii, eu care 'o va concepe, nu este atfini- 

tate, căci. prin: “divorţul di ntre soţi ori-ce relaţie. sa 

'desfiinţatii Vinţre, dânșii, şi prin urmare nu pote să so 

"producă affinitate- din“ causa, unei. foste căssătorii. Cu. 

tote. acestea, până “acolo merge decența în materiă de 

căsătorii, în cât pe. rondii Julian” Şi: Ulpian, 4 a cărora 

- Ă . „. _ 73 
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 opiniune: se. urma, “în.  piactică  logisiițiun dă dlassică IE 

EI romană: (S: 9. titiul nostru: din: - histitaițăună).. declară: că aaa: 
..* “trebue să ne: abinemii de la 3 asemenea. nupţii. pe 

:. Poti: pentru unti: “asseihonea "cuvântii. de: oxquisită i 

+ decentă, nică tatăl 1 nu: „pote. lua. în: căssătoriă pe Sposa, .... 
“pe logodnica; fiulu? săi, nici:fiul nu pâte! lua în: “căsăto- i 

zi i "iă pe spousa, pe. logodită; tatălui. „s6it, de; Şi sporisas E 
[i “lelg nu - sunt. uiniatej de. căsătoiiă, “cate: singure pro. -. -.: 
„duct affinițatea. „Este o: “ceştiune: de: oralitate. si ni n i 
- micii: mâi multii.” Nu trebue ca aceia. pe.caie: “pote ss o. aa 

“amil: "de: mumă “vitiieă;- adică: pentru: cai6.:se pote să. .-..: 
ami în fiitoră. sentiniente de, amoriă - 'duăsi: filială; s să ăi 
“îm “trâcă numai” pri. minte e!o- porii lua! de nevastă; >. 
- şi “să faci să:se, “strice logodiia: dintre ea şi tatăl mei: :. i. 
Nu tr ebud asemenea... că aceia: pe” care s6 “pote, 5 Gamii 2 

; de: nuroră, Şi pentru: care: se: „pote... să ami în? “fitoră 
- sentiniente. de; andre. pateriă, să mă. “treacă: numai - * 

2 prin gândi „&o:.pociii luă, ide nevastă; ș şi "să “faci să, - 
: se strice. logoduu d'intre Ga” Şi fiul mei: (Tastituţiunelă Da 
uit “Justinianăi, ! acelaşită: paiagrat 9.:citati mai: susti).  „.1-. 
| In liniă colatârală: hu exista, în legislăţiunoa. clasică, Esti 

i, adică câtii timpit. a ţinută: religiuriea! păgână, nici unit . 
''obstacoii” la. căsătorii; din tausă afinități: Pi i 

„“ Pentiu prima. ră, “din ! causa. “infiuenţii: “veligiuinei ga 
„creştine, s'a introdus:-pr ohibiţiunea, dar.număt! “Ia grăi ra 
:-dul celii. mai: “apropiati, ?adică “la gradul: ali: douilea -.-: 
"de „affiniţate,: adică: număi. între Pia: bati: şi-suroia pe- i. 
'vestii, și:întro! nevastă” şi. “fc atelă. bărbatului: de, cătrg-.. 

” Impăratul” Conștariţiu printe o :consțiţuţiune: i: “sa; di i 
Aa anul 855, care fiurză în: : Condica Theodosiană” subt; e 

„m legea 2 Dă intestis. nuptiis (IL, 12), şi: care: suiă i 2 
„ast-felii : și „Blsi. Licitein . veleieş crădides unt, iupliiă 

”- fratris 'solutis duceiie fraătris udorenii; licit: etiam i 
3. „post mosteiia mulier is aut diioi Hain; contraher ecumi i. 
î* ejusdem. soroie conjugiuai, “abstinoant Haus modă . - : 
o auptiis aitiversi: 160 aestiinent posse legitinios liberos In 
- Ș „ea „hpo: “consor: Ho, ro oct: cari: păr spurioș. e esse cole. 
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„Z, 

> 

“aut qui nasceribui De: şi cei vechi “credeai licit, N 
după disoluţiunea căsătoriei: dintre! frate 'şi nevâsta - 
sa, de a'i lua femeia de soţie, şi iarăși licit, “după: 
mortea nevestei saii despiuţirei de dânsa,'să confracţi * = 
"căsătorie cu surora că, -să se abstie. însă pe viitorii toți 

vine: să fio cei ce se vor naște dinti ânsa.“ , - 
Acâstă prohibiţiune fu reinoită =peste - căfirva.a ani 

“ 
de la asemeni, căsătorii. şi să nu credă 'că poti să” -- i 

„ procreese copii legitimi dintro asemenea uniune, căci . 
- spuriă (adică născuţi „ca “ciupercile, azopdăr)) se cu- 

"de Impăraţiă. Valentiriian II, Theodosiii I şi Arcădii a 
printr” o constituţiune, prin care Justinian, “făcend-o.să . 

_“ s6 iinsere în Condiea sa, unde formâză.:leăea 5 De dd 
cestis. nupliis. (V, 5), a menţinutii nulitatea unei 'a- ! 
semenea căsătorii. 

există afinitate, în “sensul: juridieii, deci se psto.eoun- 

" tracta: căsătoriă,: Papinian. își dă 'ostenâla să o spuie 

"în legea 34, $2 D., De ritu nuptiaruin, şi Justinian 

so şi xepete în. paragraful S: din titlu nostru din In- 

“stituțiunile sale. - 
Nu numai cognaţiunea . resultăidă din . căsătorii le- + 

_gitimă civilă, nu numai cognaţiunea resultândii. din” 

căistitorie juris gentium, dar şi “cognaţiunea, jesultândiă 

din concubinatii, dar şi cognaţiunea despre. mumă, re- . 

sultândii din relaţiune pasageră, dar şi chiar cogna- 

țiunea resultândii din contuberniii, adică din relaţiu: 

nile' între -unii servii şi o servă, unii: „servii şi o' fomeiă 

„liberă sai unii omii liberi şi "o servă, constitue tinii. 

'"obstacolii la "căsătoria legitimă, o causă de lipsă de 

- connubium la justae mac ptiae.. “Acesta resultă din pa- 

Intre fiul'unui omiă dintr 9 precedentă căsătorii şi 
“fiica unei femei, iar. dinta”o precedentă căsătoriă, nu. - 

- 

- ragraful -10, titlu nostru, din Instituţiunile lui Justi-. : 

nianii, precum şi din legea 8 şi -din legea. 14, para- 

grafii 2 în Digeste, titlu “nostru, De ritu înuptiar a 

pe care le-amii tradusi deja, şi după care cine-va nu 

„pote lua nici pe muma să, nică pe 'susora sa, nică pe



A 

nepăta sa de suroră în căsătorie, precum nică pe fiica 
sa, cu tâte că e îndoială, dacă'"i e tată, căci. dată ma- 
“ternitatea este sigură, paternitatea este incertă, bine 

. înţeles în urma manumisiuncă, căci. eâtii suntii. servi 
nu “se pâte contractă” căsătoria între dânşii, ba. încă 

din contra, trebue. ca: prin' manumisiune să, devie li- - 
„beri. şi cetăteny Romani „pentru ca, chiar dacă. n'ar fi 

* cognaţi, -să.se pâtă uni în -căsătorie legitimă. 
Și nu numai cognaţiunea servilă, dar şi afinitatea, 

gervilă este unii obstacolii: la căsătorie, în linie .di- 
-rectă, bine înţelosti, tot în urma manumisiuncă, cum 
dice Paul în legea. 14,:$8'D,, titlul nostru De ritu - 
“nuptiarata, +în care. dă că cine-va nu: pâte lua în, 
'căsătorie pe -guasi-noverca sa, adică pe: femeia cu: 
care a trăit tatăl. săi “în -contuberniii după ce “l-a: 
„conceputii pe elii din contuberniii cu o: altă servă, 
nici pe - quasi-nurora. sa, adică „pe femeia cu caro a. 
trăită fiul săi în contuborniii, nică pe quasi- s6cra sa, 

„ădică pe muma. femeei cu. care .a trăit cine- va în 
contuberniii. Căci dice. Paul, este mat: cuviinciosti ŞI 

_maj decentii a. se. - abstine cineva de la asemenea că-, 
sătorii. 

Asemenea totii Paul, în Jogea 14, $ 2 », îoa. tit. 
dice că cine-va. nu: pete lua în ciittorie, pe fiica sa natu- 
rală, adică vulgo guaesita, cu tâte că şi aci-se pote 

„dice că paternitatea e incertă, căci dubiti: să fie numai 

de paternitate. este destul, căci cum. dice jurisconsultul 
în “contractarea. căsătoriilor bunulit simți naturali şi 

“pudicit - jâcă mare. rolă, -trebuoscit - luate. în conside- | 
rațiune. Și până acolo 'aii mersi Romanii cu prohi- 
bițiunea,. în câtii Impăraţul Alexandru, print”o con- : 
stituțiuhe_â sa, care formâză legea 4 în Condica. lui 
Justiniaa, “tul De nuptiis, decide că: unii fii nu pote 

lua în ciisătorio nici pe concubina tatălui săti, şi că 
i de o ya face, comite crima numită stapruna pedepsită 
- „de legea. Julia de adulter is, căci făcând acesta, e 

|



  

face o faptă imorală şi reprobabilă (minus relig Vigiosam 
el probabilem).: 

Cu unii cuvânti, totul este guvernatii în iniaterie 
, de căsătorie de regula formulată de jurisconsultul Mo- 
„destin întruni fi agmenti extrasti din Cartea unică a 
comentariului săi asupra dreptului “ăsătorici, şi care 
formeză legea 197-în Pandecte, titlul De vegulis 7uris 
(DL. 170): „Seniper în conjunuctionibus non solum qui. 
liceat considejandauuin est, sed et quid honestum sit. —. . 
In contractarea căsătoriei nu trebue să luiirnii în con- 
sideraţiune numai ceea ce este licită, dar. în acelașiii 
dimpă şi ceea ce eşte honesti.“ Ș 
| Amă arătată că căsătoria contractată între cetăţânii 
romanii şi peregrină 'sati vice-versa, nu e nulă în modă - 
absolutii, ci e nulă numai sub punetulă da vedere ali 
dreptului civilă, întru atâtii că nu produce putere pa- 
ternă, şi Dărbatul nu se foloseşte de. tste privilegiile 
legei Julia de adulteriis. Dară ea este valabilă după 
dreptul ginţilori, ea e. departe de a constitui unii 
simplu concubinatii.: = 

Din contra căssătoria contraetată. i în contra probi- 
„biţiunei din causa. cognaţiunei şi affinităţii. este com- 
plectii. nulă, e ea nu constitue nici măcarii unt concu- 
binatii, ci constitue unii adevăratii incest pedepsibili 
după dreptul penalti romanii. Subt punctul de vedere | 
alii dreptului. privati căssătoria e complectamente 
nulă, de unde corsequenţa că soţii nu pot purta 
numele de air şi uzor, care se dă soţilorii' legitimi. 

O altă consequentă a. nulităţii căssătoriei este. că 
copii născuţă dintr'6nsa nu numai nu sunt legitimi, | 
dară sunt mai pe josă de'câtii chiar copii născuţi 
din „coneubinatii,. ei sunt spurii, adică sunt asemănaţi 
cu copii pe care muma îi concepe din. relaţiuni pas-- 
sagere cu bărbaţi din care nu ştie cui să abtribue: 
paternitatea, de aceia se se dice că ei sunt născuţi ex - 
patre îmcerto, pe cândii copii născuţi din concubinatii 
au unii tată certi. 

10



- porale. 
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Acesta resultă expresii din paragraful 64 a Comen- 

tarului I din Instituţiunele lui Gaius și din paragraful 

12 din titlu nostru a Instituţiunelori lui Justinianii, 

“paragrâfe cărora amii datii deja traducerea. 

" Deosebitii de acâsta amiă disă că .o asemenea, uni- 

une constitue unii incest. Acesta o spune a nume 

jurisconsultul Pauli în legea 39 $ 1,.titlul nostru în 

Pandecte, pe care ami iraduso deja, în care dice: 

„Si quis ex his, quas moribus prohibemur uxores 

ducere, duzerit, imcestum dicitur commilttera“. 
| Consequenţa acestui incertii, este-că soţii sunt affec- 
taţi de ore- care pedepse, unele pecuniare, altele cor | 

Pedepsa corporală constă, în dreptul clasicii, în per- 

- derea pentru femeiă a dotei, care devine caducă, a- 
“dică atribuită fiscului. In adevării, incestul este pe- 
depsitii ca şi adulteriul, şi Paul în Sentinţele sale. 
Cartea II, titlu XIX, $ 5, ne spune acesta: „„...Celii. 
ce va lua vre-o cognată, reimiţându- se femeei erdrea 
de drepti, va fi pedepsiti cu „Pedepsa prevădută de 
“legea Julia pentru adulteriii...& Şi totii Paul în Sen- . 

-“tinţele sale, Castea II, titlu XXVI, $ 14 dice: ,Fe- 
meile convinse de adulteriii vor perde jumătate din 
dotele lori şi a treia parte din cele-l-alte bunuri... “ 

Iar Papinian în legea.6.D., De ritu mrptia ru 
ne spune, că în casul în care: ciisătoria este ilicită, 

dota devine caducă. | în 
__ Dota eaducă este confiscată de fiscii, asemenea şi a 

treia parte: din cele-lalte bunuri ale femeci. | 
Pentru bărbati pedâpsa este confiscarea a: jumătate - 

din bunurile sale. Acâsta resultă toti din combinarea 
„» paragrafului 5 alu titlului XIX din Cartea II a Sen- 

-tinţelorii lui Paul, deja citati, cu ceea ce adaogă a- 
celașiii Paul în paragraful 14 ali titlului XXVI unde. 
„dice: „...Pedepsa “bărbatului constă în perderea a ju- 

- mătate din bunurile sale.“ 
In timpul Imperiului de josii, pedepsa este pentru "
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femeiă perderea dotei, care este confiscată. Acâsta re-. 
sultă dintr'o. constituţiune a Impăraţilorii Areadii şi 
Honoriii care formâzi legea 6 în Condica lui Justi- 

„nian, De imcestis et imutilibus nuptiis (V, 5) şi în 

care se dice: „Dota, dacă sa datii vre-una în modii 
- solemnii sai sa promis, .conformii cu dreptul vechii, 
intră între bunurile fiscului.“ Afară de perderea unei 
treimi din cele-l-alte a sale bunuri. Pentru bărbatii, pe- 
depsa: constă,: pe lângă perderea a jumătate din bu- 
nurile sale cele-l-alte, şi confiscarea a ceia ce a adusii . 
elii femeii cu titlu de donaţiune. așite nuptias, care 
în locit să i se întârcă lui, este confiscată. Acesta re- 
sultă dintr'o constituţiune a Impăraţilorii Valentinian, 
Theodosiii şi Arcadiii, care formeză legea 4 C., De în 

„cestis et îmutilibus nupliis. 
In fine, în legislaţiunea novelară a lui Justinian, 

pedepsa- pecuniară a încestului. este şi mai gravă, ea 
constă în confiscarea tutulorii bunurilori soţului cul- 
pabilii de incestii, dacă nare copii legitimi din altă: 
“căsătorie, iar dacă are copii legitimi din altă căsătoriă, 
ei esii de subt puterea paterni a tatălui lorii, care a - 
comisii incestii prin a doua căsătorie, devinii sui furis. 
şi stăpâni pe averea "tatălui lorii (Veşi Novela 12, 
cap. 1); 

» Pedâpsa corporale constă în velozaţiunea, într”o în- . 
sulă pentru femeiă (Vedi' Paul, Sentenţe, Cartea II, 

„titlul XIX, $ 5, combinat cu paragrafele 14 şi 15 a 
titlului XXXVI). Tar pentru bărbatii, Paul în sus- -citatele 
paragrafe, pare a se contradlice, căci cândit dice că 
pedâpsa este relegaţiunea, -cândii deportaţiunea într'o 
insulă, care este o pedâpsă mai gravă. 

- Eacă cum se pâtii concilia aceste texte. După cum 
ne spune acelaşi Pauli. în - legea 68 D., De ritu 
nuptiarum, combinat cu. ceia ce ne spune Papinian 

“în legea 5 $ 1 D., De condictione sine causa (ALI, 
7), incestul . de două feluri, ori de drepti. ali gintă- 

lorii, care e este mai gravii şi care este imputabiti acelorii 

7 
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“care contractă căssătoria cu o persână cognată sai ad-. 
: fină în liniă directă, ori „civilii care este mai. uşorii şi 
“care este: imputabilii! acâloră care: contractă, căssătoria. 

cn o. persână coghată în liniă colaterâlă, la gradul pro- 
hibitii; şi- de la Constantii ŞI: Constanţiii incolo şi acelora. . , . 

„care contractă cășsătoriă cu'0 pers6nă affină în linie: 
colaterală între cele. prohibite, Şi de aceia în textul lui" 
Pauli, “Coimisarii: lui Justinianţi at făcutii să se în-. 
sete. vorbele vel. adi then Qud. imupeditur,. care-de 
sigur nu exista în textul originală ali lui: Pauli. 
Iicestul de drepti civilii. nu este imputabilii nici o 
dată, femeii, care: este scusabilă. că nu. cunâşte subti- 
litățăle 'dreptiului civilii. Imcestul de dreptii ali ginţi- 
lorii este din contră imputabilti şi femeilorii; căci “cade 

_subt 'bunul simţ, Şi: existe 'de aceia mai lastote nâ- 
_ ţiunele. Incestul, de draptii' ali ginţilor este . pedep- 
„sibilii mai. gravă “de: câtit-. cel civilii. Dar. elit este 
pedepsibilă” în "același mod “fie-că este commissii pe .. - 
faciă, fie-că.. este commissti pe subtascunsii. Pe când 

„ îmcestul de drepti” civil este. pedepsiti mai gravă 
__eând este! conmnissii: pesubtascunsă de câtii eândiă 'este 
“commhisii' pe faciă.. Căci .celii: ce “li: commite pe faciă 
pâte :să fie consideratii că. de aceia nu sa feritii, 

” “pentru că; nică că ciedea, că . comite incestii, _con- 

"tractândii asemenea: uniune, care - la multe popre - 
este. şi. permisă. Pe cândii dacă Va commisii pe subt-.. 
„ascunsi, este că ştia: 6ă. commite &rimă, altmintreleă. 

"nu se ferea, şi-de aceia-pedâpsa atunci oste mai gravă. 
* Acum că cunâştemii. acâste- distineţiuni, credemii 
„că: putâmii explica divergitatea, de decisiune a lui Pauli 

în deosebitele paragrafe. dim Sentenţele sale, și că Pauli. 
„7 aplica bărbatului! ped&pșa “deportaţiunei cândii com- 
-":imițea incestul juris genti, iar pedepsa relegăţiunei.” 

cândii commitea incestul: juris civilis. . - 
„-. + Ac6sta stare de lucruri! a. duratii Și în Imperiul . de - 
? Jos, până la novellă XII, „prin care în: capitolul T 

s'a a decisă că pedopsa, incestului va fi exiliul, Şi. dacă de-



- linquentul este militarii şi degradaţia: militară (cinguli: 
- pricatio); iar dacă. deliquentul este 'o. pers6nă civilă, 
„pe lângă - exil, eli.. mai. era pedesitii Şi cu pitaia 
(verber atio). a ” 

Femeiă, care în cunoştinţa â. Iegii. “va -ş. comisii 
" incostă, va 'fi supusă “la aceiaşi pedâpsă: Bibatul 
va. A. tot-d: auna,. presupusii că cunâște legea: “Iar prin 

Novella 154, Justinian merge şi :1iaă departe, « căci. pro-. 
nunţă pod&psa: de mârtd în contra culpabililorii dein- : 
cesti, - din..Gre-care provincii depărtate, şi a nume din 

- Mesopotamia, și Osdroena, “unde. incestele se îmmul- 

-- * “iseră, Inprivinţa acestui din urmă: puneti Accârias eşte 

exaetii, iar Demangeat de două ori în erdre: niăi ăntăiă 
căci citâză novela 134 (eare în capitolul 10, vorbeşte de 
adulterii, şi nu aplică: pedepsa. de m6rte,, în locii. 
să citeze novela 154, şi alu duoilea căcă.erede că .Jus-. -.:- 
tinian. a inflesti în modă: generală prin ultima novelă,. 

- pedâpsa de morte tutulorii locuitoriloră” din Imperii. 
-Ii'icâtii .regula generală rămâne şi în urma. hovelei 
154, totii pedepsele prevădute de novela 12 2 capi- 
tolul l. 
In. Pandecte Găsim ună text curiosi: “ală Juris= 

consultului: -Marejanii,. el, formâză - legea 57 Ş 1-.De 

„rit, nuptiarun, pecare amii tradus?o. deja, şi care - 
sună “astfel: „In“ cartea a doua a Commentariului : 
lui Papiniani despre adulteriă, Mareiantă face. Observa= - 
“iunea următâre: Impăraţii. Marcu-Aureliii: şi Lucius : 

. Verus aii “adresati” Flaviei Tertulla prin intermediulii 
„Hbertinului: Mensor reseriptul următorii: Suntemii 

. aișcață și de lungimea timpuluă de câindi eștă că- 
” sătorită cu: unchiul tei materni, şi de împreju- 

„- rare că MOȘW. ta ta dată după dânsul în căsă- 
„ toriă, și că ai făcută, cu dânsul, mulți copii ; şi, 

de aceia, ținândii socotelă - de: concursulăi - tutulor % 
acestori, împrejurări, întărimi, starea copiilori, 

" voştri obținuți din acea căsătorid contractată de 
op ,



150 „ 

vol: de « acum patrat deci de anti, și îi  declarămit 

ca cum ar [i concepuți din juste mauptiă.& - 
In condica. lui Justinianii, găsim iarăși o .Consti- 

tuţiune curidsă a Impărațilorii Valentinian, 'TLheo- 
„dosiii şi Areadiii, de care ami vorhbitii deja, şi care 
formează legea 4. „De îmcestis'et înutilibus nuptiis 
(V, 5):* Acoia care vorii fi contractatii căsătorii în 
contra preceptelorii legilor sait în contra mandatelor - 
Şi constituţiunelorii “imperiale, să nu câștige nimieii 
din acea căsătoriă,. nici cu'titlu de donaţiune ante 
nuptias, mică cu mică umii altă, titlu: şi ori-ce libera- 
litate va proveni de la unul din soţi. în favârea ce- 
dui-l-altăi, să i se ridice ca de la uniti nedemnii saii 
ca de la o nedemnă şi să se atribue fiscului: afară 
“mumaă de acele femei -satt bărbați care sai înșe 
lată, sai, ' dinh”o erore' grozavă, neprefăculd, nici 
provenită dintro vilă causă, sati at căduti, în 
păcată din causa passiuneloră tinereţii, care 
însă numai atuncă vremi să scape din lațurile 
legiă mdstre, dacă îndată ce ai descoperiti, erdrea, 
saă îndată ce-voră fi ajunsă, la .etatea legiuită, 
(adică la 25 de ani) vor, fi disolvatit umiunea fără 
cea mai mică întârdiere.“ 

Prin celă dintâi fragmentiă se valideză o'căsătoriă 
nulă în casă de bună evedinţii a soţilor, unită cu tote 
cele-l'alte circumstanţe grave de care pomeneşte res- 
criptul. Impăraţilorii Marcu-Aureliti şi Lucius Verus. 
Ceia ce dovedeşte că Impăraţii în casuri “grave decla- 
raii uniunea incestudsă valabilă când milita pe lângă : 
buna credinţă. a soţilorii şi alte circumstanţe -prave. 
Dar nu se dovedeşte prin acâsta că acâstă validare 
S'a ridicati lă înălţimea de theoriă juridică generală, 

“aplicabilă de drepti în asemenea circumstanţe. 
Suntem departe de căsătoria putativă,. de care tra- 

„teză articolele 201 şi 202 din Codul civil, în care se . 
erig6ză ca doctrina că în casti de bună crodință a u- 

nuia din soţi, căsătoria produce efecte cu când ar fi
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“în condiţiile legci faci cu el şi cu- copii născuţi din. 
acea căsătoriă, iar în casti de bună credinţă a ambilor 
soţi, ea produce efecte faciă cu amândoui. soţii şi co: 
pii născuţi din acea căsătoriă, căsătoriă putativă, care 

a trecut şi în condica Alexandru Ioan. Î, în articolele 
183, si 184, şi care seamănă mai mult cu crvoris. 
causae probatio, de cât cu ceia ce găsimii în con- 
stituţiunea Impăraţilor Marcu Aureliii şi Lucius Verus. 
In cât analogia găsită de Demangeat între 'acâstă con- 
'stituţiune şi articolele 201 .şi 202 nu mi se pare să 
existe nici în cea mai mică proporțiune.- Dacă vrea 
analogiă, mai uşor o putea găsi Demangeat între er- 

“voris causăe probatio (despre care am tratat în vol. 
I al Fragmentelorii mele juridice, la care trămiți pe 

„cititori) şi căsătoria putativă din Condiea 'Napoleon. 
Vedi Demangeat, Cosurs 6lementaive de droit ro- “ 

main, I-a ediţiune, Tomu I, pag. 267. . 
"Prin constituţiunea lor Impăraţii Valentinian, The- 

odositi şi Arcadiii nu legitimeasă, din căusă de ersre, 

căsătoria nulă (ceia ce dovedeşte că nici:o dată la Ro- 

mani nu s'a erigiatii în theoriă căsătoria putativă din 

causă de. erore asupra nulităţii din causa cognaţiunei 

sai afinități), ci exemptâză - numai de pedâpsa con- 

fiseaţiunei pe soţii de. bună credinţă, cu condiţiunea 

„expresă şi imperidsii cerută, ca, din contră de îndată 

„ce vor fi descoperit erdrea, să se desparţă, să înce- 

“teze de a mai trăi împr eună, să facă să înceteze scan- 

'dâlul. i 
Afară de pere;initato, cognaţiune şi afinitate, Ro- 

manii mai cunoşteaii, și alte: cause prohibitive de că- 

sătoriă : - ' | 

1. Prima şi cea mai vechiă coste prohibiţiunoa de 

 căsătoriă între patrici şi plebei. Ciceron, în tractatul 

săi. De “republica, II, 87, atribue acestă prohibiţi- 

une legii celor XII Table, şi spune a numâ că acestă 

probibiţiune aparține celii d'a doua serie de decem- 

vină, care ail decisti (Samecer uni, ut. ne plebeis cum 
4
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7 

„patribus connubia essent) să nu fie conubiii între ple- 
bei şi patrici. Titu Liviu (IV, 4, 5. şi 6). constată că, 
prohibiţiunea e consacrată de legea celor XII Table 
fără să afirme ca Cicerop -că ea emană din propria 
găsire cu cale a ultimilor decemviri. Şi 'e mai pro- 
babili că -o asemenea prohibiţiune n'a putut să fie 
creată pentru prima Gră de decemyiră, că ati găsito 
în usii şi ati consacrat'o, pâte că se aşteptaii plebeiii 

„a. căror influență şi progres spre egalitate cu patricii: 
făcea pași repedi, să nu fie manţinută, şi pâte că a- 
cesta ati şi făcut primii decemviri, ea progresii mai 

„mare spre egalitate, iar cea d'a două seriă de decem- - 
„Vii ali persistat în vechile tradiţiuni. Ceia ce este însă 
constantii, este că acâsta a exasperatii mult pe plebei, 
care S'aii opintitii din răsputeri şi ati făcutii să se vo- 
teze în anul 310, plebiscitul' Canuleiă, care avea putere 
obligatorie -pentru ambele ordini, prin care, se su- 
primă. prohibiţiunea. | Ia 
„O. altă prohibițiune exista' probabil chiar din cele 
dintâi timpuri ale Romei între îngenui și libertini. 
Și în cele d'intâiă timpuri ale Republicei, a trebuit 

„„Să intervie un senatusconsult care să permiță. liber- . 
tinei HispalaFecenia, care descoperi Senatului misterele 
Bachanalelor, în schimbul serviciului ce ea aduse Re- 
publicci prin acâstă descoperire, să se căsătorâscă cu un. 
ingenuii, după cum ne spune Titu-Liviii (XXXIX, 19). 

Acestă prohibiţiune fu ridicată: de legile. cuducare, 
şi restrânsă la senatori, la copii lor de gradul întâii * 
şi Iâ.ccă-Valţi „descendenţi prin inasculi. Ecă ce ne: 
dice în privinţă acâsta legea 44 principiauiu,  D. De 
rit uptiarum (XXIII, 2), care este extrasă din: car- 
tea I-a Comentariului jurisconsultului Pauli tocmai a- 
supa legilor caducure Julia şi Papia Poppaea : „Le- 

„gea Julia prevede disposițiunea următâre :: Nică un 
- senatorii; fiii de senatorii, îtepolii de senatorii, năs-. 
scutit din fiii, strmepoti. de senătorii, născut, din: 
nepot, uciscutii din fii să mut îa, sciindă,cu dolii, în.
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 căsătoriă : 000: Libortină; “sau ne-o femciă, caini: 
saii ea, sati tatălui. că, sai tentă. „Că: să exercite. - 

sâti să» fi exercităti, wre- o: artă “scăiică, (de jocti); --: 
"Nici să se Togodescă cu dânsa, Asemenea nică o fală, - : 
de. senatoră,: sati mepdtă de s. nalor ăi, iiciscută din... pa 
fiă,. sai. sir ănepstă de : : senatoră,: “născută din ei 
poli; născutii,. din fă, Sc-sut se: “căsălorestăi : “mică să --, 

se logodescă, ștăiia dit, cir'doli, cui, vreu: Tibertinii, E SI 
"Scut cut, vre-un: Vă bati, cară,: săi, e]: 'sati: taiăl lui Ea 

saă numa: luă. Si. exer cite; săi: :să fi. 0xcer ditai rep i. 
artă scenică (de joci). Nici: biciul din aceștia. -..: 
-80.se. căsătorescă, suit Să. se logodescii, : “ştiind, Cit: 
doit cu o foniăiă din-edle nai Susit -iciaționiațe. i 
„Ingenui răpiaseră. în: imposibilitate; 'de.a:se, ctişăitori, 

  

cu: foile: culpabile:. de -lângcinizen;! cale: s- numescii PR 
" lenae; chiar. dacă: axă fi: iîngenig; şi : vicez vorba, “inge: 
nuele cu bărbaţii; cuilpabil de. Tenociniiuiiu; “adică le-.    

  

nones, chiar dacă. ar! fi: ingenui. “Prohibiţitinea' 6xistă, Ie 

„între ingenti ȘI. ingeriue,: Şi: cu, Jibertele : sai liberţii, A 

- lenoniloră, sat lesielori id. Est culpabilii de lenociniuai i - 
şi. se nuniește. leno,: în virtuţea: legii. Juli: de .cidul- 
leriis, bărbatul care. se. foloseşte. biineşte' : dir: adulte      

  

Î. 

  

riul -femeii sale, şa, „care -prindend'o-” în.; ;adulteriiă; : 
continuă de a: trăi. în: căsăitoriă + cu densă (Uipianii- 

| leg ea.2$2D, Ad ego: 'Juliam, de: adulteriis Coe 
' ciuda, XVIII, '5). Prin urmâre'yice: versă este. leii, 
femeia. care 56 foloseşte. bineşte: de adulteriul: bărba. 

    
tului: ei (bună- Gră, care trăeşte! din paralele. cei. dă. E: 
o muer6 bătrână; care li: întreţine) sati care prin ici 

dândulii în adulteriii,, continuă de: a trăi cu. dânsulii: că 

  

în căşătoriă. Aceste “prohibiţiuni. sunt edictate. totii 
de. legile. caducare. Aceste. 'legi mai. prohibă: 'căisăitor.. Sta 
riele - “între ingenui.. în genere, şi femeile: prinse în 
adulteriii, precum şi cu “fomoile condaimnate în urma 
unei acusaţiuni publice, sati notate.de Aifariie, (Ulpia. 

Regule, titlul. XIII, Ş.2 A titlul, VI; S 2): 
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| Care este sancţiunea acestor prohihiţiună a legilorii | 
Julia şi Papia Poppaea? | 

De la unii senatusconsult,- întervenitii după propo- 
sițiunea lu: Mare-Aureliii încolo, este constantit că 
sancţiunea este nulitatea căsătoriei, după cum ne 
“spune Paul. în legea 16 D., De ritu nuptiarum, pe 
care am tradus'o deja. Cestiunea este însă dea se şti 
dacă 'senatus-consultul a. innovată în acestă privinţă 

-_ sati ma făcut. de câtii să menţie o prohibiţiune exis- 
„tentă deja după legile caducare? , 

- Acâstă cestiune este gravii controversată. Deman- 
„geat sustine că nulitatea “cisiitoriei este pentru prima 

Gră. pronunțată de. senatusconsultul din timpul lui 
Mareu-Aureliii, şi că sub. legile cadueare: sancţiunea 

„era multi mai restrânsă, că ea se reducea la incapa 
citatea soţilori, care s'aii căsătoritii în contravențiune 
cu legile caducare, de a a putea primi liberalităţă unul 
de la altul, chiar în casul în „care ei poti primi libe: 
ralități, de exemplu; mortis causa, exilii causa, di- 
vorlii causa, căci ştimii că în principii donaţiunile 
erati. prohibite între soţi, căsătoriţi chiar în conformi- 

„tate cu preseripţiunile tutulorii legilorii. Demangeat 
argumentâză în favârea „opiniunei ce susţine :(Vedi 
Cours Glementaire de droit romain, a 3-a ediţiune, - 

„tomii I, pag. 269) din paragraful 2 ali titlului XVI 
din Regulele lui: Ulpian, pe care Lamii: tradus doja 
în Volumul I alti Fragmentelorii mele juridice, în care 
Ulpian. dice că, câte o-dată bărbatul şi femeia nu pot 

primi unul“ de la altul, ceea 'ce se întemplă când au 
contractatii căsătoria: în contra legilorii Julia şi Papia 
Poppaea, de exemplu dacă cineva a luată de nevastă 
o femeiă notată de infamie, sai dacă unii senator s'a | 

- căsăitoritii cu o libertină, Yredi, dice  Demangeat, juris- 
consultul întrebuinţeză expresiunile de vir et 1ator', 
care se aplică la soții valabilii căsătoriți, ŞI nu vor- 
beşte de altă pedâpsă de câti de incapacitatea de a 
primi unul de la altul. “Apoi ce tr ebuinţă era de a sea
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reinoi prohibiţiunea de Mareu-Aureliii, dacă ea exista 
deja în virtutea legilorii Iulia şi Papia? îi 

Aceste obiecţiuni mi se pară neseri6se. Cati pen- . 
tru expresiunile de vi et uor, ele nu însemnâză ni- : 
mică, întciti pentru că nu sunt pronunțate expresii 
în paragraful 2, ci numai se potii considera ca subt-. 
înţelese, căci: sunt întrebuințate în paragraful 1. > 

Apoi aceste expresiuni ati putut fârte bine fi în... 
trebuinţate şi la o căsătorie nulă, căci Romanii n'aă 
expresiuni technice pentru. casul în care bărbatul şi 
femeia nu vor să contracte concubinatii, ci căsătorie, 
darii. căsătoria e nulă căci este prohibită.. Apoi în pa» 
ragratul 2, Ulpian nici nu pătea să vorbâscă, de altii, 

-cova de câtii de incapacitatea de a. primi libexalităţă - 
cei ce ati contractatii o asemenea căsătorie, căci acesta 
era “materia de care tracta Ulpian în titlul XVI, iar: 
nu şi de nulitatea căsătorici, căci acestii titlu nu se 
ocupă în mod generalii de căsătoriă. In fine a putut 
forte bine Marcu-Aurelii, să repete o prohibiţiune deja 
vechiă, fără să i se imputo că face ceva inutili. Câte 
disposiţiuni se consacră din noii în modă expresă. 
„chiar la Romani, fără să fie necesitate de a fi re- 
înoite.. Adăogaţi că acesta se explică mai lesne la 
"Romani, unde există posibilitatea desființării. legilori 
prin desuetudine: In speciă s'a putut crede că o pro- 
hibiţiune, întemeiată pe idei de diferință de condițiuni 

- sociale; s'a putut toci, şi că a cădut în desuetudine prin 
consuetudini nuoi mai liberale. Darii atunci, obieetă 
partisanii opiniunei lui Demangeat, ce trebuinţă. avea 
Ulpianii să ne spună că cei uniţi în contra legilor 
caducare, dacă sunt necăssătoriți, nu potii primi unul 
de la altul liberalităţile cc cei căssătoriți valabil poti 
primii unul de la altul? Dacă nu sunt de loci ciissă- 
toriţi, dacă căssătoria lorii e nulă, atunci nu sunt 
soți, şi atunci nu potii primi ca soţi unul de la altul 
ci ca străini. Era inutili deci a mai spune că nu 

+
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"poti. primii: uni de. da! altul « ca soţi ( (railil inte se . 
„capitnt......- dice... în adevării textul). 

“'Probue să mărturisescit” că. acâstă din urmă objoi 
„iune: e gravă. e A ci 

- Gu. tâta. acestea - cit adherii la, opiniunea a doua, 
:" D-ofosată “intre alţi. de “Domnu Accarias :(Precis” de : 
"droit xomain;. :3. -a: ediţiune, Tomii I, pagină, 199, nota 
8), -confârinii: căra" căsătoria . contractată - în” "contra 

„Pl ponton e legilăi: câducare! e nulă, ca şi. în vir-. 
„butea sânatuşconsultului “lui. Mareu- Aurelită. a 

„Bacă. cuni explică paragraful ;2 „din-. bitul, XVI a e atogulelorii lut 'Ulpianii. - 
După. legile. caducare,; în principii, celibatarul nu - 

“pâte primii de: la străini prin liberalităţi mmorlis causa 
nimici, „prin liberalităță, între vii pote: primi “ toti ce 
se-dă. .; Se 

| Iar! Orbus,. adică însuratul fără copii, pâto asemenea 
de “la ștrăini „primi tot ce îi să. dă prin liberalități.? 

. între „Vi, : iar prin. liberalităţi mortis causa de. la ă 
i strinii. nu. pote. beneficia de cât de juniătate din ceia 
“ice, lise dă... - - 

“Pin. excepţiune,; “dacă. liboralitatea mortis !. câratsă, 
este făcută „soţului chiar :ne însurațiăi, a. fortiori cell 

+ însurat --câre are. Copil; de către unii ascendent. sai 
„unii. descendenții: până; la al. ţieilea grad beneficiarul * 
„pote: profita de într6g ga * liberalitate. “Asemenea. „dacă | 

; beneficiarul mortis. causa. are, dacă e bărbată, mai: pu- -: 
„cin: de: dou&- leci; şi cinci. de ani sait mai mult de seal 

„dleci'-de ani, 'iar. dacă e femeie; dacă are mai pucin, 
- de două deci. de. ani'sai mar “multă.-de cirică-deci, - 
atunci: chiar de ar: fi. celibatarii, pote profita de-'totă 

„ libesalitatea,: mortis causa omanată de la: unii străinii - 
Intre” dânşii însă soții. chiar dacă m'ati copii, potă. 
primi . mortis căusa: Jiberalităţă: unul: de la altul, dacă 
unt; dognati . până la altă. șeselea gradii, în gradul 
"însă: bin înţeleşti: în care se potii căssători, dacă are * 
; bărbatul mai pucin de dou: deci ş ŞI cinci - sati: mai
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multi de şeai- qeci de ani, femeia, mai pucin. de: dovib- : 
decă sati mai nt de cincă-decă- de ani, dacă ai „0b- i 
tinuti de la Impăratiă jus. jiberarom. 
„Să ne. închipuimii -acuim asemenea pBis6n6 + câre ai. . 

şi facia cu străini şi între dânsele, - căssătorindu- sei. : 
plenitudinea lui jus capiendi din 'libeialităţi mor Hs....- 
causa, . dacă căssătoria ar fi - valabilă” căci pedâpsa 
orbităţii nu "i atinge, precum şi: dacă ar. îi nulă; căci 
atuncă.m'ar fi.sotă, şi pedepsa edlibatului ne atingăndui-ă 

“nu Sar aplica cele-l-alte disposiţiun!: ale legilor Julia :" 
şi Papia “Poppaea, care nu vorii ca senatorul: care ia oi-: . 

bertină, ca ingeniul care ia.o femeie notată de infamie, SE 
să pâtă primi unul de la altul liberalităţi mortis; -..- 
causa, ei ca necăssătoriţi nu ar cădea: nică 'subt acâşta.. - 

a doua disposiţiune. a, legilor Julia şi Păpia,. i piu. 
 _acesra nu ai .voitii Jegile Julia şi Papiu! Nu ai voitii '. 

-ca cel ce aă păcătuitii, ca ii gui deligiteruisit: să. pro =: 2. 

at din delictul. lori: de şi iecăssătoriți, “de și căssă. 
'“toria, lori” este nulă,- totuşi. nu 'potii pini . unul de: ; _ 
“la altul; dacă nu se căssătoriati d locii,. dacă nu 7... 
" Dăteati joci de legi ei. puteai” primii unul de la altul; 
ati contravenitii legilori, nici nu sunt căssătoriță,. ni 
„nu potii, beneficia unul din liberalităţile, mortis: causa i 

" ale:celuiil-altii. Ceia ce mă face să . adoptii acâstăi apini- 

une este consideraţiunea următ6re, care a scăpatii. d-lui. 

Accarias,: adică că ar fi curios, ca.în timpulii legilor 

„Julia şi Papia, într'o epocă. în care totii mai putise 

să rămâie din prejudetele de “deosebire ' de clase:so: -: 

„ciale, „căci, era la începutul : stabilirii monarehică, la 

_o-epocă în care qualitatea de. senatorii putea. să aibă. 

„o mai mare . valdre, căssătoria: să fie- valabilă, adică 

sancţiunea prohibiţiunei să fie mai slabă, Și peste:două . 

secole, subt Mareu-Aureliii, „când tyrânia Inpăraţi- -- Să 

_jorii se întărise, şi. nivelas6 tote. clasele 'subt „despe 

tismul lori, cândii' filosofia stoică - se respândise. 
- modă extraordinari, toemai .. subt Mareu-Aurâliii, ; în m 

„păratii Alosofă, să se stabilească o sânețiunie . mai” ae 

|
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“severă, nulitatea căsătoriei. Şi iarăşi mi sar părea 
curiosii (acestii argumentii "ii împrumutii. de la Ac-. 

„earias) ca jurisconsultul Ulpianii să - descrie. în Frag- 
mentele sale o theoriă. multii anteridră  Senatuscon- 
sultului lui Mareu-Aureliii, adică a timpului în care 
trăia, să descrie theoria legilorii Julia şi Papia, theo- 
riă de două secole şi jumătate, abolită în timpuli 
săi de o jumătate. de. secolii, fără să ne-o spuie, că 

“face. historiă, iar nu -legislaţiune practică, iar Mo- | 
destin în legea. 42 $1 D., De ritu nuptiarun să . 
ne spuie categorică că între asemenea persâne căsă- 
toria este 'nulă, în modii.. generali, fără să menţio- 
neze că acesta ar deriva de la Marcii-Aureliă, ci în 

modii generalii ca cum m'ar fi: fostii nică- o dată alt- 
- mintrelea. - - 

„ Acâstă opiniune se mai întăreşte şi prin conside- 
raţiunea că prohibiţiunea de căsiitoriă între ingenui 
şi libestini atrage nulitatea. căsătoriei, şi disposiţia 

| legi Julia care nu este de cât o rămășiță din acâsta 
- prohibiţiune, până .la . proba evidentissimă contrariă, 
trebue si fie sancionată prin aceiaşi sancţiune: alt- 
„ăintrelea prea ar fi transiţiunea bruscă. Mai este de 
observatii că termenii legii Julia, care preserii pro 
hibiţiunea sunt imperativi :. Qui senator est... . ne.. 
sponsam uaorem... habeto libertinam... neve sena- 
toris filia... Iibertino... sponsa nuptave esto..., expre- 
siunui observate ' de. Savigny, şi care, după cum măr-. 
turiseşte, îlii încurcă în: opiniunea ce susţine. In fine 
adăogăm (de şi nu se pote pune temeiii sigură pe 
afirmaţiunile istorice ale- lui Justinianti), că Justi- 
niână în legea 28 0., De nuptiis, V, 4, dice că 
Ulpianii se într6bă dacă căssătoria contractată între o 
libertină şi unii ingenuii, care în urma căsătoriei era 
înălţatii la dignitatea de senatorii, era disolvată, din 
causă că legea Papia nu suferea să existe căsătorii 
între senatori și libertine. Cu alte cuvinte, Justinianii 
a, N
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afirmă în modii positivii că după -legea  Papia, căsă- 
toria între unii senatorii şi o libertină era nulă. 

Opiniunea, contrariă este susţinută şi de Machelard, 

Teztes sur les donations entre 6pouz Ş 1, şi de ma- - 

rele Savigny, Prail€ de droit romain, traducţiunea 

lui Ch. Guenoux, Tomii II, apendicele VII, No. 3, 

“a căruia argumentaţiune, forte ingeni6să, mi se pare 

însă trasă de p&rii. a îi 

Prohibiţiunea de căsătăriă între senatorii şi liber- 

tină putea să fie ridicată prin reseriptii imperialii, 

după -cum ne spune  Ulpianii în legea 31 D., Deo 

pitu muptiarum, deja tradusă. Și totii Ulpiani ne 

„spune în legea 29 a aceluiaşi titlu că dacă un se 

natorii se va căsători cu o libertină, deşi de o cam 

dată, căsătoria este nulă, însă dacă în.-urmă băr- 

batul perde dignitatea de .senatorii, din momentul 

_acela căsătoria, începe a exista. Şi ce e curiosii. Ul- 

„aiană decide acâsta, comentând legile Julia şi Papia 

Poppaea. In adevăr, legea 27. e extrasă din Cartea 7. 

a Comentariului săi asupra acestorii legi. Incă un ar- 

gumentii că. legea Julia şi Papia Poppaea. pronunţaii : 

nulitatea căsătorici, şi că în acestii sensii prin urmare, 

trebue să interpretăm tâte textele ale lui Ulpianii, ŞI 

“prin aumare şi texetele din Regulele sale, care ai în- 

cureâtii, ameţiti şi amăgiti pe partisanii opiniunei 

contrarii. -. i îi 

Impăraţii. bizantini merseră şi mai departe. Eă pro- 

- Bibiră căsiitoria,. senatorilorii şi persânelorii înalte cu 

servitârele, fiicele de servitori; saii servitâre,. cu căr- 

ciumăresele sait fiicele de câvciumari saii câreiumărese, 

şi în genere cu 'ori-ce femeiă humilă sai abjectă, a- - 

dică de' condiţiune de josii de totii. Acesta resultă din- 

io constituţiune a lui Constantin 'din anul 336, care 

formâză legea I-în condica ii Justinian titlul De na- 

twalibus liberis, cart. V, 27, şi dintr o constituţiune 

a Impăraţilorii Valentinianii şi Martianii din anul 454, 

1. 
po 

/
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„severă, nulitatea căsătoriei, Şi iarăşi mi Sar părea 

“Guriosti (acesti argumentii "li împrumutii de la Ac-. 

_sarias) ca jurisconsultul Ulpianii să - deserie. în Frag- 

_mentele sale o theoriă. multi anteridră “Senatuscon- 

sultului lui Marcu-Aureliii, adică a timpului în care 
trăia, să descrie theoria legilorii Julia şi Papia, theo- 

riă de două secole şi jumătate, abolită în timpulti 
săii de o jumătate de .secolu, fără să ne-o spuie, că 

“face. historiă, iar nu- legislaţiune practică, iar Mo- 
destin în legea 42 Ş1 D., De rilu nuptiarum, să . 
ne spuie categoriei că între asemenea persâne căsă- 
toria este 'nulă, în modii.. generali, fără să menţio- 
neze că acâsta ar deriva de la Marcii-Aureliă, ci în | 

 modii generalii ca cum w'ar fi; fostii nici- o dată, alt- 
- mintrelea. 

ii Acâstă opiniune se mai întăreşte. Şi prin conside- 
raţiunea că prohibiţiunea de .căsătoriă între ingenui 
şi libertini atrage nulitatea. căsătoriei, şi disposiţia 

legii Julia care nu este de cât o rămăşiţă din acâsta 
- prohibiţiune, până -la - proba evidentissimă. contrariă, 
„trebue să fie sancţionată prin” ăceiași sancţiune: alt- 
„zhintrelea prea ar fi transiţiunea bruscă. Mai este de 
observatii că termenii legii Julia, care preseriă pro 
hibiţiunea sunt imperativă : „Qui senator est... ne.. 
sponsam uzorem... habeto libertinai... neve sena- 
toris filia... libertino... sponsa nuptave esto..., expre- 
siunui observate de: Savigny şi care, după cum măr- . 
turiseşte, îlii încurcă în: opiniunea ce susţine. In fine 
adiogim (e şi nu se pâte pune temeiii siguri pe: 
afirmaţiunile historice ale: lui Justinianii), că Justi- 
nianii în legea 28 C., De nuptiis, V, 4, dice că 
Ulpianiă se întrâbă dacă căssiitoria contractată între o 
libertină şi unii ingenuii, care în urma căsătoriei era: 
înălţată la dignitatea do senatorii, era disolvată, din 
causă că legea Papia nu suferea să existe căsătorii 
între senatori şi libertine. Cu alte cuvinte, Justinianii 

da 
4. . . N
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afirmă în modă positivă că după-legea Papia, căsă- 
toria între unu senatorii şi o libertină era nulă, 

Opiniunea contrariă este susţinută şi de Machelard, 
Teztes sur les donations entre cpouz $ 1, şi de ma- - 
rele Savigny, Traite de droit romain, traducţiunea 
„lui Ch. Guenoux, Pomii II, apendicele VII, No. 3, 
“a căruia argumentaţiune, forte ingeni6să, mi se pare 
însă trasă de pări. 

Prohibiţiunea .de căstititriă între senatori şi liber- - 
tină putea să fie ridicată prin reseriptii imperialii, 
după 'cum ne spune. Ulpianii în legea 31 D., De: 
ritu nuptiarum, deja tradusă. Şi totii Ulpianii ne 
„spune în legea 29 a aceluiaşi titlu că dacă un se 
natori se va căsători cu o libertină, deşi de o cam: 
dată căsătoria este nulă, însă dacă în-urmă băr- 
batul perde - dignitatea de .senatorii, din momentul 

„acela căsătoria începe a exista. Şi ce e curiosi. Ul- 

aianii decide acâsta, comentând legile Julia și Papia 
Poppaea. În adevăr, legea 97.e extrasă din Cartea 7 
a Comentariului săi asupra acestori legi. Incă un ar- 
gumentii că legea Julia şi Papia Poppaea,. pronunțaii : 
nulitatea căsătoriăi, şi că în acestii sensii prin urmare, 
trebue să intexpretăm t6te textele ale lui Ulpianii, şi: 
“prin awmare şi texetele din Regulele sale, care aă în- 
curcâtii, ameţitii şi amăgitii pe partisanii, opiniunei 
contrarii. -. 

Impă&raţii. bizantină merseră și mai departe. Bi pro- 
-_ hibiră, căsătoria. senatorilorii şi persânelorii înalte cu 

servitârele, fiicele de servitori sait servitâre,. cu căr- 
ciumăresele sait fiicele de cârciumari sati - cârciumărese, 
şi în genere cu 'oră-ce femeiă humilă saii abjectă; a- . 
dică de condiţiune de josii de totii. Acâsta resultă din- 
to constituţiune a lui Constantin "din anul 336, care 
formâză legea Lîn condica lui Justinian titlul De 104- 
turalibus liberis, cart. V, 27, și dintr o 'constituţiune 
a Impăraţilorii Valentinianii şi Martianii din anul 454, 

P.
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câre. formi6ză legea '7:în condica Ii, Justinianti, titlul 

De încestis:et utilibus- nuptiis, V,.5. 

Insă Impăratul Justinianii, voindii ase căsători cu 

- actriţa. “Teodora; suprimă prohibiţiunea între ingenui. 

de Gri:ce: trâptă cât” de înaltă şi femeile 'căre exerci- 

taseiă 'o, artă scenică, dar care, încetaseră de a o'mai . 
” 'exercita;. cui.. condiţiune. însă: de a redacta o 'fâiă de 

=, zestie. “Eăcă ce. dice în adeyării el în. constituţiunea 
sa, care formâză legea:23 în Condieă, titlul de Nuptiis,.. 
V,. 4. In paragraful, 1 el se-exprimă ast-felii: „Itaque 
cum. injustum .siţ,... . mulieres,.:.. quae :scenicis ludis 
sese, immiscuerunt, postea vero spreta mala. condi- 

„itione” ad meliorem, migravere senteritiâm -et inhones- 
tam 'professionein eftugerunt, nullăm spem principalis 

! Babere beneficii, praesenti sanetigne clenientissimă prin- 
î -cipale beneficium sub ea lege condonamus, ut, derelicta, 
-mala et'inhonesta conversatione. commodiorem vitam 

„aplosao. fuerint , “Honestatique” sese dederint, liceat 

. 

. eis*:nostro. supplicâre numini, ad matrimonium -eas ve- 
- nire „permittentes legitimum...:his qui cis conjungendi. 
“sunt; nullo timore- “tohendis.: “sed 'ita, validum per- 

" ”:'manere matrimonium confidentibus quasi nulla praece- 
“'dente inhânesta vita uxores eas duxerint,. sive dignitate 

: prăediti sint, sive alio modo sceriicas in “matrimoniună 
":ducere prohibeantur: : dum tamen dotalibus. omnimodo. 
“ instrumentis nonsine'seriptis tale probetur conjugium.-— 
_De aceia, 'de 6re-ce era nedrept ca femeile care se a- 

_ mesteeaseră în. jocurile de: scenă, iar după. aceia des- 
. prețuind cesti condiţiune rea, îşi aii schimbati pă- 
_xerea şi aă fugiti de! profesiunâa. neonestă,:să nu aibă 
“nică o speranţă . de 'a căpăta beneficiul: imperial... 
prin acâstă constituţiune clementisimă le acordămii 
“beneficiul imperialii, ea, dacă :vor părăsi reua şi ne- 

„““onesta profesiune, vorii îmbrățișa. un traii mai comod 
„Și se vori da-spre honestitate, să .le fie permisii să 
„invoce divina nâstră: provedinţă,- Şi să contracte: căsă- 
; toriă legitimă, jar: bărbaţii care se “unescii cu. „ele. să 
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nu aibe nică o temă, ci să se înerâdă că căsătoria; 
lor, s&mâne aşa de valabilă ca. cum le ar fi luat în că- 
sătoriă, fără să fi avut în trecut o viață neonestă, fio 
că ei sunt ornaţă cu o dignitate Gre-care, fie că în ori-ce. 
altii modi sunt prohibiţi de a'se căsători cu o femeiă - 
“de scenă: cu condiţiune însă ca în ori-ce casti să pro- 

beze căsătoria ior prin acte dotale scrise. 
. Tar prin novela 117, Justinian merse şi mai: de- 
„parte, şi permise ca ori-ce femei, chiar din cele men 
ționate de Impăraţii anteriori ca abjecte,. să potă lua 
oră-ce bărbaţi în căsătoriă, “fără nici-o eondiţiune. dacă ; 
nu sunt dignitari înalță, iar dacă sunt dignitari numai. 
“subt condiţiunea de a redacta f6iă de zestre, prin care 
să probeze căsătoria, f6iă de zestre câre se cere ad 
solemmitaten, iar nu numai ad probationiem. :Eacă în 
adevăr ce dice! Justinian în novela, 117, Capii 6: 
poesesed licentiam” volentibus praebemus, etsi- quibus- 
libet. magnis dignitatibus . decorentur, hujusmodi (quas 

Constantini lex abjectas "vocavit) mulieres cum dota- 
:.*-libus instrumentis sibimet copulare. Reliqui. vero citra 

„os qui majoribus dignitatibus decorati sunt, licentiam 
- habeant hujusmodi mulieres accipere, sive- seripto vo- 
“Iuerint, sive solo affectu nuptiali: si tamen  liberae - 
“sint, et'eum quibus liceat nuptias colebrare:...— ci ce- 

- lori “ce” vorii le acordăm facultatea de a se căsători 
redacţândii- instrumente dotale: eu fomei de categoria, 
acelora (pe care constituțiunea lui Constantin le 'nu- 
mea abjecte). Tar cei-l-alţi, - afară de cei decoraţi “ cu 

„ dignitătă mari, să pâtă să se însâre cu asemenea femei, 
“fe redactând foi de zestre, fie exprimându și. voinţa 
de a se căsători - cu el6'în ori-ce altii modă: numai 

_să fie libere, şi să fie permis a le lua în căsătoriă 
(adică să nu fie alte. cause legale de prohibiţiune). ui 

Asemenea este pr ohibiţiune la căssătoria între femeia 

adulterii şi complicele săii. Acâsta resultă din legea 
70; principium D., Ad. leg gem Julian de adulteriis, 

XVIII, 5, în care juisconsultul Paulii ne spune că 

1
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nu e prohibiţiuine, dacă bărbatul sai unii străini a 
ameninţat numai pe complicele suspecti! de acusa- 
țiune, fără să fi intentată în contra lui Judicium 
„publicum. Deci a contrario, dacă elii afost deja 
acusatii, a tortiori condamnati, nu pâte lua de nevastă 
pe femeia cu -care a comisii adulterul. 

Mai este prohibiţiune de căssătoriă și între cei ce 
exercită o funcţiune publică, unii officiuina civili sau | 
militarii. într'o.. provincie (afară dacă. nu 'e chiar elii 
originarii din provincie) cu o femeie originară din - 
acea provincie, saii domiciliată într'ensa; 
Acâstă -prohibiţiune există: de la începutul Impe-. 

viului, după D. - Acearias din secolul al II-lea de la 
Christos. Ea era necunoscută în timpul Republicei. Ea 
vesultă din eonstituţiuni imperiale. Acesti felit. de 
„constituţiuni imperiale purta numele speciali de man- 
data, din causa - formei “lori, căci conţinea instruc- 
țiună a nume date funcţionarilorii. Causa prohibiţiuni 
este îndoită: 19 ca nu cumva funcţionarul să :abu- 
sese de puterea şi înfluenţa sa spre a.decide pe fata 
sai pe părinţii “fetei să . consimţă la o asenienea 
căssătorie; 20 şi. mai cu seamă, ca „funeţionarul, mai 
cu seamă dacă era pre esident de provincie, să: nu caute 
să se alieze cu'o femee din familia vechiă. domnitâre în. 
provincie, şi sati să, neglijese interesele Statului romani 

„în favârea intereselorii locale, sati chiar să caute 3ă 
scuture. jugul romanii Şi să redea provinciei indepen- 
denţa în. favârea fostei familii domnitâre. Nu numai 
funcţionarul, dar nică fiul funcţionarului nu avea conu - 
Vian cu o femeie originară “din provincie saii domi- 
eiliată acolo. Căssătoria însă este permisă dacă: fune- 
ionarul sai fiul funcţionarului s'a logoditii: înainte . 
“de a: întra în “funcțiune. Asemenea, după încetarea 
“funeţiunei,. căsătoria este. posibilă, şi dacă ea a. fost 

” contractată în timpul funcţiunei, ea e considerată în 
totii timpul funcţiunei ca coneubinatii, iar dacă, soții 
“perseveră în voinţa. de a trăi împreună Şi ca soţi, de



la- încetar ea  funâtianei, coneubinatul se transformă în 
-căsătoriă legitimă. Copii născuţi: Şi concepuţi în timpul 
funcţiune sunt spurii, iar cei concepuţi și născuţi în ur- .. 

mă sunt legitimi. Sancţiunea este nulitatea căsătoriei -* 
04 ec legile 38 principiu şi $'1, 57 principium, 63, 65. : 
principium şi $ 1 D.,.De ritu muptiarim, XXIII, N 

9, pe-care Je- ami: tradusă deja). Copii : născuţi sunt n 
: spurii. Donaţiunea făcută este nulă în iegislația cla- 
„Sică, revocabile pe, cale de acţiune utilă în. “favorea do- 

natorului, iar nu: aducă și. confiscată de fiseii, după 
- cum Sar crede din câte-va texte .interpolate de comi- 
“sarii: lui Justinian, în a. căruia legislaţiuie în adevăr 

”donaţiunea făcută e. nulă îpso' jure şi caducă, - adică . - 
„revendicată de fiseii. Acesta este părerea n6stră contra 
lui Savieny,* Machelard, “Acearias, după cum amii de- 
" imonstrat în -comentariul nostru -- asupra titlului din. - 
Pandecte: De. donationibus înter virim et -uxorem. 
În acesti. sensti explicit ei -legile 3 $ 1: 32 $ 28 D, 

* De. donationibus . inter viruim “ei uxoren XIV, D, 
legea 7 O:, acelaşiii titlu (V, 16), legea 4 C., De în-': 

“cestis suptiis. (V, 15), şi legea 38 $ 1 D. De.ritu 
nuptiaratne (XXIII, 2), în care rozhele 70134 fii caduca, 

+. Sunt interpolate : sati că lipsea; proposiţia.. întregă et 

dos. dăta non. fit caduca, sau dacă. existăii vorbele 

„ek dos, atunci trebuiaii să fie urmate de. :expresiuni 

în care să se dică că dota; a fost valabil dată, sati că 

aparţine bărbatului (dos zeoa. daia est, dos data 1N- 
iti fit etc.) . i. | 

| Asemenea - un fost tutore nu i pâte lua: în , ciisăitorie 

| pe fosta sa pupilă, afară numai dacă 'ea îi a fost desti- 

nată de tatăl ei prin testamentii, sai dacă a fostă' 

logoditii. cu ea, în viaţa tatălui ci. Asemânea unii cu- 

_.xatore nu pste :lua în căsătorie pe adulta 'de subt cu-. 

” tatela sa, de câtii: dacă îi.a fost destinată, de tatăl ei” 

- prin testamentul săi. sait logoditii cu densa în viaţa: 

" tatălui: său. (Pauli, legea 36 D. De ritu nuptiarum). 

Da Asemenea nică fiul tutorului nică. fiul curatorului, nu 
id



    
„pâte: “luai în? + căisătoriă pe; fosin: popii a. tatăl, săă, 

“pe adulta: de: “subţ. 'euratela tatălui; să, Şi “acestă - 
-: prohibițiund, s6. întinde” până. la nepotii! (Pauli, legea... 

- 57.:D. eod.; tit): 'Ba: încă; nici: heredele: extrangii. “alti - 
? tutoiului imi:-pâte- lua, în: cășătoriă/-pe : fosta sa pupilă. ” ia 
(Calisti, legea. 64,.$:-1:D. eod. tit.)-: ŞI prohibiţiunea ua 
“merge .atâtii. de. depârte; în. cati: nici: libertul unui: 
„eiiratore nu. pote. Iuaîn - căsătoriă,. p&- “adulta” de 'subt:! 
 euratela “patronului. său (Pauli; legeâ 37 D., eod: Hit): 

„ Prohibiţiuiea dură până :lâ trecerea. tiny anii utili. tă 
"de-a; împlinirea otăţii de: : două -deci şi! cinci. "de ani... 
“de: către:. fosta- pupilă. său: fosta: adultă; în: civntelă ? 

: Unipăraţii Valerian: Şi. Galliană;. legea:. 6'0.,. De: în. 
„terdicto matiimoinio” inte pupăllana ct tutori: seu 

  

     

  

| cairatorenia filiosque.. eorum, NV, :6.): Rațiunea prohi- Să 

   
-: biţiuniel: “este “ea 'să nu se. aducă! Vrunţi ; -prejudiciii..: 
“ pupilei 'sată adulter: în. acţiunea ce are. 'ea- pentru dare. 

de. socoteli_în : “contra: tutorului, 'curatorului, sai paosi + 
. tenitorului” săi, s să: Tu “devie. darea de. socoteli: ilusaiiă; 

. influenţată de - căstitoria astfel contiactătă; Pe: cati. 
“timpă: due” di6ptulți - la: restituţiune în, ănuteg gri; 
care dură un anti uţilă: după. ajungerea, la statea: de: 25 . 

. de.ani ca, t6ta acţiunile! pretorians; ape atâță - timpi pu-.. 
tendu- -se cere. ;restituirea în. intregii de: către. mMi-': 

„nârea: de 25.ani- “chiar: în. contra, dăriă: dei socoteli 
, „de către tuţore, nu: se pste dice siguri! despre tutore 
„că e „salvată : “dofinitivii:- „de: 'obligaţiunear. de:a da-so- 

a cotelă, fi. de aceia prohibiţiunea: dură chiarii - față cu 
elă 'saii cu fiul; sati eu nepotul -săii, Sait'eir heiedele: 
saă chiar oxtrarieit, . Saneţiunea . este nulitătea'” căsăa: ; 

"toiiol.. Pe lângă ; aceasta, incapacitatea . bărbatului de 'a:.. 
- primi. liberalităţi - testamontaro. „din partea: femeii cu 
„cate-.a contractatii o ăsemenea „uniune. Femeia însă, 

putea valabil: priimi dela băibat. (Maseianiă,; ieşea. 
"128 D., De legatis-I (XXX): In'fine tutoielă,." “oară. z 
„torul, sai fiul. tutorului . ori: altă: euratorului. dară ă. 
conbrgatatii. o. „asemenea căsătoriă: era iotatii; de: in. 

          



    

      

                  

   

  

   

„=: ifăimiă, şi putea. chiar de. către-măi istratii exbra' 0r-. *. - 

1 "dinen. să. fie: pedepsiti -cu-0. pedepsă, corporală, în -. 
„2 + proporţiune. cu: dignitatea.: pupilei sait .adultei: (Pauli. -. 

1% 7 deged: 66 Dido ii ie 
: Acestă “prohibiiune. eşte - introdusă - printr uti “Se: 

  

: !. - matuseonsultii -votatii 

:.. inseripţiunea “legii 60. D.;: a “titlului “mostiruleare” este! 

“unică a Comrmentarului 'săti 'asupia: Oraţiunei „divului 

* văii“ Mareu .. Aureliti "este 'consortuli lui :Commodă ::. 

"a Tim perii e i 
"> Ofâltă prohibiţiune- este. aceia: stabilită: de Imp&- 

“fatul -Constântin; între -răpitorul unei. vârgine şi: ver- 
. ginea răpită între, care se:proscrise: orice connubiii. 

+“ Acesti: prohibiţitine' fu “ereată.: de” o: Constituţiune 'a 

:- Inpăvatului. Constantin care "nu figureză în condica 

dvi. Justinianii,  darit care. este înserată,, îni. Condica 

„2: heodosiană” “unde, formeză- l6gea 1, D., ;.De rapiu 

=: aiarginum,” IX, 24: Prokibiţiunea -fu întinsă -de Im- 

-păratul  Constânţii, lă văduva - sa călugăriţa. (sdatc- 

” timonialis. sai sacrosanela) răpită, căria sa in- 

““tâedisti . 'căssătoria: &u: .xăpitorulii, ei. penta”o : cobsti- 

  

” ? Tegea 1. De răphu vel mal: sănctim: TĂ, 25. Justinian 

„xepeta--prohibiţiunea,. prin“novelele 143: și 150, şi:pe:      

   

   

  

   
ii și, ȘI 128, C-, De-răptu birgimiuni, Sed. viduar un - 

“ sec ion; sanetimoniălini,. IX, 13, Instituţiuni, titlu De 

: publicis:judiicis cars. xestezultimul” al Cărtii IV, $,8)... 

iu fine Impăratul :Consfanţiii opri în anul 839 căssă- 

„„. toiiă, între; €reștini ; Şi OVrei (legea 6;“0;,. Theod.: De 

 “fudăeis, XVI, :8). Constituţiunea sa fii confirmată deo 

- “constituţiune a Impăraţilor Valentinianti şi 'Theodosiii 
2 

onsultii “votaţi. după proposiţiunea Iripăraţiloră * + . 
„Marea - Aureliii: şi. Commodii,: după: cum vesultă din: ... - 

“a juriscorişultuliii Paul. şi: este : estrasă - din cartea” — 

Antoninii şi Commodti, Antoninii aci iîngemnâasă nu - 

“A ntoninit Caracalla, nică Antonin. celi. Piti, ci Marcu ..:.. 

„“Auv6liii” care. era, dixi “familia : Antoninilorii:. In ade- .- 

- „tuţiune.. care “forni6să, în aceiaşi Condică 'Theodosiană . ; — 

: depsi 6hiiu” 6u. mortea pe răpitori (legea: principiu - .
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din “anul 388 care fu inserată în Condica. lui” Justi- 
nianii Şi prin urmare “aprobată de el. Ea forms 
legea 6. C., De Judaeis, I, 9. Print ensa se reduse 
pedâpsa cu. morte! pronunţată -în asemenea contra-. 
venţiune” de Constanţiii la. pedepsele "prevădute de : 

„legile din timpul, luă Justiniană. pentru adulteriti. 
“A fară de : puterea paternă, efectul principalii ali: 

_justeloriă- nupţii,” justele nupții - mai producii şi alte 
efecte dintre care unul din cele mai importante este 
obligația de fidelitate, creată de căssătoriă între băr- 
batii și 'femeiă, Violarea, acestei obligaţiuni constitue 
ceia'ce se numeşte: adulterii; : 

Crima de adulterii dă drepti mai întâi soțului” vie- -- 
“timă a crimei de a trămite carte de repudiii soțului cul- . 
pabilă, apoi atrăgea asupra acestuia, dacă era femeia, 

. perderea; unei: trim * din dotă, pentru! bărbatii: per- 
derea întregului termenii de restituţiune a dotei fun- 

gibile şi restituţiunea a duoi ani de fructe când dota. 
consta într'unii corpii certi (Ulpiani, Regule titlu VI, 

-$$ 12 şi 13). Crima adulteriului mai este pedepsită . 
pentru femeii cu relegaţiunea înt”o insulă şi confis- 
carea jumătăți! doter- şi ă unei treimi din cele-l-lalte | 

„bunuri ale sale, adică din bunurile parafernale, pen= 
tru bărbatii relegaţiunea înt'o insulă şi confiscarea a - 
jumătate: din bunurile sale (Paul, Sentenţe, Cartea II, 
titlul 26, Ş 14). In. câtii Aceaiias se înș6lă cândii, ci- 
'tândă legea 1 GC, Ad lege Julia de aduilteriis IX,- 
'9, care: este o! constituţiune a Iihpăraţilor- Septimii 
Severii şi Antonin Caracalla, susţine: că: bărbatul adul-. 
terii nu este supusii de câti la pedepse. pecuniare. 
Textul lui Paul sus-citatii, probeză întrunit modii su- | 
ficientii contrariul. 'Notii ce dice: constituțiunea Impă- 
“raţilor Septimii Severii ȘI Antonin Carâcalla, este că 
pe cândii bărbatul are unit judicia publicun, Oac. 
țiune publică spre a acusa jure mariti pe femeiă Si 

„pe complice de edulteriii; femeia mare: O. asemeneă .. 
acţiune, unii asemenea judiciau publicum. ca să 1 ur- 

a
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mărescă pe bărbatii şi pe complicea sa jure mulieris. 
In adevăriă, acţiunile penale de şi puteai. fi urmărite 
de gquivis ex populo, dar nu puteai fi urmărite de 
căâtit de către bărbaţi. iar nu şi de femei, afară numai prin 
excepţiune de unele cum era julicium publicum pen- . 
tru crimen suspecti tutoris. Dar acesta nu va să qică 

„că unti altii bărbatii, oxă-cine altul din cetăţeni, nu-pu- 
„tea urmări pe bărhati şi pe complicea sa prin judi- 
cium publicum pentru crimen adullerii, şi alti face 
să fie pedepsiti. Căci altmintrelea n'ar dice Paul că 

„bărbatul e pedepsit cu relegaţiunea într”o insulă şi cu 
confiscarea a jumătăţii bunurilorii sale. Constantin! 
schimbă pedâpsa femeii (Vedi legea 30 . $ 1 C.. 4d 
legem Juliam de adulteriis...) şi a complicelui în pe- 
depsa morţii. Eli vorbeşte în modi generală, dar 
fiind-că în principium tracteză despre adulterul femeii, 
e raţionalii a aplica acestă pedepsi gravă numai la 
adulterul femeii, iar nu şi la alti bărbatului, şi a decide 
că Constantin a voit să menţie pentru biărhatii pedep- 
sele indicate în Sentenţele lui Paul. Printr'o: novelă 

„însă a sa, Justinian reduse pentru femeii pedeâpsa cu. 
morte la fustigaţiune: și închiderea înti”o monăstire. 
Bărbatul avea doui ani ca s'o ierte şi so ia îndărătii. 
Dacă, n'o lua, ea rămânea închisă în monăstire pentru 
totă viaţa sa, după ce era mai întâiii rasă și învelatii, (zo- 
vonită). Bunurile femeii erati atunci atribiiite monăstirei 
dacă avea descendenţi, pentru o treime, dacă avea 

„numai ascendenți pentru două treimi, dacă m'avea nici 
descendenţi nici ascendenți, pentru totalitate (Novela- - 
134, capi 10). Ascendentul femeii avea dreptul a o 
omori. dacă o. prindea în flagrantii' delietii: de adul- | 
teriii în casa lui sati a ginerelui săii, atât pe ea cât 
şi pe complicele. ei (legea 20 şi legea 23 $$ 2, 3 ŞI 
4 D. Ad legem Juliam de adulteriis). Bărbatul n'a- 
vea dreptul a omori de câtii pe complicele nevestei 
sale şi numai în casti de prindere în flagrantii de- 

)



- 1168 - - 

lietii în casa conjugală şi dacă era-o persână vilă, 
- iar pe nevastă-sa nu, dacă o omora şi pe dânsa, avea 
numai uă cireumstanţă atenuantă (Paulti,.: Sentenţe, 
Cartea II, titlul 26 $$ 4 şi 5, şi legea 26 D., Ad 
legem Juliam de: adulteriis...) i | 

„ Pedepsa prevădută de lege penală modernă pentru 
adulteriii este prea slabă, ea constă după art. 296. ali 
Condicei penale românești în închisârea de la uă lună 
până .la şâse luni. Victima adulteriului nu are drep-.- 

- tul a omori nică pe soţul adulterii nici pe complicele 
sei, are însă uă scusă gravă dacă să va face prin- | 
Qându'i în flagrantii delictii şi în cassa conjugală. Vedi. 
art. 253 şi 254 din Condica penală românescă. Dacă 
găsescii pedepsa adulterului slabă, găseseii însă disposi- 

„“ţiile articolelor 253 şi: 254 sufficiente şi raţionale. 
„„Căssătoria se disolve, după cum. dice juriseonsul: 
tul Pauli, în legea 1:D.; De divortiis (XXIV, 2), prin 
divorții, prin mârtea unuia din soți, prin: căderea lui 
în captivitate, sati, în oză-ce altă servitute legală. 

]. Căsătoria se stinge mai ântâii prin căderea unuia 
„- din soţi în stare de servitute legală. Cunştemii ca- 

- surile de cădere în servitute, Am vorbitii: de elle în 
„Volumul I ali Fragmentelor mele juridice. In tâte 
„acelle casui se dissolvă căssătoria. CC CC. 

Relativ la dinsele n'avemi nimic de observatii în 
speciali. Affară: numai de căderea în captivitate, re- 
lațiviă la care avemi a face-observaţiunile următâre : 
„Dacă numai unul din'soţă cade în captivitate, iar 

„cellă-l-altii- rămâne la domiciliul conjugali,: căssătoria . 
se” disolvă, şi postliminiul nu este în stare a o Tes> 
tabili cu effeetii retroactiv, căci postliminiul nu are 
influență assupra drepturilor care pentru existenţa 
lor ati trebuinţă de exerciţiul lori în faptă. De aceia 
postliminiul lassă stinse usufruetul,. usul, possessiu- 
nea, şi căssătoria. Și inutil soțul rămas la domiciliii 
va vrea să r&mâie căssătoriti, când cellti-l-altii sar 

_înt6ree a cassă; uă noua căssătorie pâte începe, dăcă 
se i | | 

.“ N . . - e
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ambit soți v vor să fie căsstitoriţi între, dinşii pe fiitorti, 
iar vechia s'a, stinsit. Chiar dacă ambii, soţi aii fost: 
făcuţi. captivi, şi nu Sati. întorsii -în;statul Romanii 
împreună, ci unul după altul, fiind că în totii tim-' 
pul imposibilității cohabitaţiunei, wa putut să se cori- 
tinue căssătoria, din momentul captivităţii lori căs- 
sătoria s'a - disolvatii, şi întoreându-se în statul Ro-: 
manti, postliminiul nu o va restabili cu effecti retro- 
activi, ci numai după ce şi cell după urmă soţii se 
va fi întorsti ; dacă 'attunci vorii mai voi a trăi îm- 
preună -ca. soţi, numai attunci vorii putea fi „consi: 

deraţi ca ' începândii uă nouă căssătorie, Numai în. 

casul în care. ambii soţă ati fost împreună făcuţi cap- 
tivă,. împreună ai statii în mâinele inimiciloră, îm- 

„preună ai .scăpatii în acellaşiă timpă, şi împreună | 
și în acelaşiii timpii s'au. întors în statul Romanii, - 
numai atunci căssătoria disolvată prin captivitatea 
lorii s'a restabilită cu effecfii retroactivii între denşii, 

- căci numatattunci pâte opera postliminiul, căci în faptă 
cohabitaţiunea fiind „possibile întruna între soţă; nu .. 
e nici unti obstacolii ca postliminiul să 'şi producă efectul - 

săi în modii retroactivii. Acsşta resultă în modi. posi- 

tivă din legile: 12 $ 4, 14 $'1 şi 25 D., De captivis et de - - 
postlimiiio. . CI. 15). ieyphoninţi, în legea 12 $ + 
dice: „Soţia. captivului or-câtii- ar voi, şi ar--sta în 
casa lui,. totuşi nu este în căsătoriă.* Pomponius în, 
legea 14:$ 1 adaugă: „Nu precum tatălii pe fiii, nu 
toti -așia și bărbatul își: recapătă, cu dreptul de post- 
liminiti pe nevasta sa, ci numai prin not consimţi- 

mântii se restabilește căssătoria“, Şi să nu se credă ă 
ci e toti aceia, „căci atunci ar semâna nevasta eu fiul _ 
de familie, asemănare pe care-o elimin6să Pomponiii,: , 

ci e o nouă căssătoriă care începe. În fine - Marcian, 
în legea 25 dice: „Divil Impărați Septimi-Soveri și: 
Antoninii Caracalla, aii decisii printrunit' reseriptii : 
că dacă soţia. împreună cu: bărbatul ei a fost făcută 
captivă, şi a rămasii grea din operele bărbatului în
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captivitate : dacă se vor întârce amendoi, sunt legi- 

timiă şi părinții. şi copii, şi copii vor fi subt puterea | 

“tatălui lori, întocmai. ea cum copii ar fi fost făcuţi 

captivi şi arii fi cădut cu efectii retroactivii subt pu- 

terea tatălui lor: dacă însă'copii se întoreii numai cu 

muma lori, copii sunt considerăți ca născuţi nu din 

operele bărbatului, şi prin urmare sunt spurii“ 
În legislaţiunea lui Justinianii numai. după câncă 

ani de captivitate se dissolvă căssătoria:: şi dacă so- - 
jul xrămassti acassă „se va insura înainte de expi- 
rațiunea acestui. termenii, ellii este consideratii ca cum 

“ar fi dată loci la divorţii prin culpa sa. In Digeste 
„vedemil "că se decide ast-feli de. către Julianii, în le- 
gea 6 De divortiis (XIV, 2). Darii de siguri acesti 
textii. a fostii interpolat de commissarii lui T ustinianii, 
ca să pstă fi în accordii. cu legislaţia - din timpul săi. 
De siguri Julianti nu putea să fie în desacordii cu 

Paulti. care decide in legea 1 că-căssătoria se dissolve ! 
prin simpla captivitate 'a unuia din soți. Şi acesta re- 
„esse încă din latinâsea ordinară, întrebuințată în acestii 
textii, care mirdsse de departe a latinâscă nu clasică 
ci byzântină. De sigur.... licentiam habere migrare 
ad aliummatrimonium va eşit din penna. lui Ju- 
lianii. Assemenea nici expressiunele, licentiai habet 

_mulier ad alias iigrare nuptias,. „„ marito în-civi- 
tate degente. 
Dacă căderea în servitute attr age dissoluţiunea căs- 

sătoriei, perderea qualităţii de. cetăţianti romanii de 
către unul din soţi. nu are acestă qualitate. Nu. doră 
că căssătoria își” conservă tote eftfectele sale vechi, 
când. unul din. soți a devenit peregrină, căci adev&- | 
„rată, căssătoriă civilă, după cum ştimii;, nu pâte să 
existe de cât între cetățeni Romani. Dară căssătoria 
degenereasă din căssătoriă civile în căssătoria de drepti 
a ginţilorii. Prin urmare puterea paternă, dacă e tatăl . 

care a deveniti peregrinii, înceteasă de a mai exista : 
asupra. copiilor sti născuţi până aci, cei nuoi născuţi - 

x
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DU Vor mai cădea subt puterea lui paternă, căci sunt 
“născuţi aftară. din justae. nuptiae. Assemenea copii 
care se vorit: naste în urmă vorti fi între denşii cog- 

„naţă, îar.-nu. agnată, şi ei cu copii născuți înainte 
„Yvorii. fi cognaţi. iar nu - agnaţă, numai copii născuţi 
:înainte „vor remânea între dânşii agnați,. Şi prin ur 
mare vor fi şi agnaţi şi: cognafi. 

-_- Oăssătoria se“ mai disâlve 'prin mârtăa unuia din 
soţi Dacă : m6re femeia, bărbatul! nu e - datorii săi 
_p6rte.  doliul, după cum o $pune în modă positivii. 

“ Pauli în-legea 9 principium D., De his. qui notantur 
- dufamia (IL, 2). unde dice: -„Uxores iri lugere non . 
eompellențur..-— Bărbaţii. să nu fie! siliți să . pârte do- 
liul femmeilorii. lorii.“* Ei 'se pot însura din inot îndată 

- şi: trebue chiar. să. se îns6re dacă nu vor. să cadă sub --- 
“pedepsele . legilorii caducare,: căci legile Julia şi Papia 
Poppaea nu Je daii nică unti termen de eraţiă, in care - 
celibatul- să nu: le fie imputatii. 5 

Din contră femeia: trebue să porte: unii anii doliu 
" băvbatului săi (e/ugere, cun diceată. Romanii). Acesti | Cu (c:ugjere, 

- anii de doliii: dura la începutii numai dece luni, căci. 
“nu era anul. solarii ci 'anul lunarii. In adevării la în- 
__ceputii: anul era lunară, Şi acestă instituţiune este | 

forte vechiă, e de pe timpul când totii anul” era . lu- 
narii, Ea se dice de -Plutavhii că a fost introdussă de 
-Numa Pompilius, Tocmai în timpul Imperiului. „de 

: către Impăraţii Gratiinu, Valentinianii şi 'Fheodosiii, - 
" teimenul- de :dece luni. s'a. preschimbatti întruni. ană 

“solarii. compusii c de donă-spre-dece. luni, după cum; se : 
„constată prin constiiuţiunea acestor “Împărați din. anul | 
„881 care formâsă în :Condica lui: Justinianii legea 2 

- De-secundis nupltiis (V, 9). In acestii annti-de dolită, 
“fie de' dece, fie de dou&- -spre-dece luni, văduva. nu 'se 

:- putea remărita. Acestă prohibițiine era independentă” 
"de obligaţiunea de a purta dolhul în. câtă, chiar cândii 

femea era prin: "excepţiune : scutită de. obligațiunea 

1-..de a purta doliul, ceia! ce șe .întâmpla, de exemplu,



   

  

   

   
   
    

    

     
   
   

Gânăt. pirpalial, asscsgăi conăaninabii” “piugi:e crime d 
înaltă :uiădare (Erie. "per darellionis);. 'după :cuni- ne 
„Spune. Ulpiănii în legea Li $3D. 11,2 ; totusi: feniciă - 

nu: se: putea reriărita până, nu expira. unii, dunit: de, - 
la „mârtea -'bărbătului ; Seti. -. Causa. -ei - era: pentru - a 

se preveni. peritiii batio; Sanguiitis, - adică” contusiayiă 
-- păternităţei, pentru a'şe evita îndgiala dacă copilul ca sar: 

- năște. &şte' ali bărbâtului: r&poșatii”; şati. „ah Hoiilai; băr 
„Dati: 'Cict:c cea: mal luuigă Sestaţiune Find: :de, dece: lin 
;'$e. „Putea: ca. copilul: eonceputii, în?  prediua norţiit. să 

ă; dece uni :. în-- urnă Şi “să. se :atribuc iba 
tului celui: 'dântâiii: ȘI. de. aceia, Ia; încopuții să + ad 

i iistica” durătă â- prohibiţiunăi; nuniăi: termenul ei idlece! 
IC "ani, duiata anului lunarti ” 

    

    

   
“Fomeia care. „contrâct j 

  

= două „căssittorie “fără Bă! obseive : anul: de, “doliti;.. '6ra: 
: bine: căssătorită,; “Sajicţiungă: piohibiţiunet: nu: ea. nul 

| litatea. Gissătoridi ci: hotare ea. ej “infâmie” a cellorii ; pe: 
e „ai: “contra eniitia: la prohibiţitaiie; Notaţii: de: “infamiă pa 

    

“erati: tatăl: “femeii ŞI: ah bărhatulu;.. dacă. femaia” Şi £ 
si bărbatul: crai dlieni, Juis, care: ati: didoxdat: :saii. ştiind. 

în al: “Bufferițiie. să. s6 facă. căsătoria ;.. dacă hărbătul. Şi. 
-. fenieia:” sunt: însă Su, “judris,, GL. vor; n0tâți de: iinfa- i, 
inio; bărbătul e:notatii de. infâniiă chiar. dacii este alieni:. ii 

“juris; dăcăiai corisitațitai “la - căâsșătoriă;. fără isi fi, fost. 
“constrângti : :de tatal săi: şi: dacă tatăl a consimţit Ja 

- cășătorie:.e, şi: ellă notăţii- de 'inifanii “Acesta: “voşuiltă + 
: din legea: 1: Di De is: “gură mobaițura” infaiiă;, înicăre: 

: Juliani, dice: Ri ; Infamia: notatii + : qui ab; 'exeicitu, 
+ ignominiag: causa; ab. uipok atoia; e0sg cui: d6:6a re st 
7 +mendi. potestaș:- fuezit,: dimissis - arăt: Qui. artis: lac 

erâe. Pronunciandivâ. + : causacin:: :seânaim; “Brodiăriţi “Qui 
“enociniuin: fecerit. :Qui îi “judicio: publico: caluiniiiăe 
praeyaricationisva cau quid. fecișs6; “judicahu serii 
Qui” furi; vi. bonoruin răptoruii; înjriavura, “dei d6le 
malo; . “et: fraude: Su0. noinin6: damnatus; păctusvă: er 
Qui. pie 'sogio, tutelae;.: :imandati, 'depoșiti; suo: noming: 
Bon. ;eontrario: „ndicio: daniaiis” eri: Qi em; tube 

       
   

      

   
    

  

    
   
    

   

      

  

   

  

    

  

   
     
    

   

   

    

   
    

  

     

   



  

   
   

  

   

ia în ob isjatem cjis 'oâsat genero mo: ud, cină Sim mori i: 
: tu esse seiet; intra id rtempus; :qu9; 'clugere 'virum i! 
+ m6ris- 6st,:-antequam: viruini elugeret, in! “matiimonium._: E 

: gollotaseititi 'eanv& sciens :juis axorem “duserit, noni 
EI  jussu- ejus, in cujus: patestate, est : “ct; qui: eum, quera i 
an potestaţe: labâret, eam de qua supia goimprehensum mii 

"est, “uxoreim., “due6rs. passus iueriti: Quive. „Suo! nomine,, - 

    

    
    
   

  

piure mpi în icoder taiere constibutas “hăbiusri 
tii: afară 

   

  

   

        

   
   
   
   

    

   

  

   

      

   
   

  

   

  

   
Se szcle casă: dai : ignonăiniă:: Ol ce:se.: 
pe “scenă ca: să; joce.. săi să :deelame:. C y 
omissii : cidjina ninnită lenociiriuina “(peze; englieii, "nial i 

cu: șeâină pozevenglirea. pe bâny':a muierei; sati cout ; 
irhţireă,. femeii. a -ttăi di . banii bărbătului: “Săi între! 

“tinuti: :Celii ce da â. eondaninătăi: asupra:uneă: “acţiuni! e 

publice: pântuu” causă' de: “calominiă sati de: „provaricaţi-: : Ea 

“une; Acâla.eare va, fi fost. condamnată, “Sai: vafi trans, 2 

i zigiati. pentru € causă; de futi: de văpire yioleiită da bu- it 

ui, de; Jojurie, de. :dolti:. Sati de: fraudă; în "iăriiele: săi... 

Celli pe va'fi foșt, condamnaţi în: numel&: săit-asupra aţi» 

unei: “directe;: iar nu. contiaiiă, :do; mândatiă,, -de: tutelă, n 

-de' depoşitii: Sai asupra. actiunci: pTo s socid. Acela.care: vă Aa 

ficolloaatii- în “căssătorio” pe femeia ce ăvea:sub' puterea... + Ra 

a pateuniă; după. mor iteg gineri elut: săi, ştiind că gineiile- 

ste:mok Hi; cu unii: altă: părbabii,: în intervalul:anului de. 

:doliă; anal: nainte de expirărea lui (în intervalul aniului de - 

lire a:băr pătalui, mai nainte; de a fi'ter minat cu jelizăa) ; 

: precum şi: acella care-să va: fi căssitoritți ci: ună aşen 

„i nea: femciă,. “ştiind; Şi “firă să ise: impue - essăt pia de” 

“acela subt: a”. Găniuia pute paternă s6 află, prectii şi 

„acela: căre. „Na. fi; sufteritii, * câi€ va „ti îngăduitii ca. 

acela, pe, care. Ant -are.subt;: Biterâa. să “paternă, să. ia, 

îi "căsătoria p6- femeia. ee: se: află în, condiţitmea. de 
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scrisă mai susti. - Prâcun. ŞI i acela care. în A numele său, 
iar nu după ordinul acelluia. subt a cărui putere paternă 
se află, va fi contractat în acellaşiti timpi două lo- 
„godne sati. două căssătorii:: asemenea şi ascendentul 

„care, în numele acelluia, sai 'acellia ce. se află :subt . - 
puterea sa. paternă, va fi negoeiatii în acellaşiii timp . 
două logodne..saii două căssătorii, & ă 

- Aceasta xesultă asemenea din legea 11 Ş$.4 Deod. . 
„tit, în care Ulpiănti se, esprimă, asti-felăi : “Notatur ! 
etiam, qui 'eam 'duixit. sed, si sciens : -ignorantia. enim, 
excusatur-non juris sed facti. Excusătur qui jussu: ejus, 
in cujus potatate erat, duxerit : et. ipse, qui passus - - 

“est ducere, notatur; Utriuumque recete: nam et:qui obtem- 
per avit, venia dignus: est: st qui: passus 'est ducere notaii E 

ignominia: --Bste notatii: asemenea .de infaiie coli ce a :..-. 
- Iuat de nevastă uă asemenea femeiă, ştiind însă, 'căciig-... 

norăndii este scusatii : ienoranţia însă trebue să fie de: 
faptă, iar nu de' dreptii, Este scusati assemenea acela... 

„care se va fi căssătoriti. cu uă asemenea femeiă după 

ordinul. aceluia 'subt a căruia: putere paternă se află: 
iar ellu care a. dat ordinul saii îngăduit căssătoria | 

este : -notatii de. “infamiă. ŞI „ambele: decisiuni; sunt |. 

- drepte ; 2 căci cell. ce sa -suppusii este demnii - 
de iertăre, şi cellii: ce a însăduitii, merită să fie -no-.! 
tatii: de infamiă. ; Assemenea acâsta. . resultă din le-,. 
gea 1 0. De secimndis nuptiis (V. 9),: care este uă. -. 

- constituţiune ! din anul: 880 a. Impăraţilor „Gratian, - 
“Valentinian şi Theodosiii, e care glice: „Si qua mulier- 
"meguaquam luctus relig gioneni. prior i Viro nuptia- - 
rum festinatione: prueştiterit : eX jure quidem. 0ti-. 
ssimo sit infamis:... Dacă vre-uă femeiă -nu va fi pres: . 
tat precedentului bărbată datoria” jelirii :şi a. doliului, 
din .eaiisa grabei. de. a se. căssători din: noii, conformii o. 

"dreptului forte cunoscut, să fie infamă :....£ 
"Textul 'edictului după cum am vădut, nu. notâsă de. 
“înfamiă -pe femsiă.:: D'abia în acestă constituţiune ve: 

E demni pentru. prima ră pronunţată. în :contra vădu- | 
i „pedepsa infamiei,. cu tote că ea „era princi- Se 

e
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pala. culpabile, ea care datorindii doliulii bărba- 
tului săi sia recăssătoritiă,  contemnândii obligaţia şi 
respectul datoriti şi moravurilor şi bunei cuvințe și 
legii. Se vede că pedâpsa infarăiei, în idea pretorului 
neatrăgândii: de câtii conseguenţe ca interdicţiunea 

" dreptului de ă postula, de a fi tutore, curatore, şi 

de a exercita drepturile politice, aceste pedepse n'aveaii 

posibilitate - de -applicare femei. Toemai mai târdii 

„_ vedemii pe. Ulpianti declarândi în paragraful 2, titlul - 

-XVILa Regulelorii. sale, -pe femeia infămă incapabile 
de a se căssători cu o persnă liberă în genere și 

prin urmare şi cu unii senatorii saii cu un fiii de se- 

natoră, şi acestă prohibiţiune o atașeasă Ulpian la. 

Jegile Julia şi Papia Poppaea, declarândii că în casul 

unei assemenea căssătorii, soţii nu voră putea priimi. 

unul de la altul liberalităţi, căci aii conteactatii căs- 

sătoria- contra legilor Julia şi Papia. Cea ce dove- 

„deşte că. jurisconsulţii ai întinsă edictul şi la. fe- 

“mei, pentru ceasurile applicabile lor, adică quândiă ai . 

fost condamnate pentru fuitii, depositii, mandati, Şi 

că consequenţa pentru elle nu era alta de câtii de 

a nu putea contracta: o căsătoriă valabilă, de a nu 

putea, prin urmare scăpa de incapacităţile legilor ca- 

ducare nici faciă cu streinii, către care sunt consi- 

deraţi ca ne însuraţă, nică între dânşii, ca cum. ar fi 

“însuraţă, ca să:nu tragă nici unii folosii din delictul 

lori. Prin urmare la femei -infamia nu produce altă 

" consequenţă, şi acestă infamiă -a. fost dedussă de ju - 

riseonsulți - de la ' legile -.caducare - incolo... Consfinţită 

însă în modă positivii. nota de infamiă pentru femei 

nu 70 vedemii de cât de la constituţiunea. Impăraţilori 

_Gratianti, Valentinian. şi Theodosiii încolo, „de la care 

consequenţa fu nu: numai cea din timpul clasicii, 

-dară și. cum ne spune acestă constituţiune, incapaci- 

tatea femeii de a se; folosi de „ceia ce îi a dati ca - 

liberalităţă defunctul săi soţii, şi de a constitui noului 

săi soţii mai mult. de: uă treime din bunurile 'sale în 

+
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_dote, saii “de ai lăssa - prin testament - uă i cătățime 
mai mare din averea să. Dacă însă femeia nu se-pâte -- 

- căssători în anul de doliii, ea însă nu e datâre a se 
„căssători îndată: după, expirarea. acestui ani spre a: | 
scăpa de pedepsa celibatului pronunţată de legile ca- - - 
ducare,. căcă, cum ne. spune Ulpianii, în Regulele sale, 
titlul XIV, "legea" „Papia Poppaea. îi. acordă de la . 
m6rtea bărbatului -săti un spaţii de: duci anni pentru . 
a:se remărita, iar în casti--de divorții aceiași lege nu. 

-ă acordă :de cati uni interval de. uni anii şi ju= 
„mătate. * - 
„In fine” căsstitoria se mai - dissolvă la. Romani şi 
prin divor ţii. . Acestă vorbă  însemnâsă, propri 
punctul -de -intersecţiune între. două. drumuri care 

"apucă în direeţiuni oppuse ai, „&ineida, Cântul 
“al IS, versul 279).. 

In modii figurat înşemnâsă apucare ea a ducă! peis6ne 
“unite : până aci în; acellășiti. -gândă, în duoă gânduri 
“6pposite. Acâsta... este fi ctimologia' pe: care. ne o 

" “avrată Gaius în legea 2 2 a titlului nostru în Digeste 
(Cartea XXIV, titlul 2). i” 
După Plutarhă,, Romulus âr fi decisti: că bărbatul, 

pâte repudia pe' femeia: sa pentru ori-ce fapte rele. 
După Ciceron (Philippice, II, 28), divorţul ar fi fost . 

„consacrati expiressii de legea celoră XII „Table: Eli 
.... ie:spune acesta „vorbindiă 'de Antoni care. sa: des- 
-- părțitii . de soţia sa. . .. 
 Ceia.ce este siguri însă e.că ol a fosti o. institu- 

„ ţiune vechiă la “Romani: Romanii; cum | am dlisii de 
-. . atâtea - -oră, n'aii înţelesii nică. o „dată tovărăşia a Su-- 
“Astelorti 'eii da; sila. Şi: de, aceia chiar -până în cele . 
“după urmă timpuri” Olă-ce convenţiuhe între soţi care 
"să prohibe divorţul: sai să supuie. la vre-o pedâpsă. 
“pecuniară: pe: soțul care. ar fi provocat divorţul, era 

„considerată, ca contrariă ordincă “publice Şi moralei şi. 
: în consequenţă “declarată nulă. ' Acâsta ne-o declară 

„+ în” termeni 'expreşi o constituţiunie a Impăratului Ale- 
- Sandru Soverii din anul | 224, care formâză în Con- -.
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dica lui Justinian legea 2: De inutilibus sfipala 
tionibus (VIII, 39): „Libera matrimonia esse “anti- 
quitus placuit :. ideoque „paefa,. me: liceret diierter e, 
non. valere: et stipulationes, quibus ponae ivrrogen- 
tur ci, qui quaeve divortium fecisset, ratas non "ha, 
beri constat. — Din vechime s'a admissti că căssă- 
toriele trebue, să fie. libere: şi de aceia pactele prin. 
care se convine ca să nu se despartă soții, nu. sunt: 
valabile ; şi stipulaţiunilă prin care se -impunii pe-: 
depse (pecuniare) acelluia sati acellia. care face divor- 

N 

țul, e constantii că sunt nulle.&  - - 
Cu.tâte acestea în practică multi timpii la Ro- 

mani, divorţul nu”se usita : acesta avu loci pe câtii 
timpii moravurile. conservară siiplicitateă Si purita- 
tea primitivă. | 

După unii fragmentii din Valoriti 1 Maxim, al 'serie- 
rii sale. Facta „dictagque. memorubiliu, cartea II, ca- 

 pitolul 9, n9 2 , Lucius "Antonius ar fi repudiat dejă. 
pe soţia. sa, pe. care'o „luasse. vergină în' căssătorie, 
fără să. consulte pe amicii săi, şi; de aceia censorii' 
Valerius Maximus/şi Junius Bubilius Brutus. Vară 
fi exclusii din: Senati,. şi acest repudiii pare a se fi 
petrecut în ' anul 447 de la fundarea Romei. După 

“alti fragment însă al aceluiaşi scriitori, aceiași. o- .. 
-peră, Cartea II, capitolul 1, n0 4, Spurius: Carvilius 
Ruga ar fi. fost câllii “dW'ântâiă care în anul 520 de- 
la fundarea Romei ar fi repudiat-pentiu 'causă de 
sterilitate per soţia sa, şi acesta 'se potriveşte şi cu 
ceia ce ne spune Aulus Gellius in '-Noctes atticae, 

"affară numai că ellii dă două date differite pentru 
divorțul lui Spurius Carvilius Ruga, adică anul 519. 
şi 523, în două fragmente deosebite a Nopţilor Sale 
tatice. UV, 3 şi XVII, 21). Amii discutati şi pre-.: 
cisatii “aiurea data precisă a divorțului lui. Spurius . 
Carvilius Ruga. Şi încă. şi acest divoiţi e resul-: 

“tatul mai mult a unei constrângeri morale, de cât a 
unei voințe libere... Na trecut însă mai mult de... 

. . 12 3.



două. secole, şi pe la finitul Republici, din causa de- 

“pravării sociale, divorţurile ati devenitii atâtii de dese, 
în câtii,: (de și probabil este 6re-care exageraţiune în 
asserțiunile, scriitorilor: Romani), Seneca (De bene-. 

„ficiis, 11|, 16), dice că femeile nu mai numără anni 
după numărul consulilorii, ci după numărul Dbărha- 
ţilorii, lor, iar Juvenal (Satira 11, versul 229) 'se.exas: 
peră în contra femeilor care în intervalii de cincă 
„ani sehimbă optii bărbaţi. - 

Divorțul în totii timpul Republicei nu era” > suppusti | 
la nici o formalitate. Ell putea să se. opere prin 
„consimţimântii mutualii sai după voinţa singură a 
unuia din soţi. In acestii din urmă casti era obiceiii 

"a se trămite unii libelluni repudii prin intermediul 
_unui libertă de către soţul repudiatori soțului re- 
pudiatii, care în usii era conceputii ast-felii. Bărba- 
tul repudiator dlicea. femeii : Tuas res tibi habeto.— 
aţi averea îndăretii. Femeia repudiatâre dicea băr- 
batului :. Tuas res tibi agito.—' Vedi-ţi de averea şi de 

* daraverile tale. Acesta ne o spune Ciceron vorbindii | 
de Antoni în. fragmentul sus-citată : Mimam suam 

suas res sibi habere jussit.. Şi acestă terminolo- 
- gie s'a manţinuti. până în timpul juriseonsulţilor cla- 

sică, când eraii deja forme solemne pentru repudiă, 
căci Gaius o menţioneză întrunit fragmentă extrasii- 
din . Cartea 11 a Commentariului săi asupra “Edic-. 
tului provincială, care formeză în Pandecte legea 2: | 
$ 1, titlul nostuu. De divortiis et repudiis XIV, 2). 

In timpul Imperiului însă, legea Julia de adul- 
teriis suppune trămiterea libelului. de repudiii la . 
formalităţi solemne. Și acesta era în adevării nete-.- 
sarii a se introduce, “pentru. ca să se pâtă constata 
în modii precisii „momentul în care a avut loci di- 
vorţul. 

In totii timpul Republicei assemenea solemnităţi | 
nu se cereaii. Şi de aceia divorţul. putea resulta din- ' 
te o manifestare tacită de voinţă de a xepudia, de
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essemplu din contractarea din” partea bărbatului a 
unei .nuoi căssătorii. fără 'significare prealabilă . de li- 
beli de. repudiii femeii. Și de aceia. pe acele” tim- 

„puri crima bigamiei. nică că putea exista, căci bărba- 
„tul sati temeia care contracta o altă căssătoriă era. 

„cissti. data divorţului. Şi de aceia chiar legea Julia - 

consideratii. că a vepudiatii tacitii pe consortele săi 
anteriorii. . 

..De la legea julia însă de: adulteri 118 încolo, lege 
care fixă regule speciale în materia de adulteriă, care 
„nu permisse în termenii de. şeai-deci:de dile de la 
„disoluţiunea căssătoriei prin divor ţii de cât bărbatului 
și tatălui femeci de'a urmări pentru adulteriii pe fe- 
-meiă și pe complicele ci, și de la expirarea acestui 

termenii, nu accordă 'streinului dreptul de a.urmări 
adulterul în- contra femeii de cât în termenii de pa- 
tvu- luni utile, iar în contra complicelui în termenii 
de cinci ani, trebui să se ştie întrunii modii pre- 

“ceru ca voința repudiatovului să fie manifestată. în 

4 facia a şepte martori cetăţeni romani şi puberi, affară 
de libertul soţului repudiatortă, care trămite soţului: 
vepudiatii acestă voință . (Vegi, Paul leg. 9 D., titlu 
nostru). Legea Julia nu cere neapăratii ca voinţa. să 
fie constatată înserissti.. În urmă însă acestă, voință 
era constatată în serissti print” unii libellti. Cândti acâsta 
avea locii, 'atunei libellul era semnatii pe lângă so- 
țul. repudiatoriă şi de cei şâpte martori. In Bassul Im: 

„perii. libellul' deveni o condiţiune de solemnitate, 
după cum resultă dintro constituțiune a Împăra- 
-ţilorii 'Theodosiii .şi Valentinian, care formeză le- 
gea 8 principium C., De. repudiis (V, 17). Acestă 
formalitate, a libellului subsevisii. de şepte martori 
a, duratii şi după -mortea lui“ Justiniani în Impe- 
riul de Orient, după cum ne-putem convinge dintr'uă 
scholiă a . lui Dorotheă asupra paragrafului 15 - din 
„Basilice, cartea XXVIII, titlu 7, care paragraf nu 
“este de câti paratrasea legii 9 a lui „Paul . din, titlul .. 

,
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din Pandecte De: repudiis. Cunoştereă lilei pr ecisso 
-a' divorţului mai era necessariă de la: legea Julia în- 

„colo, pentru a se şti dacă unul din soţi a -commissii 
“sai nu crima bigamiei. “In adevări. dâcă cellii ce a: 
“contr actatii - nuoi: nupţii a repudiat solemnii pe con- 
sortele săi, nu-e bigamii, în casii contrariii a -com- 
missii crima bigamici, care intră în ceia ce legea Ju-. 
lia de adulteriis numeşte stuprunt, după cum. acesta 
„reşultă dint”uă, constituţiune a Impăraţilor Valerianti - 
“şi Gallianii, care formeasă legea:18 C., Ad legem Ju- 

1 
, 

liam de 'adulteriis (X. 9); care este pedepsit cu in- 
famia - (după cum. .resultă din aceiaşi: constituţiune) 
şi cu confiscarea a jumătate din avere, dacă este 
„de 'condiţiune honestă, cu. relegaţiunea într”uă insulă și 
cu închisorea, dacă este de condiţiune humilă, după cum. . 
resultă din paragraful 4, titlul De publicis judiciis, car- 
:tea IV, titlul. 11 din Instituţiunile lui Justinianii, Apoi 
în ală treilea rând acestă solemnitate era necessariă 
pentu a fixa data precisă acellorii optspredece luni 
libere accordate femeii de legea Papia. „Poppaea, în 

„care interval “putea să nu se:remărite, iar după ex- 
pirarea, cărora de-nu se mărita, cădea sub , pedepsele 
„celibatului. . 

Mai multă de cata atâtii,. biubatulă | nică că putea 
să continue de a mai trăi cu femeia convinsă de , 

'adulteriii; legea Julia îi ordona de a o repudia, sub 
"pedeapsa de a :committe crima numită lencciniuat. - 
-Și cu drepti cuvântii, în cât răii face- D-nu Accarias 
“de critică p6 Impăraţii creştini, care nu ai suppri- 
“matii acestă disposiţiune a legii Julia, dicend că 'ier- 
tarea este în spiritul cligiunei chreştine. A nu m 
mări pe nevasta adulteră “este 'generosii. A continua. 

"de a mai trăi cu ea este ruşinosăi, inmoralii Şi scan- 
dalosii şi ca exemplu pentru societate, ŞI pentru co- 

“pii st, dacă bărbatul ară copil cu femeia adulteră. 
Să nu fie pedeapsa aşa de grea -ca în casti: de lenoci- 
nium propriii qlisii, adică: cândii cineva trăeşte din
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„banii ce primâşte” femeia sa adulteră, iar se înţelege; 
-dar şă.i se permiţă a mai trăi cu ea, fără. să fie: sup: 
pusă la uă | pedeapsă” câtii de. „uş6răi, măcar „la nota 
infamiei, acesta nu o pociti înţelege. 
“În legislaţiunea vechiă română, în timpul de es-: 
semplu al Republicei, tatăl filiuleă familias de subt 
puterea sa paternă avea dr eptul.. de a sili pe fiul să 
să repudieze pe .nevasta sa, şi dacă nu vrea, săi no- 

_tifice chiar:ellii repudiul.. Acesta resultă între altele 
dintrunti versii .allă lui . Pacuvius uri autorii anonymii 
al unei serieri de Rhetorică, pe care Pomnu Accari ias 

„îlă crede a. fi Cicero. 
“Cur autem invitam invitum linquete cogis? 
De ce mă silești,. tată, să părăsescu pe bărbatul mei 

care mă vrea? - 
"La Romani, în legislaţiunea clasică, - areptaul 

pretorianii acorda o acţiune îi factum basată pe 
ună ! interdietiă, numiti de exhibendo, ascendentului 
.exereitator al puterii pateme spre a face să i se ex-, 
"hibe şi să nu fie prohibitii a aduce la sine pe des- 
“cendentul de subt puterea sa paternă. Termenii acestui 
interdicti sunt anume relatață de Ulpianii în legea 
1 D., De liberis exhibendis,' item ducendis (despre 
carhibițiunea şi chiar aducerea copiilorit). Eracă âceștă 
termeni: Qui quaeve in potestate Lucii. Titii est, 

"si is eave apud te est, dolove malo tuo factum est, 
quominus apud te esset, ita, eum eamve exhibeas.— | 
Dacă cineva se află subl. puterea paternă a luă Lu- 
cius Titus, și se află la tine, sai prin dolul tu aă 
făcut să nu mad fie la tine, în acelii casti îi ordoni, 
Sel exhibă sati să. O exhibi. .. 
“In xirtutea acestui interdietii, t tatăl care exercita. 

puterea. paternă asupra ficei sale. măritate, putea să. 

“ intente o acţiune în factun contra bărbatului ei ea 

săi exhibe pe fiia sa şi s'o lase so ducă a casă la 

el, cu alte cuvinte tatăl avea dreptul de a o. des- 

părți de bărbatul ei. Insă mai târdii, cândii acestit



182 . 
    

_ dreptii incepu să fie consideratii exorbitantii şi odiosii, 
„prin: ajutorul excepţiunei doli mali, menită a îndulei 
„multe asperităţi învechite, se permise bărbatului să 
_paralysese effectele - acțiumei în factum basate pe 
acestii interdietii. Acâstă stare a luerurilori exista 
„deja în timpul! lui Ulpianti și nu.e de mirare, căci 
ellă trăia în urma lui Antonin cell Piu şi Marci: . 
Aureliii, după cum ne spune acesti jurisconsultii în 
legea 1.$ 5D., De liberis exhibendis, item ducendis 
LII, 30), în care se exprimă asti-felii :. „Si quis 
filiam suam, quae mihi nupta est, velit abducere, vel 
exhiberi sibi desideret : an adversus interdictum ex- 
ceptio danda sit, si forte pâter concordans- matrimo- 
nium, forte et liberis subnixum, velit dissolvere ? Et 
certo jure utimur, 'ne bene concordantia matrimo- 
nia: jure patriae potestatis turbentur : quod tamen 
sic erit adhibendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe 
patriam. potestatem . exerceat. — Dacă cineva doreşte 
să aducă la sine, saii să i se:exhibe. fiica sa, care: 
este căssătorită după mine : trebue re să se dea în 
contra interdictului (de. exhibendo;. item ducendo li- 
De70) excepţiunea (doli mali), dacă din întâmplare ta- 
tăl vrea să dissolve o căssătoriă bine unită și în per 
fectă înțelegere, care pote. este sprijinită şi de copii ? . 
Regula care se urmeză în practică este ca să nu se 
potă iurbura prin dreptul de putere paternă căssă- 
toriele în bună harmoniă; acâsta însă trebue a se ap-. 
„plica astfelă ca adică să se persuadese. tatal că nu. 
trebue să” exercite într unii modii acerbii. puterea par 
“ternă.“ Sa) 

Ba încă Hormogenianti merge şi mai departe, căcă 
permite chiar bărbatului să intente o acţiune în fac- 
tun basată pe uni interdictii de exhibendo ăc du- 
cendo intentată de elti în contra tatălui nevestii sale, 
care abusă de puterea. paternă,: spre a. reţine la 
Glli pe nevasta” sa: Eacă în adevăr ce dice acestii 

| jurisconsultii în legea 2 D, cod. tit: „„Imo magis de.



uxore  exhibenda ae (lucenda, pater etiam, qui filiam 
in potestate habet, a marito 'recte convenitur. 
Ba încă şi mai multi, tatăl care are subt puterea 

"sa paternă pe fiia sa, pote fi valabilii -acţionatii de 
bărbatulii ei (printr”o acţiune în factauin) pentru a tace 
să i se exhibe şi să fie lăssatii să aducă a casă la 
ellii pe nevasta sa.“ ” 

Și în adevării ceia ce era admissti cu Gre-care di- 
ficultate de Ulpianii, este admisă cu certitudine şi 

“energiă în timpului Hermogenianii, care este ultimul - 
jurisconsultii cunoscutii, cu care se iincheiă peridda | 
clasică a dreptului romanii, Si care a „trăită unii se- 
coli după Ulpianii. 
“In adevără în textul lui “Ulpianii se: dice că effec- 

tul excepţiunei va fi de a persuada pe tată să 1 
exercite cu ucerbitate puterea paternă. "Tocmai subt 

Hermogenianti dreptul bărbatului. fineşte de a pre- . 

domina asupra dreptului tatălui. până ai permite nu 

numai de a împedeca pe tată săi ia nevasta din cassa 

sa, darii chiar de a lua pe nevasta sa din mâinele . 

tatălui în a căruia cassă se află și a o aduce a cassă 

la ellti. 
În dreptul classicii, în timpul Toperiului, acestă 

dreptii dispăru deci în principii. Paul în Sentenţele sale, 

cartea V, titlu 6 $ 15, atribue acestă: ridicare a drep- 

tulu tatălui lui Antoninit cellii Pi, iar constituţiu- 

nea, Împăraţilorii: Diocletianii şi Maximianii din -anul 

293, care confirmă acestă ridicare, uă atribue lui 

Mareu Aureliit (legea '5- 0., De, repudiis... V, 17): 

__ Îm legislaţiunea lui Justinian divorţul bona gra- 

“tia, vămasse permissii până în- annul 52, cândii Jus- 

tinianti prin. nuvella 117, capii 10, îlă "estrinse la 

casul în care soții voiaii să se: decidă a” trăi într'uă 

_sabstinenţă absolută, pvopler castitatem, cum dice 

novella. lui Justinianii. Acâstă inovaţiune este neno- . 

rociță, e contrariă şi moralei şi ordinei sociăle.. Căci 

doui soţ care Ă ştiu imposibilitatea de a mai trăi 
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impreună, mai bine de câtii lumea .cea-l-altă, nu 6 - 
„raționalii să fie ţinuţi. cu d'a sila într'0 tovărăşie: 
imposibilă. Acesta .face.. partea din immensa serie a. 
aberraţielor lui Justinianii, care rare ori face câte uă 

„ innovaţiune intelligentă. i - 
Câtii pentru divorţul prin repudiare unilaterală. elliă. 

"este permissiă, ca şi mai nainte. darii ellă nu rămâne 
„ nepedepsitii, affară numai dacă emană din cause le- 
“gitime care sunt “determinate. „Acâste cause sunt, 
după constitirţiunea Împăraţilori. Theodositi Și Valen- 
tinianii, din anul 449 (legea S C,:De vepudiis...): 
Peritru bărbati: 10 dacă: femeia este adulteră, 20 
assassină,. 80 plagiariă, 40- instigatrice de latroni, 5€ 
violatâre: de imorminte,' 60 hoţă de bisserici, 70 at- 
tentatore la viaţa bărbatului ei” sati instigatrice la — 
assassinarea lui, 80 dacă înnoptâză affară din cassă - 
fără voia şi ştirea lui, şi fără causă legitimă, 90 dacă 
cutreeră circurile, theatrele şi .arenele în contra pro- 
hibiţiunei lui, 100 -(causă caraghidsă şi infamă) dacă 
„cunște vre-o machinaţiune in contra siguranţei Im- .. 
periului şi nu o denunţă. Eacă în ultima “stare. de . 
degradare. şi de abjecțiune a Imperiului; femeia trans- 
formată în spi6nă şi denunţiătâre de crime în contra. 
Statului, Eacă la ce aberraţiune conduce tyrannia pe 
guvernanţi! Pentru femeiă: 10 dacă bărbatul este 
„adulter, 20 ussassinti, 30 plagiari sati falșificatorii, 
4% gazdă de hoți, 50 violaţori de morminte; 6€ hoţii 
de hbisserici, 70 dacă chefueşte cu femeile' stricate, 
SY dacă âttentează la: viaţa ei sai îi întinde curse, 
9” dacă o bate fiind ingenuă (ceia ce probâză că li- : - 
hertele poti fi, bătute de. bărbaţii lorit), 100 dacă 
„Plănueşte ceva contra. siguranţei Imperiului. Cum 
vedenmii casurile. sunt mai acelleași şi'pentru bărbatii. 
Şi pentru femeiă. : | | e , 

„.. Repudiul însă trămissă, ehiar afară din aceste cause, - este valabilă trămissi, divorţul are loci, însă repu- 
diatorul este pedepsitii, dacă e femeiă cu. pierderea . 

, 
N



  

dotei, a donățiunei ante maptias ce wa fi priimită, pe 
care trebue s'o restitue bărbatului, cu. „prohibiţiunea 
de a s6 recăssători în termenii de cinci ani, şi "dacă. 

„0 va face-o, ci notarea de -infamiă,. și cu anularea 
căssătoriei. Dacă însă: trămitte libelli de repuditi 
pentru. una din causele binecuvântate, femeia se pste 
recăssători după unii anti de dile. In legislaţia classică 
se putea .recăsători. îmmediatii în ori-ce casii de di- 
vot, Bărbatul dacă fără causă a repudiaţii pe soţia 

, prin acâstă: constituţiune este pedepsitii cu pier- 
dara ea bunurilorit ce a dăruit ante nuptias soţiei s6le, 

„bunuri. care ştimii că bărbatul de: dreptii comimunii, 
în câsti de dissoluţiune a căssătoriei prin divorţii are . 
dreptul a le cere îndărătii, precum “este obligatii-a - 
restitui femeii sale bunurile ce a primit ca dote. 
Prin movella 117 a lui Justiniană s'a schimbatii 
aeâstă- stare: da lucru. . Causele. legiuite de repuditi 
remân mai acelleaşi. In adevări bărbatul : are 
dreptul a repudia. pe. femeia. sa: 10 dacă este | 
adulteră; 20 dacă a attentat ia viaţa. lu sat cunos- 

- „c6nd pe aceia care avea de gândii a'lii omori nu i-ati 
| denunţatii bărbatului ; 30 dacă. chefueşte cu. streinii 
fără. voia bărbatului ; 40 dacă. petrece afară din, casa 
bărbatului, afară numai daca petrece la părinţii ei, 
50 Dacă. cutieeră fără voia sati fără ştirea bărbatu- 
lui țheatrele şi amfiteatrele ; 60 dacă eunoscândii vre- 

“uă machinaţiă în contra siguranţei imperiului nu. 0. 
denunță autorităfei publice sai cellă puţin n'o'spune - 
„Dărbatului. Iar femeia are dreptul .a repudia pe 'băr- 
batul săi: 1% dacă committe adulterii în „cassa con- 
jug gală saii întreţine. ţiitore 'îhtriuă altă cașsă (după 
ciim vedemii adulterul bărbatului nu e în ori-ce casă. 
causă legitimă de- divoriii) ; 20 dacă a accusatiă. pe 

. nedreptii pe soţia. sa de adulieriti şi ea a fost aqui- 
tată; 30 dacă a attentatii la castitatea femeii încercândiă 
să o d6a altora; 40 daca a. întinsă curse vieţii fe-. 

| meii, sati cunoscând „pericolul de morte de care. este -
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ameninţată nu Vâ făcut cunoscut femâii şi a negligiat 
„de a'şi răsbuna în contra perpetratoriloriă crimei; 5% 
dacă bărbatul-a plănuit ceva contra siguranței Imperiu: 
lui, sati cunoscând pe alţii făcendii assemenea plană. 
nu i-a denunţatii : autorităţei publiee.— Dacă unul din soţi 
a trămisti carte de repudiii cellui-altii pentru una din 

" aceste cause legiuiite, nu e suppusii la nici o pedâpsă 
nică corporală nică. pecuniară.: La din contră, dacă e 
bărbatul care fără -causă legitimă a trimissii carte de 
repudiii soţiei sale, divorţul va avea negreşit loci, darii 

" bărbatul. vă fi pedepsiti; . cu restituţiunea doteă întregi 
femeii, cu pierderea tutulor bunurilor ce a dată fo- 
meii la logodnă ca dar ante-nuptial (pe care în casti 
de divorții legiuitii are dreptul a. le lua indărătii). și 

cu pier derea a unei. valori din bunurile selle cele-l- allte 
egale cu a treia parte” din “valdrea bunurilorii care - 
facii obiectul donaţiunei ante-nuptiăs ;. bunurile fă- 
condi obiectul donațiunei ante .nuptiale şi partea de 
bunuwmă luată din cea-l-altă avere a bărbatului vorii 
apparține numai în. usufruetii femeii dacă are eopil, 

iăr nuda proprietate va. fi a copiilorii ; dacă nare 
copii femeia va avea, plina lori proprietate. Dacă e 

„însă femeia care fără causă legitimă a trămissii carte 

de. repudiii bărbatului: ci, divorţul totii va avea locii, 
dară femeia va fi pedepsită cu trămiterea pentru 
totă viaţa înt”uă. monastire, şi cu pierderea -intregei 
selle averi, care se va da, dacă are copii, .două treimi 
copiilor și uă treime monăstirei pentru întreţinerea 
€i, dacă w'are copii darii are ascendenți, se va da 
uă treime din averea femeii ascendenţilorii că, 'şi două 
treimi monastirei, " affară. numai dacă ascendenți ati 
consimțţitii la acestii divorţiii neraţionalii, în care casti 
întrâga avere a femeii. o .va lua monastirea; dacă: 
femeia mare nică copii nici ascendenți, atunci în ori- 
ce casti, întrega avere .o va lua monastirea. 
“După cumii vedenmii, cu tâte aceste cause prescrise . 
pentru ca divorțul ' să fie legitimi, divorţul însă este
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absolut liberii;, insă soţul care repudiasă fără e cuventii N 
„legali, e suppussii la Gre-care pedepse. 

In legislaţiele însă moderne, fie în legislaţia: Ca- 
ragia, fie în legislaţia francesă. a Condicei Napoleon, 
fie în legislațiunea. românâscă actuală, divorțul bona 
gratia .nu are locii de câtii îneatenatii cu multe stră- 
găniri, darii e permissii în tâte căsurile, fără restricţiă 
ca în legislaţia novelară a luă Justiniani, în cătii în 

privinţa: acesta; este. unii bine şi unii progressii, o 
revenire “până la ună puneti 1a vechile: tradiţiuni 
romane. Iar. divorţul după voința numai unuia din 
soți nu e permissii de câtii în a nume casuri şi pen- 

- tru a nume legiuite cause, darii afară din aceste cause - 
- ellii e cu desăvirşire prohibiti, căssătoria se manţine. 

Subt acestii puneti. de vedere legislaţiele moderne 
sus-meriţionate sunt mai rele de câtii chiar legislația 
novellară” justinianeă, sunt mai rele multi: de câtii 
vechia legislaţie romană. Cică, cum amii disti şi în alte 
locuri,. societate cu d a sila a suffletelorii nu. se pote 

concipe. o tiraniă care ajunge la scandali, la adulterii 
mascatit- și deguizatii, la copii adulterini, la: ceva mon: 
struosii şi denaturalii.. Sati e o autorisare legiuită la 
“minciună , 0 încuragiare, “cu complicitatea | judecă. 
toriloriă, la martori mincinoși şi la plănuire de cause . 
de divorţii, mai cu sâmă cândă soţul care cere di- 

vorţul este femsia, şi este frumâsă sati seducătâre: 

De aceia, cum amii: disii şi altă dată, acâstă legisla- 

ţiune trebue modificată. trebue permisti divorțul: după 

"cererea unuia. din „soţi, fără nici o articulare de 'causă, 

darii: cu infligere de pedepse: pecuniare pentru acela: 

“care p'are. causă binecuvântată sait care a provocatii 

prin purtarea. sa “scandalâsă pe celi-l-altii soţii a:cere 

divorţul. Pedâpsa să fe pentru femeiă care fără causă 

cere divorţul pierderea - unei fracțiuni din dota sa, “ 

care în casul celt mai: gravă să nu trâcă de o treime, 

Pentru: bărbaţii” plata unei: sume de-bani egală cu 

valorea; părţii de dotă ce ar fi să piardă femeia dacă
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„ea ar cer divorţul „fă „motiv. Aceleași „pedep-. 
„se pecuniare să: se inflige și. soţului .care prin pur- 
_tarea sa. scandalosă ar sili pe soţul celi-l-alt să ecră 
div orţul, și acâsta în favârea acestuia din urmă. Tri-. 

"bunalul -care să constate: divorţul şi să judece tâte 
aceste cestiuni,. să fie uni tribunal special, care să 

„pronunţe în primă Şi ultimă instanță, şi care să fie: 
compusii de uni numării de cincă judeciitori trași la 

„Sorţi dintre presidenţii  tribunalelorii și judecătorii. 
Curţii de appellii. în resortul juridiețiunei : căria se 

află stabiliti. domiciliul matrimonial, care să aibă eta- 
. tea. de minimum trei-decă şi cinci de : ani și să fi trăitii 

în căsniciă. celți puţin cinci ani. Acesta casă nu se 
mai vadă scandalul de astădi a soți judecaţi de ju 
decătosă. Vabia eşită din „cepilărie, care nu ştii ce e 
căssătoria, nică soţi care sai certatii şi “şi ati arun-: 
catii tote. injuriele la Tribunalii, siliți să facă agurida 
miere, și: să. 'și înghiţă -insultele, dacă Curtea le ar 

- vespihge divorţul. A 
Legea Julia: eaducariă: conţinea o dis posiţiune. re- 

“Iativă la căssătoria dintre patronă şi libertă sa con-. 
cepută. astii-felii : Divortii faciendi poiestas libertae a 
qrae mupta est patvono, ne esto, după cum ne spune .. 

" Ulpianii în legea 11, principium D., De divortiis et: 
repudiis XIV, 2), extrasă din cartea 3.a Commen-. 
tariului acestui jurisconsultii chiar asupra legii Julia 
şi Papiă Poppaea. |. - : 

Care este sensul acestei disposiţiuni ? Este ellă! 
„cum are-aerulă a crede Demangeat de ă declara că-. 
sătoiia subsistentă cu totii repudiul trămissti de Ii- 

„bertă “patronului -ei ? In adevării iacă cum se exprimă 
Demangeat: La rele d'apres laquelle Pun des Epout 

-- peut toujoirs vepudier Vautre soujfi ait une excep- . 
tion en ce qui conceriae: Paffranchie 6pousce. par son 
patron, adică: Regula: după care unul din soți pote 
în tot-l'auna repudia pe cel-l-altă . soţii sufferea ex-. 
cepţiune în ceia ce priveşte pe Iiberta luată de ne-
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vastă de pat '6nul săti.-— Care fără altă. explieaţiă în- 
semnează că liberta nu pste repudia pe patronul săi, 
că prin urmare. repudiul .e .nullit, că în. consequenţă: 

„liberta: r&mâne: în, legătură. de căsătorii cu patronul- 
>> 

săi cu. totii _xepudiul ce îi a trămisii. Dacă D-nu 
Demangeat n'a înţellesii acesta, expressiunile însă cu 
“care se servă face să: credă că acesta a, înţellessti. - 

“Apoi nimie mai- -ervonatii. de câtii acesta. Nu, căssă- 
“toria e desfăcută,; vepudiul îşi: a, produsii. etfectul, l- 
berta e deslegată de uniunea conjugală,. deci nu mai 
e obligaţiune de fidelitate între ::ea şi patron,” nu, 
mai pâte fi vorba de adulterii.. Atâtii iiumai că li-. 
berta nu: pâte -contracta o altă căssătoriă,. și după 
Julianii aprobatii de Ulpianii nici: „măcar unii con-. 

- cubinat : „eu altul de câti patronul “săi. Acesta 
-este simplul efectii alti. disposiţiunei citate. a legii 

Julia, -după 'cum ne explică jurisconsultul Ulpi- 

anii. mai la vale, şi după. cum era de datoria ma- . 
relui vornanistii a “preveni pe : cititoră -ca să .nu 
cadă în eurâre cum este. în. stare să cadă . desigurii | 
cu ceia ce se mărginește a spune Demangeat. Şi. în 
adevării. Ulpianti “adaugă 'immediat: în restul prinei- 
piului legii 11, că disposiţia. legii Julia nu are de 

'effectii ca să declare nullii. (nefăcutii) - divorţul. care 

a dissolvatii căssătoria după dreptul. civili, ci numai 

„de a 0 împedeca : de a contracta căssătoriă,. cu altul: 

căci legiuitorul a înţelessii ca prin faptul libertei să 

"fe 'ca şi -dissolvatii matrimoniul, dară îi a răpitii Şi 

„connubiul cu. altă persână:. de.“ aceia cu oră-cine altul . 

'se6 va căssători, e considerată '.ca neciăssătorită. Ba. 

încă Juliană este! de părere. că :nici în coneubinatii 

mu .pâte trăi cu altul de 'câtii cu pationul săi. : 

“Liberta însă e complectă desficută de patronul 

„să, 'subt tote puncturile de vedere, dacă „patronul 

"care a liberat?o nu a. manumis'o din pura lui voinţă, 

ci obligatii fiind a o face prin: fideicommissti, cum ice 

„Modestinii în legea 10 a acelluiaşii ătlu,, căcă atunci 
= po , “ 7
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cum dice Marcellus în legea. 50 D., Deritu nuptia- 
rus, extrasă totii dintruni Commentariii. a acestul 
jurisconsultii asupra legii. Julia şi Papia Poppaea, 

„ manummissiunea nu emană ex suo arbitrio, ci ex 
„ mecessitale, manumissoru, 1nagis. debitam Liber taten 
praestitit, Quana luau Dbeseficium -în madlierem con- 

„ bulit, si de aceia în acestii casi se pote să se des- 
partă de patroni fără voia lui, săi trămită carte de 
repudiii și să se căssătorâscă cu altul, cum dice uce- 
lași] Mareellus. la. începutul legii 50. îi 

Ceia ce confirmă că legea “Julia a înţelesii -) prin 
disposiţia, sus-citată, dizor “tii faciendi potestas liber. . 

-tae quae nuptu.. est „Datrono, ne esto, că, căssătoria 
„este: desfăcută, „atât numai că-liberta nu se pâte căs- 

- sători cu altul, este uă altă disposiţie a legii Julia -- 
commentată, de acellaşiu Ulpianiă întruni altii frag-. 
„mentii, care formeză legea 45 D. De ritu nuptiaruni, 
şi care nu este de cât. parafrasea - disposiţiei prece- 
dente, adică: învito patrono libertam quae ei nupta, 
est, alii uubere non posse (fără voia patronului Iiberta 
căssătorită cu'ellă, nu se pote căssători cu altul).. 

Dacă trebue să .credemit „pe Justinianii, căssătoria 
s'ar. dissolva tacitamente prin faptul că unii igenuii 
care s'a căsătorită cu o libertă a fost înălţată în tim- 
pul_ căssătoriei la dignitatea de senatori; aşia dice 

„Justinian. în legea 28 C.,. De nuptiis, că ar fi decissti. 
Ulpiani, ca aplicaţiune a legii Papia care nu suffere 

„să. stea căssătoria- d'intre senatori şi libertă. Şi. totu 
aşia ar . fi decissii. jurisconsulţii, ca applicare a legii 

_Papia, în casul în care tatăl unei femei ingenue care 
a luat de nevastă unii libertină a fost înălțată la 
dignitâtea: de senatorii. Mă îndoescii de acestă dublă - 

| soluțiune : 10 „pentru că alta este .a se împedeca o 
căsătorie, alta ao disolva, şi mi se pare grei :ca doui 
cisiitoriţi, valabilă să fie consideraţi că se desparti! 
“prin aceia că „unul din ei a: ajunsii la o dignitate -
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care ?li făcea incapabili de a se căssători cu femeia 
cu care s'a căssătoritii. Aci nu e o prohibiţiune de 
o ordine publică majore ca aceia între cetăţenii Ro- 
mani şi peregrini, 20 pentru că nici un textii din 
Pandecte nu vorbește de. acâstă dissoluţiune a căssă- ; 
torică, e adevăratii că ai putut fi eliminate de com- . 

„misarii lui Justinian, dară e cam greii să se fi şters 

tote, pe când în alte materii 'avemii atâtea vestigii 

strecurate în Pandecte relativii la dr eptul vechii clas- 

sic desfiinţată prin constituţiuni posteridre. 8% pen-: 

tru că Justinian ne dă atâtea “probe de incorectitu- 

dine când e să facă historiă, în câti ne putem. sfii. 

“și aci de asserţiunile sale; 4% pentru că legea Julia 

defindea căssătoria între fiica unui actorii şi unui se- 

natorti (textul legii. Julia. în acestă privinţă, relatatii 

de Paulii în legea. 44, principium, D., Deritu MUp- 

tiarum este. formali), ŞI prohibiţiunea este de aceiași 

importanţă ' şi de aceiaşi lege „prevădută, şi cu tote 

acestea, -acellaşiii Pauli, - interpretândii legea . Julia, 

“decide - positivi că dacă tatăl unei igenue valabil căs- 

sătorită cu unii senatorii, îmbriiţișază în urmă cariera 

de actorii, căssătoria valabilă contractată nu. șe va 

disolva, măcar că a ajunsii înti”o stare în care nu 

putea începe, căci este iniquii, dice: Pauli în paragra- - 

ful 6 allu acelliași legi, ca senatorul să fie datoră să 

o repudieze, de 6re-ce căssătoria a. fost în mod ho- 

"nestti contractată, şi mai cu's6mă cândii poti să se 

fi şi născutii copii dintr'ânsa. 

In ori ce casi Justinianii: decide că ciissttoria se 

va manţine în celle «două casuri de care vosbeşte ellii - 

"în legea. 20 sus-citată. 
Şi, assupra acestui punetii, Demangeat, a alune- 

catii cu ușurință, Căci ellii dă ca indubitibile asser- - 

ţiunele lui Jusntianii, fără să fie impresionati de 

- decisiunea contrariă dată de. juriseonsultul Pauli 

„într unii casii analogii, prevăgluti de aceiaşi lege Ju- 
r
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lia, (Vedi. Demangeat,  Cours 6lementaire de droit 
romain; 3-a ediţiune, tomi |, pagina 274). = 
„In legislaţiunea elassică bărbatul în casti de divorții - 
trebue: să se îns6re îndată dacă vrea să scape de: 
pedepsele celibatului prevădut. de legea - Julia şi 
Papiă Poppaea. Femeia însă avea după legea Papia 
Poppaea unii termenii de optspredece luni în care 
termeni, putea :să, nu se mărite nepedepsită.. Dart 
dacă voia putea să se mărite îndată. In. legislaţia - 

„lui Justinianii. trebuia - să aştepte unii anii în inter-. - 
valul căria femeia divorțată nu se. putea mărita. 

-In legislaţia celassică relativă la femeia. divortată se K 9 

„lua câte uă dată Gre-eare măsuri.: Ciici ea putea: sati: 
să simulese că este însărcinată, ca să giissâscă mijlocii 
de a: arunca. în spinarea bărbatului vruniă- copilă in- 
trodussti ce sar pretăce. că, naște, sati să pretindă că 
nu este însărcinată. pe. cândi: este însărcinată, şi să - 
supprime copilul .saă să facă nevădut.eopilul ce star ” 
naşte şi care: ar fi al bărbatului de care s'a divor-: | 
ţată. După împrejurări femeia pâte .să aibă interesti - 
saii la supposiţiune sati la supressiune de partii: Ca 
să se previe şi una şi alta, dreptul românii elassicii a, 
Tuat măsuri. Pentru 'a evita. supposiţiunea de partii, 
unii senatusconsultii: numiti Plancianii, edietatiă în 
timpul. lui Augustii, a decissti spre .acestii sfârşitii; 
că „femeia este obligată. în termenii de treideci de. 

“-dile ' continue de la'- divorţii să denunțe . bărbatului” 
sai ascendentului subt.a cărui. putere paternă se.află,. .: 

„că este însărcinată din. operelă lui. Dacă nu denunţă, 
bărbatul are „dreptul de a nu recunşte copilul . ce 
Sar naşte, fără prejudiciul însă allii copilului ce sar: 

„naște de a proba filiaţiunea sa în contra. soţului -- 
printr'uă acţiune prejudicială de purtau adgioscendo. 
„Dar simpla pedepsă a senatusconsultului Plancianti este | 
în acestii casii că femeia,nu pâte sili pe fostul săii 
bărhbatii să hrănescă (alere)pe acestii copilii. Daci femeia 

N
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“denunţă şi bărbatul tace, ellă. este presumat ! ca. 
tată all copilului, este deci oblig gatii să procure ali- 
mente mumei salle pentru acei copilii. Totuşi însă 
şi în acestii casii îi este permisti de a tăgădui pater- 
mitatea. sa, dar va trebui Să facă proba nepaternităţii, . 
ceia ce %. va fi forte greii. Darii se pote intempla 
s'o pâtă face, de. exemplu în' casul în care vă proba 
absenţa sa continuă de la domiciliul conjugalii în 

„totii timpul în care sar putea pune concepţiunea 
spre a i-se putea atribui paternitatea. Bărbatul pote - 
însă în: locii să tacă să tăgăduiască că femeia este 
însărcinată. În casul acesta nu va fi obligatii a face 

„_ellii proba nepaternităţii, ei femeia care va cere ali- 
„_mente pentru copilă, sati copilul 'pentau a veni la 

moştenire ca heres suus. Pote bărbatul căruia i s'a fă- 
cutii denunciaţia nu nuiiar' să se mărgin6scă a nega 
ci să trămită custodi însăreinaţă“ a supraveghia pe fe- : 

-meiă în totii tinipul pretinsei sale însăreinărei. In 
casul acesta dacă femeia îi primește Şi nâşte, copi- 
lul născutii este presuppusiă, ali lui, şi prin urmare 
până la, probă contrariă din partea lui va trebui săli 
hrănescă și îi va fi şi heres- suis. Pâte la denuncia- 
iunea ce i se face să nu răspundă că nu recundşte 
sârcina, ci să se mărginâscă a. trămitte custodi: In 
casul acosta dacă femeia îi primeşte şi naşte ef- 
fectivamente, va, trebui în ori-ce casti -să hrănâscă 
pe copil; darii totuşi mai târdiii, dacă nu Pa recu-. 
noscutii formală pe copilii, pâte, descoperindii probe, 
să conteste paternitatea, dar în casul acesta va reuşi 
mai anevoe de câtii în casul precedentii. Dacă făcen- 
dui-se denunciare de către femeiă în timpii” utili, . 
şi trămiţendii "custodi, femeia nui. va priimi, atuncă - 
bărbatul va putea tăgădui paternitatea, va putea să 
nu recunâscă pe copilul ce ar pretinde femeia în ur- 
mă că. a născut, nu. va fi obligată nici ali hrăni, 
nică îi va fi copilul heies suus. 

" Acesta este analisa disposiţiunilorii coniplieatului 
13
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senatusconsultii .Plancianii, astii- felă după cum re- 

sultă din legea 1 D,, De agdnoscendis et alendis. 

liberis... XXV,.3, şi din paragrafele 5, 6,şi9 a tit- 

lului 24 din Cartea IL a Sentenţeloră ui Paulti. 

In pâragraful 9, Pauli spune a nume că daca 

_mâşa va aduce vre unii copilii. străinii spre a se, si- 

mula naşterea, va fi pedepsită cu mârtea. 

" Pentru a se evita supressiunea de partii, unii re- 

scriptii ali Impăraţilorii Marcu Aureliii şi Lucius Ve- 

rus (pe care Ulpianii îi numeşte, precum şi altă Ju- . 

risconsulți şi” historici, divi fralres), a decissi, spre - 

acestii sfârşitii că bărbatul are dreptul, a cere magis-. 

bratului să trămită trei.mâşe experte şi de încredere care 

să examineze pântecele femeii şi dacă.saii câte trei sai : 

majoritatea va dice că este însărcinată, attuncă ya 

“putea bărbatul să “i trămiţă un custode: ca să o su- - | 

" pravegheze în totii “timpul câtii şe pete presuppune 

că pâte dura sarcina. Dacă majoritatea moşelorii sati 

tâte vorit dice că femeia nu este însărcinată, attunci 

bărbatul dacă de bună credinţă va fi credut că este 

însărcinată şi va fi luat aceste măsuri, nu va f su-: 

pusii la nici o pedâpsă. Dacă însă de rea credinţă 

a fost bărbatul, va putea: fi urmărită prin acţiunea 
injuviaraun pentru offensa addussă femeii prin aceste 
străgăniră şi procedenă genante şi nedelicate. Acesta 

_este-analisa disposiţiunilorii rescriptului divilorii fraţi, 
„allii cărui „coprinsii ne este relatatii de Ulpianii în 
legea 1, principium, D. De îuspiciendo ventre, custo- - 
diendogue partu (XXV, 4) şi de Pauli în Senten-“ 
țele sale, cartea II, titlu 24 $ 8. Este de notatii că - 
Pauli dice, contrariii lui Ulpianăi, e că numărul me: 

"lorii este. de cinci. ” 
În casă de morte a biubatuluă, odietul pretorului 

a luat măsuri analge cu celle: luate în casti de di- 
vorţii de 'senatusconsultul Plancianii şi de reseriptul. . - 

-Tui Marcu Aureliii şi Lucius -Verus. Femeia care se - 
„pretindea îisărcinată era datâre de două ori.în cur- ..



      

        

    

  

unii: d'ainteiti de. la. “mârteă i bătatului său si de... 
uinţo: Sarcina acelora. „care. aveai initereșii. ea: să nu 

tostamontant ai bărbatului ci, care. în. „caști: de nu'sar : 
:nâște. copilul, ar. lua 46tă, moştenirea: sati parte din- 
i Cnsay: până ȘI Servuluă instituită: sub, „ondițiiea că. 

  

e piobatiiă de Up " Aceia căror: se ftoea 
denunciaţitirieă aveati: dreptul 'să: trămiță, m6şe: câre . . 
“să inspecteze pântecela.. văduvei: "Aceste _m6şe. eraii. 

î în: umăr :de cinci. Femeia trebuia “să. nască. în 'casa,: 
„uneă. feniei: oneste 'designaţă- de “pretorii.. Inspecțiuiică 
| “ pântecelui, trebuea să 6: “fâoii: fără attingere. Dacă m6- . 
":şele:uă. găsea! înisărcinată, femeia: trebuia. să. denunțe i 

acesta cellor: interesaţi, freideci de; dile înainte .de giua Ra 
"în care:era “probabilit. că: va: fâce, peritru ca aceştia să. - 

i. “trămiţă, dacă. VOL voi, “pers6ne care'să. piidâscă. pân; : 
ae tecele;" Odaia. în'care.vă” "H-8ă nască; femeia nu trebiiia:: E AA 

E să! aibă, mai: “maaltit, de uiă intrare. -Şi dacă ave a trebuia .. ai 

să se astupe.. cu” scândură, de; ambele părţi celle-l-alte : 
intrii, Padă:initriirei să. se facă de trei! Smeni liberi”. 
ȘI de. tic). femti libere, - plus: “două toY: arășe. „De. câte. 
oră, fovidia “vă întoa în. acestă, odaie -sâţi, îi alta sati 

| duce--la: “bai: păditorii ati dreptul să inepoezi : 
tâze,. piealabiliii Jocul, şi să caute.pe” cei. ce-ar: intra. . 

„unde. intră; femeia; “Căii. vorii începe “inuneile: naşii 
texei, femâiă.. ot datore să. denunțe” acesta tutulor cel. 
lOrit interesaţi. ca”5ă.. răniţi: per One: care Să :assis te 
da Bi “potă - trămite cinci, persâne . libere. nu 

“mai: ulii, : ast felii i în 'câtit: în odaia; ude are să facă 
” “femeia, Să iu. fie,. pe. “lângă. două :mâşe,. mai miultii de: 
-” dece fericit: libere. Şi: de 'şease ' serve „hote“ “femeile | 

„ carei se Vor - introdute'” în Ddaiă vor, fi maj: ântâiu: 
- “eăiațate (6 m6şe). ca: nu cumva. 5ă fie vre-una 'din 
“elle “însărcinată. n 'odaig trebue 'să'riu, fie mai puţin. -.. 
„de trei, imănări, pentru, că întunericimea. este; mai e 
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proprie pentru a înlesni supposiţiunea de partii. Co- 
„pilul ce se „va naşte se va arrăta interesaţilorii ca 
săli examineze dacă vorii. Copilul va trebui să fie 
crescuti la. persna designată de tată înaintea. morții 
sale ; în casii de a nu fi designată persâna, sai cea de- 
signată nu va voi'să: priimâscă, pretorulii - va al- . 
lege. pe persona care va fi însărcinată cu îngrijirea, în 
cunoştinţă de: causă. Persona însărcinată cu educarea. 
va trebui să arate, în locul ce va allege ea, cellor in-. 

_teresaţi pe copii de două oră pe lină până la trei, 
“de la naştere, de la trei până „la şease luni uă dată 
“pe lună,. de la şease luni până va împlini copilul 
annul, la două luni, uă dată; de attunci până va pu- 
tea, copilul să vorbescă, la şease luni uă dată. Dacă 
femeia nu'-va fi îngăduit conformii edictului, să as- . 
siste pers6nele de. care: aniti vorbitii la naştere, sati 
va fi ficutii astit-felii în câtiila naştere să nu fi fost 

„față, după ce.va examina circomstanţele, în cu- 
noştință de causă, pretorul “va putea refusa posesiu-. 

„nea. bunurilorii partului, precum asemenea va putea 
“ vefusa de a da acţiunele ce eli promitte acellora ce 

se conformă acestui edictii, în 'casul în care nu.se - 
va fi permisii să se vadă copilul acellora cărora per- 
s6na însărcinată, cu educarea 'e datori sili arrate în 

_+ermenele şi modul . preșcrisse prin edictii. Pretorul 
nu -va refusa bonorun possesiunea şi acţiunile de cât 
atuncă cândă formalităţile cdictulu nu ati fost ob-: 
servate din causa de rea. credinţă. Iar. nu şi attunci, 
cum dice Ulpianii; când din causă de _rusticitate Şi 

„de ignoranță parte din aceste formalităţi nu at fost . 
observate. Întru. indeplinirea acestor formalităţi, se 
va ţine socoteală şi 'de obiceiul locului, adică de mo- 
dul cum se obicinueşte în localitate a se îndeplini. 

_ Ac6sta este analisa disposiţiunilorii edictului pre- 
torului, ali cărui coprinsii şi. interpretare ne sunt 
date de Ulpianti în legea l, paragrafele 10 până la
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15 înclussivii »., De inspiciendo ventre custodient- 
dogite pariu XXV, 4). ie 

Cu. oeasiunea. acâsta nu ne putemii absiine, în in- 
teressul ştiinţei, de a constata uşurinţa cu care D-nul 
Accarias analisâsă . textele. In adevării, D-sa, relativii 
la casul în care femeia după divorţii susține că nu 
este însărcinată, dies că edictul pretorului. o. supune 
„la o cercetare minuţi6să, alle cării amănunte nu sunt. . 
lipsite de 6re-care brutalitate. Trei. inexactităţi în locii - 
de una -în aceste câte-va rînduri: 10 Nu. edictul pre- 
torului, ci  reseriptul, Inpăraţilor. Marei Aureliă:; şi 
Lucius Verus se ocupă . de acestii casii ; 20 Acestii 

„ reseriptii nu. prevede nici o cercetare. nică minuţi6să 
nici. Gre-cum. barbară; 80. Casul. în care cercetarea e 
minuţi6să, e nu. casul- divorțului şi în care femeia 

'se pretinde neinsăreinată, ci casul morţii. bărbatului 
şi fomeia din contiă se pretinde: însărcinată. Și acolo * * 

“dacă cercetarea e minuţi6să; ea e departe. de a fi 
barbară, ea e aşa de delicată, în câtii pâte excesul 

„de delicateţă vatămă „chiar interesul diagnosticului 
sciințifici, căci m6şelo în inspecţiunea pântecelui pre- 

"- tinsei. însărcinate, nai. voie să pipăe pântecele, tan- . 
gere ventrem (Vedi Accarias, op. cit. 30 ediţiune T. II, 
pagina '233 şi Ulpian legea, 10 $ 10. D- De înspic. 

„ventre, deja citată)... 
După ce am vorbiti de! "căssătoria legitimă, de 

„ justae nuptiae, să vorbimii de două uniuni neregu- 
late, adică de: căssătoria de - drepuii a ginţilorii (ma- 
trimoniuin: juris gentia, îmjustuna matrimoniuan) 

şi „de concubinatii (concubinatus). 
La: „începutii şi -până la, . finele. Republical, ori-ce 

| uniune cu scop şi cu: usanţă: de cohabitaţiune con-', 
tinuă - constituea sai. o .căssătoriă legitimă, Justae 

nuptiae, . dacă acesta era intenţiunea. pirțilorii” şi nu 
era nici .0 prohibiţiune. întru acesta, sati o căssăto- _ 
rie „de dreptii ali ginţilorii; dacă din: “consideraţiuni. 

p



  

   
„politice as naţionalitate, Soții nu e putea de: și voiaii = 

să. contracte justae nuptiae. i - 
: Astii-felă, de „exemplu era uniunea cu scopii. de a. 

ti ca soţi iar nu ca concubini. între unti peregrinii . - 
Şi. o _peregrină, între doui Latini: coloniară” sait între -. - 
unii Laţinii coloniarit - ŞI. 0. peregrină sati între o La „i 

* tină 'eoloniară și unit „peregrinii.. Ea 
- Daca :era între duoi „peregrini, făcând: pârte din. 1 

naţiuni independente, „uniunea constituia 0 căssăto-: 
"riă de 'dreptii a: gințilorii. producândii la. dânşii. după . 
“dreptul” loriă: propriii tote effectele. .atiribuite. căssă- : 

- toriei - legitime, şi la Romani. era asemensă .munită,- 
cu i6te effectele recunoscute. unei. căssătorii legitime. 
de dreptul. ginţiloriă Şi 'protegiată. de autorităţile zo-:. 

„„ mane. Dacă era însă contractată între doui peregrini . : 
„provincială, suppuşi “dominaţiunei'. romane, sai între. : 
doui Latini 'coloniari sai între un Latină coloniarti şi 
o ;peregrină,. sai. între unii peregrinii: şi o Latină co: 

: loniară, attunci ea producea la Romani effectele pe care - 
le attribuia dreptul ginţilorii căssăitoriei legitime și: era 

„ protegiată de autorităţile romane. î5 
: Intre altele acestă căssătoriă |. producea, între soţi _ 

 obligaţiunea de. fidelitate, a căria Violaţiune consti- 
tuea : adulteriul de drepti ali ginţiloriă, pedepsibilă' 

chiar după legile romane, dară. pentru care: bărbatul .. 
nu avea nică unii -privilegiii, pentru care elă şi. 

" oră-eine altul, fără deosebire, şi fără preferinţă şi a- 
vantage, putea exercita acţiunea, publică pentru -ur- 
mărirea "soţiei. şi a complicelui (Collatio legumih mo | 
saicarum et. romanarun, titlu IV, capitolu 5), 

Acestă: căssătoriă, putea 'sii se transforme în iistuă 
siaiptiae prin. causae probatio sau. erroris CAUSaE - 
probaiio. - 

De la Antonin Caracalla încolo, cu attribuţiunea 
cetăţeniei tutulor locuitorilor Imperiului, acâstă căs-: 
sătoriă în interiorul Statului romanii 'deveni forte 
rară, Și. în timpul luă Justinian, „perdu şi ultimele -
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. applicaţiurii « ce mai putea avea, prin suprimarea, li- 
"bertinilori Latini Juniani şi, deditiţii. | 
„In totii timpul Regalităţii şi ală Republicii ori-ce. : 
uniune ce nu era căssătoriă de dreptii a ginţilorii, 

-. era -0ră justae nuptiae, ori nu era nimici, chiar dacă 

  

“ bărbatul -şi femeia cohabitaii în modă continuii. Dacă 
__se puteai căssători legitimi şi nu vrea, ei nu erai 
consideraţi altfel şi mai. avantagiosii de cât bărbatul 

":-3i femeia-ecare aveati relaţiuni passagere. In practică . 
„” femeia putea. să. se numâscă amica, darii în drepti | 
 .era.totii. ca femeia cu 'care bărbatul avea relaţiuni 
i. -passagere: Dacă bărbatul nu “putea contracta cu 'ea 
„“Justae puptiae, pentru că raţiuni sociale, nu morale. | 
„îi 6prea,. de exemplu pentru că elii era ingenui şi 
"ea libertină, ' săi înaintea legii Canuleia pentru. că, elii 

„ “era „patriciă! şi ea era plebeiă, totii aşa: se întâmpla; 
„câtă, să..fi voitii să trăiască viaţă unită împreună în 
i modă, continui, ei nu se deosebeaii în dreptii de băr- | 
batul şi. femeia care aveai între dânşii relațiuni, pas-. 

      

1 săgere. Copii. născuţi în ambele. casură erati consi-: 
“ deraţi ca spurii, “întocmai. ea copii ! născuţi din re- - 
" daţiuni! pâssagere, Nici o: obligaţiune, de fidelitate. nu:, 
“exista între 'soți, prin. urmare nică unii.  adulteriă nu 

;: era possibilii. - -Copii . născuţi - din assemenea uniuni 
" „nă. puteai nică o. dată deveni legitimi” prin causae 
-probatio sati - erroris causae. probatio. -- _ 

„Acestă 8tare-a "luerurilorii “însă se. schimbă. de la 

“legile. Julia : ȘI Papiă 'Poppaea încolo. Pe lângă justae 

pa “zizupliae,, pe lângă: matrimoniian, juris gentiuni, pe 

lângă relaţiunile passhgere, începu 'să fie recunoscută 

: şi 'organişată, '0,.uniune. sui generis. "numită concubi- 

mată Nu: d6ră că 'nuraele nu exista şi înainte, - nu 

    

„sp d6ră că faptul nu .exista assemenea şi înainte, darii 

: nică numele, 'dar nică” faptul nu avea după. sine” nici : 

6; consequenţă: particulară: Ori. uniunea cu usanţă” de - 

ia eohabitaţiune, (oare. însă mu este o justae muiptiae. saii 
ez
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“matimoniunt juris genitiun), ori rolaţiuni passu- ” 
gere, în drepti eraii totii una. o 

Cândi - însă moravurile se alterară, cândii attrac- ... 
ţiunea spre căssătoria legitimă -se slăbi cu t6tă pe- 

| depsirea de. legile caducare a celoriă. neînsuraţi legi- 
timii, începu-'ca să se _organisese instituţiunea' con- 
cubinatului ,. ca uniune cu - cohabitaţiune - „continuă. 

„între: duoi soți care nu sunt în condiţiune : de a con- 
tracta . matrimonium juris gentia, pentru că de | 
exemplu. ambii sunt. cetăţeni. romani, -darii bărbatul 
este ingenuii şi senatorii şi femeia libertină, care nu 
sunt în condiţiune de a contracta căssătoriă legitimă, 
pentru motivul de exemplu. că 'bărbatul este ingenuiă ' | 
şi femeia actriţă, saii pentru că de şi sunt în con- 

dițiuni de a contracta justae nuptiae, darii nu Vorii, 
ci vorii din contră numa! ca să trăiască viaţă unită şi con- 
“tinuă între dânşii. De atuncă concubinatul începu să 
“intre ca instituţiune în drepti, să fie organisatii, să 

"- figureze ca o uniune nu: immorală, de Și ne -încon- 
jurată de respectul căssătoriei legitime, nici măcar de 
respeetul matrimoniului juris gentium. . 

„> Acestă uniune inferidră şi justelor nuptii Şi “matri- 
“moniului .juris. gentium, este însă superidră uniunei 
pasagere între  bărbatii și fomeiă. Acesta din urmă -: 
nu se pote transforma, nici o dată în justae nuptiae, 
întru acâsta că copii. eşiţi dintr'însa ne avendii tată, 
nu numai: certii, darii nici mărturisitii măcar, nu poti 

ici o. dată deveni. legitimi; în nici unii chipii Este, 
„adevăratii că în dreptul clasicii nici copii eșiţi. din. 

„ oneubinatii ” nu potii deveni legitimi, căci nu le este 
"“ applicabilă causae probatio şi erroris causae pro- 

batio. Dari în timpul Bassului Imperii, copii născuţi 
din concubinatii potii fi legitimaţi 'prin oblațiune .la 

| curiă saii prin căsiitoriă subsequentă, pe cândit copii 
născuţi din uniunea passageră nu potii ajunge la acestit: 
resultatii. Chiar în timpul classieii ami disă că. uni-



"unea'paăsageră nu.are nici-o obligaţie de fidelitate 

„a căria violare 'să constitue unii adulteriii, - - 
Din contră. 'concubinatul, de' şi.nu creasă o obli: . 

* gaţiune de: fidelitate, aşia. de. 'seri6să nici măcar ca . 

“matrimoniul juvis gentiuni, totuşi în "unele casură 

patronul pâte urmări pe. liberta sa concubină pentru 
” Adelitatea este obligată şi adulteriul pedepsitii.. Aşa ” 

adulterii nu jure “mariti ci jure. exhranei. (legea. 

13 principium, D., Ad legem Juliam de adulteriis,. .. 

XLVIII, 5). 
„Nu 'credii 'însă.că trebue să întindemii acâstă obli- | 

- gaţiune la ori ce concubină cum .0 “face Accarias, în 

„_modii : eronâtit -după mine, invocândii fără. drepti | 

" legea '13 principium, care se. restrânge la..easul pa- : 

__“ tmonului 'care irăește. în contubinatii ” cu liberta sa,. 

iar nu la ori ce concubinatii.: Nu se-pote invoca ni 

parâgraful 1 allă legii 18, căcă acestii paragrăfii vor- 

beşte de uizor înjusta, şi după mine sxor injustă 

_este altii:ceva de cât concubina, este uxor.-e matri- 

-monio-'juris gentium.. (Vedi Aecarias, 0p. cit. 3-a edi- -... 

țiune T. I, pagina 225)... 
“[ . . . a e . are PR kb. - 

” “Accarias crede: că în -legislaţiunea clasică copii năs- 

cuţă din eoncubinatii procură jus liberoriun în vir- 

tutea, căruia, tatăl să se pâtă: scusa de la „tutellă. 

" Eli înyâcă paragraful 194% din -Fragmentele Vaticane 

în. care Papinianii dice că nu numai justi dar şi în- 

: justă: filii: servă,, pentru scusa de la tutelă. Dar sunt 

convinsii că expresiunea înjusti filii se referă caşi ex- 

presiunele înjusta uor şi injust mătrimoniună: 

la căsătoria de dreptii. a ginţilorii, iar nu la concubi- 

nată, concubinatul nefiind nici uă dată în texte numiti 

îinjustum matrimonium, concubina nefiind nici uă dată 

numită înjusta atzori, şi copii născuţi din concubinatii. 

“nefiind nicăeri numiţi injusti filii,. ci naturales. fi- 

li, av cei născuţi din uniune passageră fiind pro- 

pri numiţi. spurii.. a, 
i 

Subt celle-l-alte puncte de vedere copii născută din 
„7 

-



    

   

    

        
   
   

    

   

      

   

ae: di: suiecesiiinie Aa venea, muniil. i pi - 

-myuma:ivice-versa.-lă :ăverea: lorii;-:a semâneă. tote... - 
uniuinile:. 'sus:menționate, Justin: matriiiioniitna; în 
justuizi: “său uris.: “gentiuinii. incibrintoitiuu, conu: | 

- binâţii,: uriiune Pâsâgeră,, până ŞI contubeiiniuni, adică 
ainiunea.. între unit :servii. ŞI: uă seryăj;- cînţre: unii: oniiă - 
: Hberă.s Şi. uă'; servă, sâti- întră. unt: servi: și mă “femeii, i: 
liberă, :produeii cogriațiuncă şi affiniitatea,;, care. după 
cun” ami: văduțit:- formează. obstacole:. a .: căssătoriă, .: ai 
În: logislaţiuneă”. lui: : Justiniâniti::mai este: încă, ună 

- ettectiu: Copii: nășouţă: din: tonGubinatiă, “succedă ab in- 
testat . tatălui: lori: inaturălă: pentru : ăi unciă, “adică. sa 

-“pentru--a: douasprezecea.parte a. averii lui, “şi: mumă și 
„lor; năturală,: „pentru “altă juneiă, daca tatăl: oii națu: i 

„a aală nu a “Jssăt. mică descendenţi - nică ;soţiă. legitimă. ii 
Di Acâsta. în: viitutea; inovellei: 89-: Jur: Justinian. : 
[E ne “privinţa. i.e concubiisitului : ixeprodutii - „ăci: : mono= 

: grafia ce: amii insejat; în Râvista: *Contimporană din, 

    teza nui 
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„DESPRE ti e Mu î De 

  

” Concubinatul era: la Roimani + uniunea! întie- un. bi E 

bat şi: o femee, uniune tolerată. şi regulată. de. legi 

imitând . 6re-cum maritagiul. . i 

“Maritagiul era o uniune legitimă « care pr -oducăa tâte - 

„efectele civile ce dreptul pote atribui unei uniuni Ea 
între persâne de sexe -diferite, 

Din maritagiii eşiaii „copil: legitimi, cară veniăiă : în AR 
. po 

„primă; „ordine, şi prin eselusiune de veri-ce alte rude, 

* la succesiunea tatălui. Tatăl, de era: sui juris; sati i 

_*moşul, de era tatăl alieni furis, avea asupră ă-le pu | 

„.terea paternă, - A 

„La maritagiă era pe de . o “parte: dostro,; pe: ae altă - 

par țe .eraii prohibiţiuni cu totul! civile, adică moti- 

vate numai de spiritul politic şi de. geniul poporului , . , 

„xroman :_astfel era prohibiţiunea - pentru . „preşedinţi: PI 

„ provinoielor de a se însura cu femei locuind în provin- 

ciele ce administraii ŞI prohibiţiunea pentru patrici 

de a se căsători cu plebee.. Titu-Liviii. (4,6) ne spune 

"îm adevăr: „Ne “Counubium patribus cum plebe' esset, 

* Decemviri bulerumt. — Decemvirii ati legiuit -să nu 

fe connubiii între patrici ȘI plebei.“ 'Prebue însă să 

recunâşceinii 'că acestă disposiţiune,. a-legii celor 12. 

- Table a fost abrogată de legea Canuloia. Mai există | 

încă probibiţiunea pentru ingenuii, de -a se căsători cu 

poa 

 



sa 20 

uă mamarmnică,. prohibiţiune e care, "de şi a dispiut în 7 
"timpul lui August, a lăsat să: subsiste prohibiţiu- 
nea pentru senatori de a se însura cu liberte. Aşa, în 

„legea 23 din Digeste De ritu Nuptiarum Celsus dice : . 
i „Lege Papia - “carvetuur omnibus îngenuis, praeter - 
NE senatores. eorumque liberos, libertinan, uxoren ha- 

bere licere. — Legea Papia decide să fie permis tutor 
ingenuilor, afară de senatori şi de. copii lor, să ieâ o - 

_libertă de nevastă.“ Să imai seninalămii încă prohihi- 
- țiunea de a;lua de nevastă o femee condamnată pentru 

- “adulter. In legea. 9 din. Condică, „Ad. legem Juliam 
de adulteriis 'citini în adevăr: >. qui autem adul-. 
„terii damnatam, si quocuimque nodo penam capi- 
“talem_ evaserii, sciens duzerit uxorem (vel vedu- 
zerit) cadem. lege. e. causa lenocinii pumnietau:. — 

„ Cel'ce:se va .fi- însurat pentru prima s6ii pentru a 
„doua 6ră cu 'o femee condamnată ca adulteră şi care. . 
va scăpat înti”un mod '6re câro. de pedepsa capi- 
tală, se “va pedepsi pentiu lenocinitt în virtutea-ace- 
Jeiaşi legi. „Mai notămii în trâcăt că -s6' declara cul- 
pabil de lenociniti şi acela care sar fi profitat, cu ceva 

* din adulterul femei sole; gui de adulterio uworis: 
siiae quid: ceperit, după cum. dice Ulpian în legea 
2, Ş 2, Dig. Ad legem -Jul.:de adult. In acest text 

„se. vede adulterul. pedepsit cu morte. Asemenea Ju- - 
“stinianii (Cart. IV. t.18, $ 4), dice: .... lex Julia. de 
_adulleriis  quae... temeraloves. alienaruin nuptia- 
runi gladio punit.* Adevărul însă este că numai de. 
la Constantin încolo s'a pedepsit âdulterul aşa de aspru .- - 

(LL. 30. Ad leg. Jul. .de adull.), iar înainte d& Con- 
stantin, şi ?n virtutea 'legii celor '12: 'Table, pedâpsa - 
era confiscaţiunea unci părţi din starea 'ambilor cul: 
pabili şi relegaţiunea fie căruia într”o insulă diferită a 
— Sent. lui Paul, Cart. II, “t. 26 Ş. 14. 

Concubinatul nu era 0 ubiune “continui legilor, 
legitimă, şi întru acesta 'espresiunile lui. Cujaciii (î.. 
l col. 14%, t. 9 col. 1887) care califică coneubinătul -
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de leg gitinia conjunebio, potii da. naşcere la equivocii. 
Concubinatul era numai o uniune tolerată de. legi, 
pe care legile nui o pedepsiai, şi în: acest sens tre-'. 

conjunctio. 
-Nu se comitea- stupi -p prin: coneubinăt, şi “prin 

„urmare acei cari trăiati în concubinat nu cădeaii sub 
_ legea Julia care pedepsea adulterul Și stuprul.. Adul-. 
terii se numea împreunârea -unei persâne legitim că- 
sătorită cu altă pers6nă căsătorită care, se "nţelege, 
“nu era conjugele săi. Adilterium vine" dela ad al- 
terum fiind că pote da naşcere la copii concepuţi 
dintiun alt maritâgiti de cât cel legitim: Acâsta: este 
etimologia dată de Papinian în legea 6 Dig. Ad leg. Jul. 
de adult. în care acest jurisconsut defineşeo şi stuprul, 
„Lex stupruin et adulteriun promiscue et zuuypinia- 
avu hrEgrv, id est abusive appellat, sed proprie adulte: - 
viu în nuptam commiltitur propter pariu ex 
altero. „conceptauin composito: nOmiite, stuprum vero 

inu virginem viduamve committitui,  quod Graeci 
0opău, îd est corruptionen appellant. — Legea (Julia) - 
amestecă şi se serveşte. întrun mod abusivii: de cu-. 

_vintele stuprum şi adulteriuni; însă curat adulter 

“se comite-cu o femee. măritată, cuvânt care. vine de 

“acolo: că copii suntiă.: concepuți eu altul,: iar stupru 

se: comite cu o '“vergină s6ii..cu 0 văduvă, „ceia ce. a] 

Grecii numescii . gicpă adică corupțiune.i | ÎN 

Pot acâstă definiţiuine a .stuprului o găsinii şi în î 

_Tastitutele lui Justinian, cart. IV, t. 18,. “s 4: Acesta 

este sensul propriii. special cuvântului stupru; în- 

tun sens general însemnâză tot ce nu era nici adul- | 

„ter nică incest. . (impreunarea - “între! rude) Si prin ur 

mare. coprindea şi împreunarea unui om liber cu o: 

sclavă „Şi vice-versa (D) şi împrounarea monstrudsă 

(1) L. 11, $ si, D.! Adi leg. Jul. de adalt, în care cuvântul adulter. 

insemneză stupru. —V. „ Guja, * T. 4, e. 2817 și T. 9, e. 2172. -



   
   

  

    
Vent era: destinat. ii 'ade-'. aa 

- bides,: ; jistiicanăi ȘI i 

       
dă cu “edepăite 'căsnni: onstituie, un: Sotru A: i 

“cesta se vede. şi n: legea. '3,$ L.Dig.:De. "coicubinis. 
„ Marcian; în acestă: „lege: doc: ;.Nec. “a dașlterii ni pei: 
coneubinatuiii. ab: “450, coziititur nam guid “coneubi-! *, 
mătus: per leiges: nomen  asiimpsit eictra. leg gis poiianni 

7.. Digestorauiit scripsit.— 
Nu se: câmite. Stupru prin, conciibinat, căci eoncubi: 
*: natul. Juându' ȘI: NUDE - dela. legi este afară: din 'pe- 

- depăa: legii,; după. cun a. Șcris. și- Marcel" în “cartea 7: 
"a: “Digestelor. sale. £ Iu: adevăr cuvântul. ădulterium! E 
::s6 "ia câte. odată” şi ca sinonim. cu “sfarpratnt;- acesta ÎL. 

e. “cliai: “sensul” în; acestă. din. urmă lege, Şi nică: “pâte. ÎI 
8 „altul hu: pt: dice: alţfel: acestă. lege: că în'con-. 
'cubinăt. nu, seste adulte”. fiind că. şi coeuibinii untii: DRE ae 
pedepsiţi. pelitru. adulter. “Legea, 13 brine. “şi: Ş.Gin i 
fine:.D. Ad. leg... “Jul. de: îdălult:: *Si-uzor: noii i făei ii 
în adiulteiri divă: concubină: tamen fuit ntre * quideiin.-. a 

i mărită accusare: ei 018. :poterit;. -Guae-uaai” în0i .: i 
; fuil ro. tamen..carttdnei.: acăusationenn, ingtititere. 

Di îl. -prohibebibutr,: si: în0do:ea “sil: quae ii: conica: 
i „Dhiatu se. dando,. matronăe.: 110inen, Mou: amisit, it. 

pula, duae. patroni. contabinia: “fuiit, De Duixa fi: co- . 
mis-nevăsta „adulter, “ci "concubină, nu “o. pote. adusa. 

- 'conubinul.. săică. bărbăt, pe. dânsa. careu 'a:ne-. 
"vastă. nu va fi: oprit, însă. +0. adusa ca, str6 Gin; “dacă ” 
„ea dându-se; în “concubinat” nu a fi pierdut tătlul: de, 
matronti pentu tă, de. oxăripliy s-a: „dat In: coiicu: e 
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        DL Bis. Ad lea. “il, de adi 20. Pastă 0 ibşăle dart 
când dă. sora 'staprurm. “unicul” și specialul :sens de .uriire- a. .. UnșiI om.- e 
libsr: cu-o: sclavă (Gaz. Irib, ă 27 7-pag:229 “col. 3. pola): i        



    

     

   
    

      

“binat: patroni, Acest dvopt ide: a;: ataca ca - aăul 
"eră şi pe. “concubină; legea, : “Julia; Aa imprumutat; de 
la legea Atenianilor, după. Gum.. atestă, Liysias'în- „Olă-. 
iunea si De. cdede. Eratostheiis.. (Despie omozul ul: 

. Eratostene;; Vi. „Cujac., T.:9; p- 829) i n: 
 Ooncubinatul: de. şi nu; eia':o, “piine: Togitienie şi 

“nu. producea ca. “măritagiul : tote. :6fectele unei : ubiuni 
legitime, producea. însă: câteva, efecte, „Așa din“: icon 
cubinat Ar copii nabirali, „cari: se. puroi iegitiniă : 
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"mei e chiar: “dacii. maria, ea 0 person” punea) ( : 
5 în ine, G „4d senat: „Diph 4 i 57); E „suegodaţi, 

 Moizitimă, suecedeati” “la; doită: aiiacii: i) dia. “târea: sa, , 

singuri de. nu: trtia. mama: lor, „Set: împărțind: eu 
-: ol: traia; și denșa:: Tatăl lo 

    

i legea. 8. G De matură Libairis-: i 5, ori "prescurtăre 
„a Novele. 89. a ui: Justinian. cap: 3, $ 3. Şi 6); Pu: 

   
Us moriens. “1eg gitima, sibi penitus; Sobola noi: bas 
tente ; neque : uxore - legitima, -proinde - moriatin 
N0H disposita :substantiă...: Să sit. ctuitona: ei. domi 
donec -vivil;. liberă... “ivulier. in, “Tăbitau „concubiitae 

“cum eo degens, et. fil: ex ea "et viata imienabiiint da 

us eis, et: intestato” pamenitibus * iiorisntibus' DUA $ 

HABERE UNCIAS PĂTERNEE. SUBSTANTIA; “GU! MATRE,, PA 

TIENDAS, QUANTICUMQUE FUBRINT FILII, ITA UT! PROPOÎTIO E 
UNIUS FILII, ET MATER ACCIPIAT, «Mai velevini: cu! acesti 

„ocasiune, încă-'o-erdre a "Dau! Pascal: “Domnia. să 

în Nr. 30 al Gazetei. Tribunialelor - biactând despre 
dreptul copiilor naturali; oşiţi: dir. concubinaţ;: dice: că 

Justinian prin Navela -18,;. câp. 5, „acordă : un: drept 
, de succesiune ab. “ntestato, eopiiler natural, egal u 
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avut nică i copil, nică -sogie. legitirii. D. “Pascal se n-. 
a s6lă, căci, Novela, - 18, pe care o invocă şi ai cărei ter- 

mini îi citarăm, acordă nu 0 jumătate din succesi- 

„une, ceia ce: Romanii “numiaii -semissem, ci două 

„uncii, adică £ s6i + din succesiune, € căci hereditatea, 

se împărţia. obicibuit în 12 uncii; uneori în multiple: 

ale lui 12 precum 2 24, 36, 48 de uncii, dar nică o dată, _ 
„în mai puţin de 12 uncii (Inst. Just. Cart. II, t, 1 
„De Pezed. inst. $$ 5 şi 8). J ustinian nu acordă, mamei 
naturale 'şi copiilor naturali drepti. de succesiune la 
starea, tatălui de cât când tatăl va fi avut o singură 
concubină şi eopiă dintrensa; de va-fi avut însă maj 
multe coneubine - Şi copii naturali din ele, nică copii - 
nică mumele lor matii. nici un drept de succesiune la . 

"averea tatălui: „Si autem confusa “concupisceulia, 
ita fiat, ut alias. “superinducal priori concubinas, et 
multitudinena Rabeat concubinaritm fornicantium, 
"ot ex eis filios faciens moriatu, multas simul reli- 
 queis, concubinas : odibilis quidem. nobis est iste, 
„qui talis est: procul autem oimnibus - modis ab hac IN 

lege: expellatar . (loco. supra citalo) * 
„Din stuprum însă ca şi din incest, și adulter eşiati 
copii spurii, vulgo concepti (de la 6z5pă2rv), fără tată 

„ cunoscut. Aceştia nici se puteati: legitima, . prin mari-"- 
tagiti subsequent (eod. $ 13 din Inst, supra cit.), nici . 
puteati să succede - mamei lor dâcă acâsta era o per: 

-s6nă ilustră şi lăsa copii legitimi, nici să priimâscă 
Nre-o -liberalitate de la dinsa (|..5 ă doua. frasă, C. | 
Ad Ș. C. Orphit.); nu aveati drept la nici o parte din 
succesiunea tatălui. lor; nică nu: puteai fi gratilicaţă 

. de dinsul prin testament sati donaţiune. 
Copii naturală succedaii şi tatălui ŞI mamei “fiind 

“că aveati şi tată şi mamă cunoscută : pe tată îl arată 
concubinatul, pe. mamă facerea. | 

„_ Copii spuriă:nu suceedaii de cât mamei (căci maveati 
„decât mamă cunoscută ;. mama în adevăr e totdâuna 
cunoscutii, tatăl însă în acest: cas nu e cunoscut, „căci 

Ey
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nu e nică măcar o: consuetudino de cohabitaţiune. 
care să'l arate, adesea însă-şi muma îl ignoră. 

Concubinatul au era: supus la nici una din împe- 
dicările: de rațiune civilă -la care era supus marita- . 
giul. Aşa, de 'esemplu,. un preşedinte. de provincie 
putea lua de concubină o femee din provincia ce ad-, 

“ ministra. Astfel în 1. 5 Dig. de concubiuis Paul dice: 
_„»Concubinam ex ea provincia, în qua quis aliquid 
adiinistrat, habere potest. i — „P6te cineva să, iea 
concubină din provincia în care administră ceva.“ 
Cuvântul e că concubinatul nu stabilia legătură strinse - 
între familii ca maritagiul, şi prin urmare. nu. făcea 
pe Romani să se temă că: preşedintele va prinde ră- 
dăcini în provineie /încuserindu-se cu vre-o familie 
„putinte de acolo, şi va încerea șă. sguduie jugul ro- 
man ca să facă provincia independentă. Un patriciii 
a putut totdâuna să iea o.plebeie drept. concubină; 
acâsta resultă prin. argument d contrario -din' dis- 
posiţiunea celor 12 Fable | suscitată. Un ingenui 
putea asemenea să iea pe o libertă drept concubinii. 
In adevăr în legea 3 pr. Dig. De concubinis, Mar 
cian dice: „In concubiniata potest esse et aliena li- 
berta, et îngenua.—În conoubinat pote să fie și li- 

„perta altuia, şi o. ingenuă.“ , 

__ Aşa darnu numai că un patron pâte . să ia drept. 

concubină pe liberta sa, şi un patron. în cas de în- 

doială este presupus până la probă contrară, că este | 

'în concubinat cu liberta sa, pentru că este mai onest 

pentru patron să aibă pe liberta sa drept concubină, 

“de cât drept nevastă: „... gatippe cum honestius sit 

: patrono Hibertam concubina, quan matremfu- 

miliam habere (1%; dar încă un patron pâte avea 

„drept concubină şi o libertă streină, prin urmare un 

ingenuii pote avea drept concubină o libertă. | 

__ Un bărbat putea să ia drept. concupinzi o femee 

condamnată pentru adulter. . 

1) Ulp. l. 1, princ. in fine De concubinis.
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Ta adevăr Ulp. 1 1-ş 2 D. De concubină dice : = 

„Qui autem aLimiata “adulteri ii în concubinatu 

> Tcbuit, non puto lege. Julia “de adulteriis- teneri.: 

- qitamuis, si - uxorem 'eam duxisset, - tener etiur. — 

- Gel ce a avut în doneubinat pe o femee. condamnată 

-pentru- adulter, nu "cred .să 'cadă sub” pedepsa legii 

„? Julia despre ; ;adultere : “de. Ş. âr fi cădut, dacă ar fi 

luat'o de nevastă.“ N 

De şi concubinatul nu era : supus. la! nică ună din 

“împedicările de rațiune "civilă la. care: era supus. “mac. 

„ritagiul, eră înşă ca și -acesta supus la: tote împedi- 

“cările de răţiune naturală, dictate : de morală. 

Aşa, de esemplu, niininea nu, putea să ia de con: N 

- csibină, precum, nică nu putea . să “se îns6re cuo fe 

_mee care “era unită printr'un Gre-câre grad de cog- 

naţiune (rudenie) sai de afinitate. “Maritagiul era in- - 

tergis între aseendânţi şi descendenţi în infinit, (Inst. 

C.I t..10 $. 4), între “Golateral dintre : cară - unul A 

“cel pucin era în; cel Wântâiii : grad de „cognaţiune 
către” ascendentul | comun (Inst. Gartea I, 6. 10 $:2,-- . 
3,4 şi .5). Maritagiul era asemenea interdiș intre 

“ afină în linie directă în infinit-.($. Get 7 cod. tit.); î 
linie colaterală, de '1la, Constantin încolo între” Gum- - 

năt Şi cumnată ( 2 o. 'Pheod. -De îmcestis- muptiis, 
3. 10). . - 7 

Aceleaşi prohibiţiuni tnchuia- să fie şi pentru con-. - 
„eubinat,. căci 'eoncubinătul .era permis de legi şi le-- 
sile nu puteai | permite o uniune “neonestă. “Noi 'a- 
veti texte numai „pentru câteva, „ceasuri de cogna- 

* ţine. 

că comite încest “acel ce va lua de" conul pe: 
fata surorei sale, fie şi libertă: „Etiam „si concu- 

"binaim quis habuierii: sororis filia 'licet liberti-: 
nam, încestunm conimittitur.“ Acelaşi Ulpian- dice: 

Ulpian în legea 56 De * it supt un (28 2 gico ! 

„în legea 1 $83:De Concubinis că'u pâte cineva trăi. - 
în „concubina cu fosta concubină liher tă. a tatălui: săi, i
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S6ii a moşului săi, sati vice-versa, că făcând astfel com- | 
„mite un gitasi-incest care ca -o crimă ce este trebue 
prohibit: „Si gua in patroni fuit concubinatu, 
deinde în filii esse cepit, vel în nepotis, vel contra, 
mon puto eam recte facere ; quia prope nefaria est 

„- hujusmodi conjunclio, et-ideo hujusmodi facinus: 
" prohibendaum est.“ - : i 

__ Maritagiul. ca şi concubinatul nu pote să se. facă 
„Valabil de cât între un puber şi o nubilă, adică între 
un om de 14 ani împliniţi şi între o femeie.de 12 
“ani: împliniți. Textele relative la maritagiii . şuntii 
principiul T. X. din Inst. lui Justinian, De nuptiis 
şi prine. î. XXII, din Inst. Quibus modis tutela fi- 
nitum.. Iar textul relativ la concubinat este 1. 1 Ş 4 
D., De concubinis în care Ulpian dice: „Cujuscum- 
que aetatis concubina habere posse palam est, 
misi minor aumis duodecim. sit. — FB evident .că 
pâte cineva avea o concubină de' ori-ee etate, numai 
să nu fie mai-mică de doui-spre-dece ani.“ | 

Intoemai precum unui, bărbat nu % e permisa , 
avea două neveste -înti'acelaşi timp, duas “uxores . 
eodem tenpore habere non licet (Inst. Cast, 1 t. 10 

-$ 6 în fine), asemenea un om însurat nu pote avea 
„* eoneubină, nici un: om ' neînsurat două ' concubine 
„de! o. dată. Paul, în adevăr, Sententiw Cartea II, 

t. 20 Ş-1: dice. „Concubina nu. diferă: de soţie. de 
„ seât-prin_ intenţiune. — Concubina . igitur ab uzore 

solo delectu sepaiatur* Concubinani,. ez sola âmimi 
destinatione estimari. oportet“ : dice acelaşi “Paul - 

„1 4 De Concubiniş: 
In adevăr! 'numai dignitatea. distingea pe nevastă 
„ de coneubină (Ulp. 1. 40 $ 4 De legatis III), şi de aceia 
“celei Wântâii singure i se. dati -respectabilele nume de 
“ materfamilias, natrona, domina;. Femeea ingenuă 
"de familie bună, şi onestă, era presupusă de soţie; 
“trebuia act formal care. se „constate că a înțeles să
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„fie luată numai ca concubină, ca să fie concubină; ne- 
având acest act formal, bărbatul ţiincdto în casă co- 
mite stupriun. Femeia libertă, din contră, este pre- 
supusă concubină, mai cu sâmă când cohabită cu 
patronul săi. Asemenea şi cea ingenuă - de familie 
prâstă sâii răi nărăvită. In adevăr Marcian |; 3 princ. 

„ De “concubinis dice: „In concubinatu „potest esse 
et 'aliena liber la et “îngenua, et: maine ea que 

obscuro loco nata est, vel quoestauna corpore fecit : 
alioquin si honestae vitae et îngenuam  mulieven 
îm concubinatuim habere maluerit, sine testatione 
hoc manifestum faciente ' non conceditur: sed me- 
cesse est ei, vel uxorem eam habere, vel hoc vecu- 
santem stuprui cum ea committere.—In concubi- 
nat pote să fie şi liberta altuia şi uă ingenuă, şi mai cu 

s6mă aceia care e născută din obscură familie, s6ii 
care face comerţii cu' corpul săi, căci dacă va pre- 
feri se aibă ca concubină o femeie ingenuă şi onestă, nu 
“1 va fi permis, fără act care:să declare că ast-fel le 
a fost „consimţimântul : : ci va fi obligat s6ii s'o con- 
sidere ca nevastă, s6ii de va refusa, comite stupru 
cu dânsa.“ Adaugă 1. 1 princ. D. cod. tit. In“con- 
cubinat nu putea fi destre ca în maritagiă.. Pe când 
din maritagiti eşiai, după cum am arătat, copii le- 

„ gitimi, cari erai sub patria potestas a tatălui sei a 
moşului lor, din concubinat. eşiati copii naturali a- 
supra căror tatăl n'avea patria potestas. E 

Coneubinatul dura, pe cât persistati în” aceiași pă- 
rere ambele părţi. De acoia pentru indulginţă către 
“concubină, se considera - concubinatul. ca. subsistând, 
când patronul, concubinul ei, începea să. înnebu- 
niască. In adevăr Paul 1. 2 De Concubinis dice: „Si - : 
patronus,  libertam concubina habens, furere 
cceperit, în concubinatu eam esse humanius dicitur.* 
„Aşa deră concubinatul se dissolva îndată, ce una din 
părţi nui mai plăcea, şi nu se pedepsea cu nimica 
acel ce nu mal vrea să vemână în concubinat. Din
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"contră acela din sogi care fără motiv prevădut de lege, 
nu. mai vrea să fie căsătorit, şi trimetea . carte de 
repudiă socului săi, atuncă de era, acest soșii femeia, 
bărbatul opera  retenţiunea propler libevos, de era 
bărbatul, perdea dreptul la. acestă retenţiune. Paul 
în adevăr, CO. II, titlul De dotibus (Manuale juris 
al lui-D. Pellat p. 863) qice: „Si divortium est ma- 
trimonii, et hoc 'sine culpa mulieris factum est, 
dos integra repetetur. Quod si culpa mulieris fac. 
tan est divortiun, în singulos liberos sexla pars dotis 
a marito vetineatur usgue ad mediam partem dum: . 
tazat dotis.— De sa. desfăcut. căsătoria, fără culpa - 
“-muierii, destrea tâtă. se va cere înapoi. De se va îi. 
făcut însă divorţiul cu culpă muierii, bărbatul va. re-.. 
ţine pentru fie-care copil o a ş6sea, parte din dlestre, 
fără însă să trecă de jumătate.“ 

Apoi Cicerone, Topice, cap. 4 dice: „Si mulier | 
qatum fuisset nupta cum eo, gquocum connubiun 
non esset, nuntium vemisit, quoniam qui nati sunt 
patvrem non seguuntur, manere nihil opportet.— 
Decă 'muierea, după ce s'a măritat cu acel cu care nu 
avea, connubiii, * i-o trimis carte de despărţenie, fiind 
că copii născuţi. nu urmâză pe tatăl, nu trebue să 
remână nimic pentru copil.“ Aşa, dar dacă âr fi fost 
connubiii, ar fi avut: bărbatul dreptul să reţină parte 

- din destre pentru .. copii, şi fiind că numai când di- 
vorţiul “se întâmplă din culpa femeii, bărbatul are - 
“drept la retenţiune, și aici nu se pomeneşte de altă, 
„culpă de cât de trimiterea repudiului, 6că-dar că tri- - 
„_miterea repudiului fără causa legitimă de către unul 

” din socă, "1 constitue în culpă. o 
Acest text mai probă încă că de câte ori nui e con- 

nubită, prin .urmare când e concubinat, nu pâte fi 
vorba de retenţiune pentru trimiterea repudiului fără 

7 

E cuvânt din partea femeii, că prin urmare pote să iasă 
Gineva din concubinat când îi va plăcea fără se  pârdă 
nimic, ceia ce am susținut mai sus,
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Liberta | “anu -- patron | măritătă eu, “dansul, nu pâte i 

să se despar jă de dânsul fără voia: lui... Niminea no î .-: 

silea să'l ia de bărbat. Dar o dată ce Pa luate: legea 

Julia oprea d'al lăsa, fără voia lui. In adevăr Marcian l: 

28 De ritu nuptiaruiii dice: „Tnvitann Liber tau ULO- 
“vrem ducere patronus * non “polest.. — Patronul: nu. 

Si pâte să ia.cu dasila pe libertă de nevastă.“ Apoi UL! 
„pian l. 11 princ; De divor liis ice : „Quod ait lex di- 

vortii. faciendi potestas libertae que nupla est Da- . 
trono, ne esto: non îinfectum didetur efțecisse di-. .. . 
vortiau, anod jure civili solet' dissolvere. matii-. :.-. ... 
monium ;:.. denidue scribit Julianus de.dote hane - 

actionem non habere : „merito 4g igitur qui. pa. 
tronus- ejus eam au:or e esse: vult, cui nullo alio . - 

“conmubium ei est:. siam :quia iiatelleait- Iegislator :.. 
„facto! libertae quasi divemptum matrimoniui,: de- - 

trazit ei cum  alio counubiuni: quare cuicumgue 
mupserit,. pro. son nupta havebitur : Julianus Qui- 
den amplius. putat, nec în concubinalu eam alte-:. 
rius patroni esse putat. — Ceiă' ce dice legea. Julia . . 
că adică să nu pătă, liberta măritată. dipă patronul 
ei .să divorțeze, pare „că: a distrus'-efectul divor=, Pai 
ului, care după, dreptul civil de: obieinuit” disoliă” mari: 
tagiul ;.-. prin urmare serie Julian că ea nu. vă avea ac- - 
ţiunea :rei uzoriae. că nu vă putea si'și ceră îndărăt - 

"destrea: deci pe cât timp patronul 0 va vrea de. soție, 
ea nu are connubiii cu nici-un alt om : căcă fiind că a . 
înţeles legea... că prin. fapta: libertei matzimoniul este : 
ca şi stricat, 1 a retras connubiul cu alt cine-va; de 
aceia, cu “oră-cine seva mărita, se vă.socoti de: nemăr itată, 

+ Julian. mai crede chiar că iu pâte, să fie.nici:în con- 
-- cubinatul altui. patron.“ "Din acest text: sesultă, că: 16- n = 

gea 'Julia sa ocupat de Jiberta; soţis,” iar nu de.li- : 
berta concubină. Prin urmare. ar “fi. logic -ca libertă . - 
concubină a patronului săi să pâtă său]! lase fără 

- voia lui, şi să se.potă mărita sait intra în “eoncubi- 
“natul altuia. "Ulpian însă crede” că nu: trebue să tra- i 

- N Ă
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gemii acestă consecinţă „din. disposiţiunca legii Julia 
ci. că libertei. concubine a patronului care a părăsit: 
pe: patron fără „voia luj, trebue să i-se ridice connu-.- 
biul, să nu i se dea voie să se mărite cu aliul, căci, 
-dicea el, e mai 'onest pentru “un patrona avea o li- 
pertă drept concubină, "decât! drept nevastă. Prin ur- 
mare; „după - Ulpian» nică ! liberta. concubină nu "pâte 
„să lase pe patronul săi fără voia lui :. , Quae în con-" 
cubinatu est, ab ..învilo patrono poleit „dișcedere, E 
et alteri se aut in 'matrinoniuai aut în "concubi- Pi 

natum. dare. Ego: guidem probo în concubina Adi- -. 
. mendum ei coniubiun, si pationum imovitiun de- E 

"serat, quippe cum. honestius sit patrono libertani 
".concubinam qm, mat emfamiliaș habere.* 1).: 

“Impăratul Leon filosoful, printr'o constituțiune; a: i 
sa “din anul 857 după Christos a. abrogat conicubina-. 2: 
tul... Eacă textul. “acestei constituţiuni - care-este a. 
91-lea şi este întitulătă:: Ut 'cuncubinam: 'habeve non i Să 

„liceal să nu mai fie permis nimului a aveă concubină): 
„Neque minus .:ea lex, quae- probrose cum concubi- .- * 

- mis îinmisceri, non erubescentibus id: permitten= 
dam judicavil, honestatem - susque .deque habicit. 

* Ne -ergo hoc. legislatoris eriatun dedecore nostrani: 
* rempublicăm dfficere sinaius:  Jtague, lex illa în. ae- 
terhuni sileto.. Ab. illa enim non modo -religiouis, 
verum  etiam natură înjuria, secundiim -divina _ 

. Ghristianisque: convenientia ptaecepta prohibemur. . . . 
 Btguvidem,. si cum: 'fontem habeas, sobrie înde ha-. 
„aurie divino praecepto' 1MOneare : qua ratione cun: 

“puras' aquas haurire liceat, latum tu mavis >-Tum 
tamietsi' fontem non habeas,. vebus tamen vetitis A 
uti NON potes. Cceterum vitae consorteri inivenire ! îi. 

” dăfficile non est.—Niă mai “puţin “acea lege, care a -gă:- 
"şit'cu “cale. să” permită * să. se; amestece-“cu: concubi-.. Ea 

„ele celor care nu. se „Fuşinaii să :0. tacă, nu. mai putin, - 
Pai 

E 1 “Vedă Cujac 7. 7 pag, 2281. 

. 7 
d 

a.
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acea lege 'a luat peste */picior onestitatea. Să nu lă- 
sămii dră ca acestă exâre a. legiuitorului să  desono-: 
reze statul nostru. Deaceia tacă acea lege în veci! 
Căci preceptele divine ale Christiauismului ne ordonă 
să ne ferimii de acea injurie adusă nu numai reli- * 
giunei ci și chiar naturei. Și în adevăr, : dacă 'avend 
„sorginte (pură) preceptul divin te povăţuesce să te adăpi 
cu sobrietate: de ce putend să te adăpi cu apă 
curată, preferi re lutul ? Pe când de n'a avea sor- 
ginte, nu “ţi ar fi permis să te  servesci cu .lucruri 

„oprite. Apoi nu e dificil si'ţi găseşti consârtă a vieţei.« 
- Astfel . dispăru concubinatul din legislaţiuniea ro- 
mană prin influința Bisericei Orestine eare .vedea 
întinsul o instituțiune rivală maritagiului 1), Aceiaşi 
influință întindendu-se! şi mai inult, avea să facă mai 

"târdiii în Francia să dispară, pentru ' acelaşi cuvânt, 
din usurile romane ale Galo-Romanilor, adopţiunea. - 

N 
” 

MI 
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„i C „aud atului "1 conservată incă în timpul lut: cu religiositate ' Bascii si Pireneii: 'audio tăimen „€eum retinere districte.  Vascones et Pyroeneos (T. 9:c. 829), Şi nu ar fi de mirare să fi fost adevărat ceia ce âudise Cujaciă; căci în p6- lele Pireneilor ati dominat mult timp Visicoţii după ce au fost is . PinșI din ceail'altă parte a Galiei de către Franci, şi Visigoţil (una din: „ramurile națiunel gotice, cea mai aptă din tâte națiunile barbare întru a se romanisa), când ai trecut din Italia în Galia, ai trecut cu con- dica Lcodosiană care menținea în (6tă virorea sa concubinatul. 

1.) Cujatiă dice însă că a audit că usul concubin 

N 

A
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“In anul! 1873 ami scristi o o dissertaţiune asupra con: 
cubinatului în dreptul romanii pe. care am publicat'o 
în hevista. contimporană, şi în care ami schiţati în 

"trăsuri repedi. natura şi effectele concubinatului, arr&- 
tândii deosebirea care „exista între ellă şi  căssătoria 
legitimă, ȘI îndrăsnindii a emitte asupra, acestei ma-' 
terii o opiniune care contraria până la 6re-care puneti 
„opiniunea, în general 'acereditată susținută de nemu-.. 
ritorul. Cujas; “după eare concubinatul: ai fi uă uniune: 
legitimă, analogă cu căssătoria, legitima conjunetio, 
cum o nurheşte elit. Unul" din foştii mei şcolară şi 
din . amicii mei în acellaşiii timpi, Domnu Constantin 
C. Arion, mi-a attrasti attenţiunea assupra unei mo- 
“nografii. apărută în: Paris în anul 1880, a mult regre- 
tatului Paul Gide în care acest însemnatii Romanistii 
expimea o. opiniune 4 eg galemenie contrarii opiniunei. lui 
_Cujas. - Sei 

Inainte. de mine, “nică” "Dorea, nică Pothier, nici 
„Puchta, care stati. oecupat de questiune, nu-i ai dat 

“o attenţiune sufficientă .şi nu 'Și ati, dat 'osteneala să . 
" demonstre în modii serios falşitatea theoriei lui. Cujas. 

Piind-că după mine; la “șepte: ani de! intervalii, 
Paul Gide a combătut theoria marelui Papinianii mo- 

„ dernă,- şi fiind-că eu totă “acestă similitudine. între 
" theoria să. şi a mea, există „însă între: dânsele mark. 
deosebiri, 'fiind-că . theoriă lui Gide mi se pare mai 

“plină” de erioni de cât chiar a lui Cujas, de aceia amii 

-Z
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Jiat din noii condeiul în mână şi am intreprins a 
-." face eritică acestei recente theorii. Aaa , După mine concubinatul nu este nici justun ma-. 

-trimonium al. Romanilor, nici: mutrimonium juris 
“genti, nici chiar vă legitima conjunctio de uă Or. 
dine inferire.. Amii demonstratii acesta în destul în 
anul 1873 și nu voiti reveni: asupra acestui puneti. 
Woiii observa însă că violarea obligaţiunei.. de fideli-. 

tate ce 'şi dătoreseii soţii 'unul altuia în ambele speţe 
de căssătoriă, attrage după sine pedepsele infleșse, a- 

-. dulterului, mai grave în -prima de cât; în secunda, pe 
când: nu există nici “0 obligaţiune de fidelitate intre - 

" concubină, Totuşi însă eii credu că concubinatul nu 
este uă simplă stare de fapt; pe care legeâ să o ne- 

"- glije, să o despreţuiască, în. cât să nu “și dea.ostenâla 
- de a se ocupa de dânsa. Concubinatul nu € o upiune | 
legitimă, nu' e uă căssătorie nică! de drept civil nici de 
drept al ginţilor, dară e mai mult de cât uă simplă 
stare de fapt, este uă inistituţiune juridică de care 
legiatitorul romani Sa occupat, şi pe care a regulamen- 

stat'o mult înainte de Constantin, cu t6tă asserțiunea con- - - 
„1 trariă a lui Justinian (1), căruia mă miră cum. Gide îi 

A 
= = 

() Justinian dice,- in adevăris,. în prefața - novellei S9, -că numele de copii "naturali (susceptibili de legitimare când .provinti din concubi- 
nat) era necunoscut legislaţiunei Romane, şi că nici unii sentiment de 
humanitate nu determinasse pe legiuitor să se ocupe de denşi!,- că a- cest nume figură pentru “prima, Gră în Constituţiunele imperiale numai 
de la Constantin incolo. Acâsta este o. errore grosolană. In adevăr Mo- 
destină pomeneşte de filii naturales în lesea il D., De his qui sui-vel alieni juris sunt, în terinenii următori: Zaviti filii naturales vel eman cipati, non rediguntur in patriam potestatem, ceia ce 'insemnează - “că fiii naturali (adică născuţi dintr'an tată, liberă și uă mamă. liberă, "căci copii născuţi dintr'un tată liber și uă. mamă servă sunt subtpu-. „„terea dominicală a stăpânului mumer-loră, Și. prin urmare nici cu voia. - - “lor nuspot fi adoptaţii nu pot fi reduși fără voia; lor subţ “puterea pa- - ternă a tatălui loră. adică nu pot fi adoptați. Ceia_ce: mai demonstră că răi spune Gide că expresiunea fii 'naturales designă copii: năs: “cuţi din contuberniuzm. Dacă câte uă dată, şi în' mod impropriă,: in- semnează acesta, insă in, regulă generală, chiar în timpul classică (mar- torii e. Modestinii) insemncază copii născuţi dintr'un tată liber şi uă “mamă liberă, fie din uniune passageră, fie din concubinatii.. 

" ? . e 
p



| - face. cr căii în “măteriz; dș: liistowii 
„+ -cine-va să aibă. mai multe: coricubine -in: “tinipul Tu. 

- Pliniu cellii tenăriă: (BEpistole. III, 14, întocmai preciim.. 
a nu putea 'avea: cineva în acellaşiti timp mai nule: te- 
u-meă legitime, pe când lă: popsrele moderne. pote cine: 

“va să aibă; ori:câte; concubine: vrea. „Assemenea, nu pâte - n ne 
„a - cine-va,. fără! a conuhitte unii: staipruni, padepsităi, de - 
“legea Julia, ide. adulteiiis,;: să..ia -pe' ori ce: forheiă 
“drept. coicubiriii ; aşia: nu: „pâte.- “luă cine-va” că .con- 

3. cubinăuă ingeniă 'Nonestae conditionis, uă matrona,: 

     
  

  

i In adevăr sui putea : 

uă materfămilias. (Mareianii” loga: 3, Di. De . eonicu - 
". Dimâse: XXV, 7 pe: când. la poporele, moderig : -pâte' : 

să aibă Gine-vă-uă cucână mare dept concibină,; fără 
“să fie. expusii. la nici-o pedeăpsă:: şi-la-nică” ui despre. - i i e 
„.: Assemenea. ună: presidentii, de. pioviriciă - pote” să ia. ză 
“drept concubină . o femelă. dginiciliată. în: provincia pe... 

"care, o adniinistireasă (Paul. legea 5.D: De.concubiuis) 
“pe cândi nu, pâte. să. conțiractede cu. dânsa fustae 

    

“muptiae, : “Geia : ce “constitue: uă: “regulaiientarei. „givile; i: 
iar nu. penală! a conicubinătalut; cu. voia. şi, făra Su= pă 

.::părarea, lui: Gide, cars 'este. în: errgre, când: suisţine, că, 
:.xegulele, ii: “Digestă care. permittii. sati: .prohibi COn-.. 
Ă 'cubinagiul: (cum îti nuriieşte ellă) șunt reguli de dr cptă 
"penal, iar: iu: reguli, de dieptă civilii: Prin . „iirmare. 

 conicubinatiul- “Romanilor: “6ste::depânte de ă-ti con: -: 
: “cubinăgiul moderni. “Şi vorba. conciibindigiii ; 6 răi 

"” allessă” - de Gide. „pentru ă, designa. conâubiniatul Ro-. 
i -manilor,-: Rău” dară luştiul: Româniştă . vetrăge ace-! 
“atei. instituțiuni. a. Romanilarit: expresiunea tranițușită - 
„.„de” concubinat: ce- "i: at. „applicat; interpreţii : anțerioră... 
lui cu. "drept cuvânt: Și într'adinsii;. tocmai - pentru i 
„a: distinge. coricubinabul. Romaniloită.. de. reoncubinagiul * 
”* popârelorii” moderne::: Ti. Jitieitină nu: pote. trăi în £ 
i. eoncubinat; cu. altul : de: “cati: cu . „patronul - şti, : fără 2 

1 Voia acâstpiă. E: adevărat: "că. reguilamenitarea: şi: et 
. fectele “ 'concubinatului. ati. fost întinsă subt." împă::: 

E aţi ch estini, * adevărații că. subţ pipe aţi chir eștini., 

  

   

       



220. 

si- până la Justinian inclusivii, concubinatul da naştere 
la copii naturală, singuri. apți a fi legitimaţi prin căs- 

_sătoria subsequentă a.părinţilorii lori; singuri apți a 
"succede. în Gre-cate măssură tatălui lori. Dară dacă 
- regulamentarea este -mai . pronunţată, - dacă effeetele 
sunt: mai întinse: în dreptul byzantin, înainte de Leon - 

„ Filosoful, care a proserissti de totii concubinatul, nu. - -! 
este mai puţin adevăratii că concubinatul formâsă uă | 

„„instituţiune. juridică. recunoscută și regulamentată de 
dreptul Romanii chiar: în periddă elassică a historiei 
acestui dreptii.. a a 
„Nu mai puţin erronatii este Gide când susţine că - 

„ dreptul romanii €lassicii. nu s'a: occupat de copii na--. 
tuiali.. Sa occupat de ei, permittând de a % adopta 
„acellui ce are deja copii legitimi născuţi “ex justis 
„muptiis. Dacă nu-le-a accordat faciă cu tatăl lor drep- 
uri în simpla loră qualitate de copii naturali, acesta 
„nu va să dică că:nu's'a oceupat de ei. Dreptul ro- 
man classicii: nu le a accordat drepturi la, suecessiunea 
tatălui lorii în simpla lorii calitate. de 'copii eșiţi din 

„concubinat, pentru „că tatăl lor avea . mijlocul „adop- 
făunei pentru. a i întroduce în familia. sa legitimă, . 

Acesta este causa pentru care nu era: trebuință de 
„.” legitimaţiune în legislaţiunea classică, -legitimaţiune 

„pe. care legiuitorul : romanii -chreştină a adimissti 
„nu -atât ca o instituţiune dictată “de necessitatea | 
juridică, căci se putea dispensa de densa, ci mai 
multă . subt influenţa. theoriei chreștine a iertărei,.. 
a precepțului evangelicii: că cel din urină intrat în 
Bisserică -e ca şi celli Vântâii, a cărui parafrasă fi . 

„„ losofieă este. că cdllii ce se citeşte “este iertat şi con-: 
| siderat ca cum nar fi păcătuit, că cel ce se 'înisără 

cu. concubina. sa legitimâsă pe: copii săi întocmai 
precum cellii ce “se căssătoreşte: dă “naştere încă 'de -- „la început la copii legitimi, i o 

Gide nu e: mai puţin în” errâre “cândii susține că" expresiunea” liberi. nahirales însemneadă copii năs-. 

N.
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„cuţă din contuberniun:: Dacă textul pe care îlii ci- 
teasă elli se referă la copii eşiţi din contuberniuiia, 

„nu mai puţin resultă din alte-texte că acâstă expre- 
'siune se aplică în modii mai propriii şi mai special .. - 
copiilor proveniţi din relaţiuni între persâne libero şi . 
cu atât mai mult copiilor născuţi: din  concubinatii. 

Aşia în cât alta e contuberniul şi copii eşiță din cllii, - 
alta, e concubinatul şi copii la care pâte da: naştere. 

Din tâtă acâstă discuţiune conchidiă că nu trebue 
“să, serutese cine-vă cu ochi modeini instituţiunele po- 
porelorii antice, că marea artă constă : “toemai . întru 

acesta, întru a se într oduce cu -mintea în star ea lorit:. 

socială, în educaţiunea lor politică,: în relaţiile : lori 
“intime, întru a trăi quasi, în mijlocul lori, spre a le 
„putea înţelege, studia şi deseri sub tote. raporturile, 
întru a. se romanisa pentru Romani, spre a. putea . 
deseri în -tâte. privinţele. Acesta este defectul a mul: ” 
tor seriitori, de eare-nu a scăpat nică celebrul Gide. 
Ell a credut că găsseşto. concubinagiul modem în . 
coneubinatul roman. Sa înşelat; ca şi A ccarias când: 
caută moravurile romane, fără să le gissscă, pretex- 
tândii că Romanii nu aveati viaţa de salon. ea popâr ele 
moderne, ca cum în sal6nele moderne sar găssi ima: 
_ginsa adevăratelor moravuri a poporului. 

Nu, în salâne nu pâte. cine-va studia "moravurile 
“adevărate alle poporului, ci numai. viţiile luă, des- 
trăbălarea lui. Cândii ar judeca cine-va. pe poporul 
francesii şi pe cel Românescii după esia ce vede în' 

salânele 'lorii, sar lua cu mânele de pării şi ar des-. 
_pera despre elle. Din norocire poporul adevărat, se- 

rios; fundamentul Statului, n nu şi restrânge imaginea în | 

„aceste psychee. |



  

    

      

   
Orare) 

Pi tea 

  

: SR “An orbit. în. “colul Ţ aj “Prăgatientelor mele. 
aa “juridice d6 clienți. şi. :de „plebei: a 

aaa erorilor * ce: şăti comisii de: mai: multă Seriitoră, între. 
a o alții de; Mommsen şi, Fustel de. Coulanges. : 

.Plobeii' suit.-gi 
.” par care nu se Sinițoaii în nevoie, .din causă că aveaii 

. 

i n i anu ap de ginte, . unui pater. x&imâneaii. complee- ... 
i tamânte, liberi. și independenţi, Ja. începiit fără. drep-::: 

unt, politice, în ţirmă chiar cu drepturi. politice. Dar 
în regulă 'generală,. și: mai 'cu. seamă în'celle dântâiti 

Ș “timpuri, „majoritatea; plebeiloi” se punea sub: „protecţiu-“ 
„nea :câte-uiui capii de ginte, a'unui pater, care atunci . 

:se. numea patronii. -Relaţiuneă- între client şi patronii: 
vera 0! relâţiane: de: dependenţă, dar -elieritul remânea 

'aksolut, liber şi în: “fapt ŞI în: “drept, rămânea prin ur 
mare. 'eapăbilă; de â: câştigă : avere. pei. „Seama; sa, care “ 

pi: Vera sa, asupra căria patronul nu ăvea' nici un: drepti, - 
2. ieăte'-se transmitea: âb initestat, hieredilov. sii; ȘI-agna-" 

„"tilor şi în urmă Şi - cognăţilor. săi... Era: 
RER pendentă între: client; Și p 

  

   

  

a: 0 “simplii de-. .. 
atroră: în. sensul: că. clientul. : 

  

":etumpărarea: "din. captivitate, -amendile. la car eracon- damriat,: cheltuielile proceselor, a. constitui dotă ficei 

“Orad de: cuviință “a: reveii.. asupra lox,. din. causa „o 

genul şi: clienţii sunt. șpecia.. “Acei ple: | 

„-"mijl6ce, de: i. :s6 pune. sub protecţiunea: unui patriciii, . 

„7 era dator să: ajute-.a plăti - despăgubire: pentru, reg



sale, şi a contribui la cheltuielile necesarii “peniră, 
exercitarea funcţiunelor salle și susţinerea” dignității 
rangului săii;. clienţii făceaii propagandă pentru pa- 
tronti la: alegeri, votati pentru: ellii: În sensti inversii - 

"* patronul ajuta: pe ' client 'în “procesele lui, i da gra- 
tuit territoriii de cultivat 'cu titlu de precariti. Unul, 
în contra dltuia în: mod reciprocii nu putea mărturisi, 
vota, nu putea să se tragă. în judecată unul pealtul 
fără “autorisarea prealabilă a: magistratului: Posiţiunea Ș 
clienţilor semăna: în parte cu a 'liberţilor. Dar uu.e 
exact. a dice cum susţine ] Mommsen, Histoir e romaine- 
trad: -francesă deja citată, vol. Î, pag.. 76, că posiţia: 

“clientului era a unui omi liber în fapti şi servi în | 
“drepti. Cu nimie nu. dovedeşte - Mommsen asserțiu- 
mei sa. Clienţii sunt antetiosă lui' Romulus; clientela e-: 
o instituţiune comună tutulor. popreloy. italice şi: 
grece şi forte. vechiă,:. Pe când: servitutea de dept, 
însoţită de o libertate de fapt, e: 'o instituţiune- tardivă . 
datorită pretoiilor, + care se applica la:acei care nu» - 
erati: manumiși. în mod”. solemnii ci numai în mod. 

„privat, . instituţiune ce m'a' putut. appare de cât cel 
mai: curândii pe la. mijlocul Republicei şi . care: a fost. 
transtormată în libertate de „epi inferiâră de legea. 
Junia | “Norbana în: anul 71" de: la. fundarea „Romei, 

_ '"Assemenea nu este exacta dice, cum face. Fus-.. 
is de Coulange, Cite aiatigue, L-a. edițiune, pag. 128, 
că elientul- a fost mult timp ună servitori . legati de | 
patronul săi. E evident. însă că-elientul intra în gin- - 
tea: patronului, nu ca agnat, “că lua momen gentili-. _ 
tiu al patronului săi, "că participa la- sacrele sale. 

- “private, dar acesta. nul assimila subt nici un “punet - | 
„de vedere cu unii servi. - --: - a 

” Clienţii unei ginţi patricie; erati i adessca forte nuni6- 
roși. Ast. fel gintea: Appia avea, cinci, îniă de. clienţi, - 
gintea Fabia patiu mii. - 

- ::. Încetul cu” încetul: relaţiunile. dintre clienţă-şi pa- . 

| troni se slăbiră. Dar nici chiar în: cellă dânteii tim 

.
 

a
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_puă, cum am dissă, nu era subjecţiune din partea cli- 
entului. către patron, cuin o crede elericalul 'şi autori- 
tarul Fustel. de Coulanges, care vede totul cu: ochii . 
cu care raţionează. el în politică, îică mai puţin cuin - 
„o. crede servilul. Mommsen, care 'nu. vede binele de 
"cât în autoritatea şi dominaţiunea cellor mari assupra 
„cellor. mică. - e e 

Reformele. lui Servius. Tullius. . Servius Tullius 
este după unii, născut dintruă servă; în acest sensii 
se.pronunță Plutarhii, care ne spune între altele că. 

« aftară de Saturnale, se acorda servilor pe fie-care annii 
câte uă di de libertate în niemoria” naşterei servile a 

"lui: Servius 'Tullius. O povoste însă spune că întruni 
visti a apărut unit genii, în mijlocul flacărilor vetrei, 

„ Oeridiei, servitârei reginei Tanaquil, soţia lui Tarquiniii 
cellii Bătr&nti, din care ea a conceput pe Servius Tul- - 
lius.. In fine după o a treia versiune, alții, între „care 
“Impăratul Claudiii, eare a compusii! o .historie-a .Etrus- 

„ cilor, dice în acâstă  historiă, că Servius Tullius nu 
este de cât Mastarna tovaroșul fideli al lui Coelius 
Vibenna, ambii. ducă toseani, -Mastarna câre cra fii. 
al unui principe din Corniculum, ! că ambii adică. 
Coelius Vibenna: și Mastarna ati venit în timpul lui 

» Romulus. de S'aii stabiliti pe muntele Coelius. 

.. 

Or cum ar fi, nue mai puţin adevărat că acest 
rege a fost un rege popular. Reformele sale militare 
şi politice ai fost făcute în favârea. poporului. Potă 
lumea. este de acord în „acestă privinţă atât . Victor 
Duruy, cât şi Fustel de Coulanges, cât şi Demangeat. 
Numai Monunsen susține că reforma lui Servius Tu- 
lius nu a fost o sehimbare ccrută de plebei, căcă 
noua constituțiă. le impunea datorii, fără să le dea 
drepti (Trad. cit.. Vol. I pag. 100), că eu. dato- 
reşte originea sa sai, înțellepeiumeă unuia, din regiă. 
S0ă, sati dorinței pressanute a cetățenilor (patricilor) 
care 14 mai vrea să, fie în mod exclusiv. î111p0- 
văraţi cu serviciul militar, şi cereaii, ca să fie su-.
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puși la acest servicii, şi mecetăţeniiă (plebeii). Adevărul 
este însă că acestă constituţiune a-lui -Servius Tullius 
este făcută în interesul-plebeiloi: şi de aceia cum dice -.. 
Fustel de Coulanges, op. eod. pag. 338 şi 342, ,tra-.: 
dițiunea. şi attestațiunile historice a -cellor - vechi: 
puiuti: subt Servius. Tullius celle dintâi progrese 
alle plebeilor; ura ce .patricii conservară . contra, 
acestui rege arrâlă în destul care era politica .sa, 
patricii își resbunară .pe elli, puindii, să "1 o- 
1076. a e, E 

Reforma' sa este îndoită, militară Și politică. . Mili: 
tavă. Eli lăssâ poporul roman împărțitii după stirpe -. 
în celle trei triburi, Pammenses, Tatienses şi, Luceres, 
care continuară a se mai adună în adunările curiate: 
Insă allături cu acâstă împărţire după 'stirpi, împărți 
territoriul Romei - în patru triburi sai circonscripţi-. 
uni teritoriale, în care locuitorii. erati classaţi după 

„domiciliii, patrici şi plebei la un. loci, mai mulţi ple- 
bei de cât patriei, căci plebeii nu prea aveati pămân- 

„tun, prin urmâre nu locuia de loc la țerră, ci cei 

“ lius -dede fie-cărui. capii” de familie: plebeiă 7 jugere . - 

mai mulţă în orașii. Aceste patru triburi: erati u-. 
bane. Împărţi campania în alte 21 triburi: rustice... 
Aceste triburi rustice se înmulţiră până, la 81. 
Acesta era niumărul lor în anul: 513 de la fundarea . 
Romei. De atunci înainte stete pe loci. Servius Tul- | 

1”, 77); din ager :publicus, luând parte . din.:pămân- | 9 
turile usurpate de patrici din acest ager publicus. | 
„Aşa dice Duruy. Fustel de Coulang6s dice din &on- 

tră că pământurile acordate plebeilor fură din terito- 
riele luate de la inimici. Bi: cred că “pământurile. âc- 
cordate-plebeilor fură luate şi din territoriele occupate 
de la inimică, şi din- pământurile usurpate de patrică - 

„din ager publicus. Fie-care tribii: îşi avu magistratul . 
săii,' curator tribus. Armata nu „mai fu compusă nu- 
mai de patrică ci şi de plebei. Toţi: cei ce aveai a- 

15.



vere,. care: putâaii.« conbibăi la' sar Ginilo Statului; assi- N 

dui (de, la . assem. dare) combăteaii în legiuni. 

Cei ce "aveati avere; formati” cinci classe,. Cei ce nu. 

“aveati nimic, după- Dionysiti formati a şeselea: clâssă (co- 

pite ceusis). Cejle d'ântâii; iei classe (classa L-a care 

1 avea armura. complecţă, classă IL şi a Ill-a care -aveati: 

"“Dumâl pavăsa,. câsca.. şi”. spada) constituiăti celle trei - 

linii Vântâiii „ale:legiunei. A patra. ş şi 'a cincea classă a 

„“undi armâte! compuneiit corpulii velițiloa» cellor neînar- 

1 mată șialpr Aștiar ilor (înav maţi:cu pr Asti). Fie-care classă 

„se împărţia îm companii, . niuhite' centurii. Pe lângă. E 

- 2: acestea: eiaii cavalerii, compunind "18. companii sait 

"centurii: Classa [':8e “compunea de toți ceţăţenii 

- „care: aveati cell * puţin 100000 aşi;-a [l-a de cei 

“ce'aveaii cellii. puţin: 75000. aşi; a-III-a de cei ce: 

 âveati: cell: puţin: 50000 ași;-a IV-a dezcâi ce -aveaii 
cell puţin 25000 aşi, a-V-a de cei-.ce aveai cellii 

- puţin - 11000 aşi: Cea Mântâiii erai. împărţită în -80 

„conipanii, saii centurii, din care pătru-deei de juniores 

„(cei “ce aveai. întie 17 și 45 anni) şi patru-deci de se-. 

-. miores (eci ce: avâaii. mai “mult de 45 anni). 

“Classa” a. doua coprindea 20 de.companii sai cen- . 
“ turiă:din. care dece'.de 'junidres şi dece. de seniores. 
Classa; .a' treia, idem..-Classa a: patra” idem. Classa 

1 

„ - acoimeea 'coprindea. treă-qecă de. companii. sati centurii, 
- din care :15 de ijuniores şi '15 d6 seniores. Pe 'lângă. 
” acestea..hai - erati -şi două „companii sati centurii de 

: fabri, meșteșugari ; una de juniores şi alta, de seni-. 
“01:65, două. companii “sati centurii de musicanţi tibi 

| cines et: cornicines; una. de juniores şi alta de seni- 
orres. Mai i 6raii și opt-spre: docă companii sait centurii 

. „de eqititos, călcâi oți, care! se compuneati din cetăţenii 
- c6k mai importanți, care.aveati cellii puţin 1000090 ași. 
"Im. fine toţi. cei: ce aveaii mai puţin. de 11000 .ași, se : 

-. Mumeati căpiţe censi și formati -o singură centuriă. Fi 
„3 erati: dișpensaţă de :a „ aere, la. r&sboiiăi. La : r&sboiti | 
E mergeaii. numai A equilos şi jumiores din fie- care clas- 

Pi 
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i. Capite. ceusi nu "mergeati la răsboiii. Mamiils a 
i fost: cel d ânteiui care i-a: chemat subt: arme lă xăsboiii. 
„.Seniores: în timpii de răsboiii “stai. în + Roma. pentru 

„.. pada şi apărarea: oraşului. | Di 
i - Cetăţenii care. aveaii: 6re-care dvere, aveati i dreptul ! 

si de-a vota. Ei votăii, în jcomiţii,, aşia, dlisse centuri- . 
“ate, pentru * că. fie. -care e6nturiă “avea-unii votii. Pe. 

| când. coiniţiele . 'curiate se adunati în foruin, în centrul: 
„.. orășului, comiţiele cenituiiate se adunati în câmpul 
_lui-„Marte, afară din Roma, şi. chiar de ; Domaeriauin. 
Se. ehisimati: mai ânteiă. celle 16 compânii de: eguites. : 
În. fie-care companiă isolată, se procedea consultându- : 

-se-cetăţenii dintrânsa; majoritatea voturilor dintr” ânsa -- 
“constituia un singur .votiă. 

„+ Aceste opt- spre-dece centurii de oquites votând 
| întăi se. numeaii -praerogativae. Elle votati. ântăiii 
“ca să luminese -pe celle-l-alte. Apoi votati celle opt-: 
. deci de centuiil: din 'classa I. Dacă erati de ăcordi cu. 

* celle opt-spre: -(lece de“'equrites, fiinid-eă se forma mâ-, 
“"joritatea. de. 98 voturi. din 193, nu se mai consultati - 
> centuriele din clăssa a doua, şi din celle-l-alţe. La din. 

: contră, se. chiemaiă: și 36 “consultati Şi centuriele din 
“classa.a, “doua, Şi: aşia mai încolo. “Rare ori vota cen-. 
turiele din elassa a treia şi- forte rarii celle din a, patra. 

. „Juniorii “din. fie-care, clasă, de şi: eraii naturalemente 
-.. mai; numere şi de cât: seniorii, cu tote acestea formând 

“uită, număr: egal: 'de companii. sati: centurii, dati: unii 

n
.
 

  

"5 numării- egal de voturi. Cu chipul. acesta s& da pre-.. 
- î. cădere otiiți, adică, 'experienții, şi averii. Dar fiind-că . 
+ avârea:nu cra: inaccessibile că patriciatul (din causa pro- 

. hibiţiunei: căşsitoriei între :patrieii şi-plebei),. era ușa! 
deschisă plebeilor: la” drepturile politice;- Insă Servius ” Ă 
Tullius, casă. nu sperie încă: de la început pe. patrică, T: 

-decisse. că. propunerea " proiectului: de lege -şi. convo- . - 
“carea comiţielor centuriate . “trebue să fie approbate 

| prealabilemente printe”! unii senatusconsultăi,' votat de. . 

Senat,: „care. se. „compunea, numai, de: patriei. Se „ma 
SE E , TE
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cerea apoi ca legea votată de comiţiele centuriate 
să. fie aprobată în urmă de comitele curiate, ia- | 
răși compuse numai de 'patrică. Acestii votii însă de - 
la -anul 416 încolo de la fundarea Romei, deveni o 
questiune de. simplă formă, căci dictatorul Publilius - 
Philo făcu să se voteze o lege prin care se decisse 
„că pe fiitor comiţiele curiate vor fi chiemate să aprobe. 
prin anticipaţiă eu ochii închişi projeetul de lege ce 

era să se. presinte în urmă comiţiilor centuriate. In 
timpul regalității legea curiătă era propusă do .rege, 

- cea centuriată asemenea de 'rege, în timpul Republi-. . 
cii legea .curiată era propusă ca şi cea centuriată 
de unii magistratii din ordinea senatorială, de exemplu 

„ „consulul. Când consulul putu să fie plebei,.putu să 
propue projectul de lege în coriitiel6 centuriate şi 
plebeul. La început însă nu, iar în comiţiele curiate. . .. 
nurai unii patriciii putea în tot-d'a-una să propue 

- projeetul de lege: .De la 416 încolo comitiele cuiiate 

. fură redusse a vota acte de jurisdicţiune graţise,. 
adopţiuni, testamente, şi la finele Republicii elle. eraii 
represintate prin cei 80 de lictori a cellor 30 de 
curli. . | - a 

Tarqauiniti Superbul (531—510). -Servius Tullius 
avea două fete din .care.una Tullia era logodită cu 
Atunte, unul din fii lui Servius Tullius, bărbatii bună, 
eea-l-altă: logodită cu Lucius, celii-l-altiă fiii al lui Ser-- 
vius Tullius. Tullia era ambiţi6să, Lucius orgoliosti şi - 
erudii. Tullia se-înţelesse cu Lucius, "Ea. otrăvi pe 
Arunte şi pe surorea sa, şi se: căsători cu Lucius. 

„Servius Tullius, desperat, voi să abdice şi 'să stabilescă”! 
guvernul consularii. Profitând de acesta, înarmatti cu 
acesti pretextii, Lucius, în complicitate! cu o parte 

* din . Senatori, intră în Senat. investitii cu purpură, re- ! 
gală, resturnă pe Servius după treptele Senatului şi 
fiica sa Lucia trecu cu carul 'săii peste corpul săi. 
Strada purtă nuinele de via scelerata, _Tarquiniii Su 
perbul guvernă cu pompă, orgolii şi cruzime, omori 

.ş - A e : ?
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„parte. din, senatori, pe alţii îi despuiă | de. avere. 
De aceia Senatul “se: exasperă, Lucreția soţia lui 
Tarquiniă Collâtinii, (unul din fi lui Tarquiniă Su- 
perbul) este desonorată: de Sextus: cumnatul ei. Lu- 

_creţia se înjunghiă. Collatiniă, Brutus, Lucretius fra- 
„tele ci, Valeriii excită Senatul, proclamă căderea lui 
,  Tarquiniti Superbu şi a dynastiei salle, şi Comitiele 
„alegii în locul regelui duoi „consuli, pe Brutus şi pe 
 Tarquiniii Collatinii. 

Amii vorbiti în voliaznul 1 despre religiunea ro- 
mană. 

Religiunea Romanilorii estein unele puneturi asemă- - 
nată cu a Grecilor, mai cu semă în urma împr umuturilor 
ce religia romană a făcut de la cea grâcă, după ce 
Romanii ati intrat în contact cu Grecii. Deosebiţi mi: 
niştrii ai acestei: religiuni o deserveaii.. Fie-care gens 

"la Romani, fie-care zâyos. la „Greci, îşi avea religia sa - 
„privată. La început. chiar nu. 6ra altă religie de cât 
„acesta, Mai târdiii. însă. mai multe. geutes,, adunate la 
"unii loci, constituiră uă civitas, m mai. multe “Eva, for- 
"mai o rurţiu, şi mai multe cuzplui uă more, şi atunci 

- începu ca pe: lângă cultul. privat al fie-cărei 'ginţi, 
să existe şi uni cultii publică all câtăţei. La Greci 
deii cetăţii. se numeaii. Veci mohddec (che z6)so); 
Ast-fel “se formă la Romani cultul „publice ali cetăţii 
Romii. Romanii, cu cât îşi încorporaii teritorii şi 'şi 
allăturaii .popore . italice, cu atât împrumutaii divini- 

“tăţi de-a popsrele învinse saii 'allăturate.' Astfel în 
religia publică. romană avemii multe divinităţi sabine, | 

„ etrusce. | t 

Între! miniștrii religiunei publice romane avemiă mai 
"ânteii preoţii. Fie-care dei avea preotul săi, sacer-- 
„dos; preoţii unora 'din dei -se -numeaii flamini. 

Principalii flamini eraii flaminul lui Joe,  flamen 
Dialis, faminul: lui Marte, flamen Martialis, flami- 
“mul, luă Qin nus, Plamen 'Quirinalis.. Festus nu- 
„mără.. 15, „din .eare unul“ este al Pomonei, deiţa frue-
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:. . elor: Dupi: Pestuis, vorbă flainesi. este i uni i derivat! a | 

lui filaimen, şi vine de;la” filuun, fivul-&u; care era legat pie 

| „vălul dă lână. ce acoperea capul “flaminului:.., Flaien: 
- Dialis. dictus, :quod. filo- assidue -velatur; ” indegue 

„  “appellatur, flamen, guasi filamen“.. Tot acestă eti- . 
„.. „. mologie o. dă. şi '“Varron, De: lingua Tatina, V,..Lă, 

95, în cât etymologia daţă de. Mommsen, Histoire -. 
- Romaiiie, trad: cit. p. 207, a: proposito de: faminul 
“lui Marte, flămen: Martialis,:pe. care. “li: numeşte Pal-. 
lumeur. de: Mars, comme ou Pappelait cn: raison des - 

 olfrandes briilces. a On lui. consacrati, este cu totul 
„imaginară: In aceiăşi eri6re cade şi Duruy, Histoire du 

Ş Romains, ediţia. mare ilustrată, volumul I, pagina 98. 
Veneaii apoi. Auguriă. Augurii sunt preoţii pre- 

"dicători al. viitorului.. Erâă în număr de şease. 
Vorba: augur, (formă vechiă, au ger), nu se ştie de- 
„unde derivă. Cei mai mulţi dieii că vine de la o.vorbă 

“etruscă. Alţii dicii că vine de la avis şi gero: Ei pre-. 
- . diceaii fiitorul după. fulgere, sborul sai “cântecul păs-- 

sărilor, pofta de mâncare -a puilor sacrii.. Când jude- 
caii fiitoruli după 'sborul . pasărilorii se numeaii ha- 
ruspices. -Augurii formati unii collegiii. Ei se recru- ” 
tati ca şi: Baminii între patrici. EX. erati consultaţi: 

- înainte. de deschiderea comiţielorii. Ei puteai chiar 
“face să se disolve . comiţiele deja convocate şi "in: 
trate în lucrare fie pentru votarea unui!  proectii. de 

„lege, fie pentru alegerea: unui: magistrati. Şi” fiind că. 
adopţiunile. şi testamentele erai confirmate printruă 

“lege 'curiată, 'ei erati consultaţi Şi în măterie: de adop- 
tării şi de testamente. a 

Ui altă specie de preoți erai - fociali: nr erati în i 
numără de doui-spre-dece. Şi ei constituiati ună colegii, 
ŞI se recrutaii-numai d! intre . „patrică. Missiunea lorit-era 
de'a declara” răsboiul şi de a presida la, îndeplinirea: 
ceremoniei religi6se sacramentale care : sancţiona, trac... 
tatul de pace. Nici unii tractatii de păce nu era .va= - î 
labil fără aceste ceremonii ŞI - fără: presenţa fecialilor, E 

1.
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. cum “dice Titu-Livii, IX, 5, căci un tvactat;, de pate“: 
„nu constă întruă simplă 8ponsio,' ei într'uă sponsio 

„„„ însoţită de “o precatio, de uă''rugiciune solemnă, în 
„care, se cere de la dei. ca acella d'intre.poporele ton- 
“tractante, care va viola tractatul, de pace să fie isbit . 
"de dânşii, întocmai precum victima este isbitiăi de fe- 

cial. Invoeaţia era. aceiaşi şi la Greci.: Homerii în IH- 
- „ada, Rapsodia -III, versurile. 245-— 301, ie indică - 

- invocaţia. următâre: „0, dei nemuritori, faseţi ca în- . 
toemai precum. eii lovescii,. cu : ferul acestă victimă, 

“ așia să fie sdrobitii capulă -cellui dMânteiii-care. va viola . 
jurământul săi!“ Declaraţia de răsboiii se făcea iar.” 
prin feciali.. Când poporul. Romani avea, să se plângă 
de conduita unui altii poporii, trămittea “unii: fecialiă : 
cu capul acoperitii de un vel de lână albă, peste care 
se afla o cunună de verbină selbatică culeasă. de fe- 

„* cialii de pe muntele. Capitolinii. . Acestii feciali cum 
ajungea'la hotarul :despărţitor d'între teritoriul popo-. - 

„rului. romanii şi teritoriul poporului inimiciă, 'striga : 
„Audi-mă, Joe, audiți-mă :şi voi dei 'ţermini! Audi- 
mă şi. tu oracolii sacru al dreptului (fas), sunt tră- 
misti de poporul romanii. Vinii după tâtă dreptatea, 
şi prin urmare vorbele imelle merită să fie credute.“ 
Începea apoi să enumere nemulţumirele poporului Ro- 
mană, făcendii felii de felii de imprecațiuni ca să do- 
vedâseă că sunt drepte. „Dacă în: contra dreptului. și 
în contra conştiinţei melle, cerrii -să 'mi predea aceste 
„pers6ne şi lucruri, (pe care le enunţase), să nu mă | 
„lasse-Joe să 'mă întoreă în patria mea.“: După aceia - 

trecea pe teritoriul poporului inimică și cellui ântâiti 
-._.* loetiitorii ce întâlnea îi repeta acelleaşi vorbe, pe care 

mergea să le repete pe rândi şi la porţile principalei. 
estăţi a poporului inimicii, în forum, și magistraţi- 

„_lorii.' Dacă treceaii trei-deci şi trei de dile fără să 
_i-se dea “satisfacţiă, - striga din noii: ,Ascultaţi, Jo6,.'. 
Jane, Quirine, şi voi toţi deii  Olympului, ai pămân- 

„tului şi ai infernului, vă iati de martori că poporul . 

p- i A 
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“acesta ește nedreptii, şi că violâză “dreptul. Cum vomii 
„ xăsbuna noi dreptul. violat ? . Bătrânii noştri 0 vorii ” - 
decide.“ Apoi se întorcea în Roma. „Dacă senatul şi 
poporul.-romanii decideaii că trebue să se facă răsboiiă, . 

„fecialul se reîntoreea la ' hotarele 'poporului inimicti, 
purtând în imână o săgetă arsă în foci şi” înmuiată 

„în sânge şi arunca peste hotari acestă săgâtă, ca 
semni de foci şi omorii, şi anunțând astă-felii în- - 
ceperea hostilităţilorii. Când, teritoriul Statului Ro-. 
manii crescu astfel în cât. să fie grei a'se mai face. 
acestă lungă -căllătorie, fecialul îndeplinea acelleași 
solemnităţi fără a eşi din Roma, pe câmpul lui Marte, 
lângă templul Bellonei, la picisrele Columnei Res- 
boiulati, care representa, hotarul statului Romanti. 
„.Veneaii după aceia Vestalele. Vestalele erai preo-. 
tessele Vestei, deiţei Focului. a 
„Cultul focului era înrădăcinat în. religia Indianului, 
Grecului! şi Romanului. Acestii cultit' avea locti nu 
numai în cassa fie-căria din familiile indiane, grece 
şi romane, dar şi în cetate. La început când farmi- 

„liile nu se. associasseră sub formă de cetate, - acest 
„cultă era purii domestici, adică se practica numai în 
fie-care familiă. Mai târdiiă, cândii mai multe familii - 
unite constituiră o: cetate,. cultul focului se practică 
şi în cetate. .In fie-care familiă, în adevării la Indieni, 

- vedemii practicându-se cultul. focului. Focul era con: 
siderat ca deul tutelar alti cassei,. allii familiei, In Ae-care cassă era unii altarii, nu prea aprâpe .de uşa din  affară, pentru ca să nu “fie -vădut de streini. Pe 
acest altarii ardea înt”'una uni focii, care nu. trebuia să se stingă, de cât uă dată pe annii, la i Martie, pentru ca să se apprindă imediat altu în.locti eu unii ri- 

frecare de două bucăţă de lemniă dintunti arbore spe- 

tual anumit prin concentrarea railelorii s6relui sai prin. 

cialii. Dimineaţa şi sâra se punea pe focii lemne a nume determinate. de religiune. Îndianu arunca pe foeii uă licâre fermentată numită soma. Grecul și i A ” | Ia 
9 A



Romanul arunca vint: : Thdianul ca. Şi Grecul ca şi Ro- 
manul aruncaă mai: ânţâi pe. fociă din. ospăţul” săi, 
şi apoi măncaii.. Nu era. permisti să 'şi usuce pici6: 

„rele la focii, Când: comisese. yre-o faptă: rea, trebuea, 
mai ântâiii. să se purifica şi. apoi să se- „apropie de - 

„focul sacru. Focul sacru nu trebuia să se stingă nică 
_uă dată. Nenorocire pentru casa unde: se stinsese. Lui 

i se adressaii rugăciuni la eşirea din cassă, lui. la într. 
cere. Indianu; Grecu, Romanu, cum intra .în. cassă, 
ânt6iii se închina focului sacru şi apoi îşi șăruta ne= -- 

"vasta şi copii. Lui i se adresati rugăciuni în” castă: de. 
nevoiă. Focul sacru la Indiani se numea agini.. de 
unde îgnis latină... In cetate focul sacru fu. cultivat 

| lă Români sub: numele de. Vesta, EI fu personificat 
„sub figura unei femei. Preotese. anume fură însărcinate 

cu întreţinerea focului sacru pe altarul Vestei. Aceste. SI 
preotese - fură numite Vestale. Elle trebuiati să fie 

„virgine şi să- nu lasse să se stingă. nică o “dată focul - 
sacru: Dacă îlă Jăssaii să se 'stingă,. erati bătute” cu! 

- nuiele. Dacă - violată votul de: castitate, elle erati în: 
„chise în mormântii .de vii. Mia Ie - 

Unii altii -collegiii de. preoţă era acellă alt: pomii. 
i ficilor, Numele. lori venea de la funcțiunea lorii. pri- 
mitivă, pontem-facere. In adevării „ci ali .fost prepuşi 

“la conducerea lucrărilor. podului, după Tibru. Ei cu- ; 
noşșteaii singuri misterele măsurilor și numer ilor, ştiinţă -. 

„care la: început era unii. mister. Ei. erai însărcinaţi, 
“cu facerea calendarului, cu fixarea epocei lunci: noui 
şi lunei pline. cu determinarea sărbătorilorii, religi6se, 
eraii prealabil consultaţi în “materie de adrogaţiune, 
"în fine ei finiră prin a avea direcţiunea generală a cul- - 
„tului, a tutulor - actelor” religiâse, şi fiind-că religia 
se amesteca în tâte actele. politice şi domestice -im- 

“ portante ale. Romanilor, influenţa lor era immensă. 
„Capul sacestui collegiii purta: numele de pontifex ma: 

- Limus. In timpul regalității fu regele; în timpul. Re- 

= , ” . PI ă . „a
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„pablieăi, fe. -care consul, în iipul: exer rciţiuluă magis- -. 
 braturei sale, juca rolul. de pontifea maximus. 

“ Octavianii, când deveni îmupor ator, între alte. atuii= -- 
baţi, ficu să i se; confere şi atribuţiunea . de: pon- 
"tifex mmăzimus, şi pe fiitor, în: tot timpul-Imperitilui,. . 
-attributul- acesta : îl avu Împăratul, până bine înțe- | 
lessti: la” înlocuirea religiunei: păgâne. prin religiunea ps 

„= ehreștină ca veligiuns de Statui. - | 
“In ceia ce priveşte. divisiunea teritoriului aral ex- 

"tra niuros. urbis Romae, nu 'se ştie positiv! în “câte 
triburi: sati cireumseripțiuni a. fost. împărţit. Accârias 
merge până a. pretinde” că este .incert; dacă relativ da 

„el s'a făcut vre-o - împărţire de ' Servius Tullius. 
Acâstă.. asserţiune este însă nefondată. Nu. se: pote ca 

- Servius "Tullius, , c care “certamente! a împărțit : oraşul, 
RE să. fi. lăsat campania neîmpărţită. "Ce .este însă ne- - 

sigur este dacă câmpaniile ati fost: împărţite în -21 sai N 
„26 triburi. ;:Duruy se pronunţă fără. heșitaţie pentru... 
"numărul 26. Insă! Dionișiă” din . Halicarhasă şi Titu- - 
» Liviirne vorbeseii: de- 21 pentru anul 265. Este pro- 

„ babil dar că n'a putut fi.mai mult de.21 'în tim= 
pul lui Servius' Tullius, căci n'a. „putut territoriul ru 

ral” crescut "de la: Servius - Tullius. până la anul. 265. 
să fie împărțit în mai puţine triburi, de cât era .îm- 

„“Părţit când era mai mie. B probabil dar că 21 tni- 
"buri rurale eraă sub Servius Tullius ŞI că'-a- remasii 
"tot atâtea. şi, până în'.265.. In anul 269 ne spune 

> Fitu-Liviă că erati 25.-Pâte mai târdiu s'or fi făcut 26. 
Ast-fel: putem să conciliămii pe Dionisii “din Hali--. 

“cartasă cu elii însuşi, câre, cândii”dă numărul de 21; 
când cel 'de: 26. Destul că: până. în: 513 sat -Bicut. 

„31, numării - care nu a mai. crescut. In cât în anul! 
m cele - urbane, tote triburile”. erai în: număr 

de 35 Aaa 
 Constiuuţiunea că Scrvius Tullius este tacuta în in= „teresul plebai. : - + 
In adevăr ea schimbă base comiţielorti De unde era



  

până aci: naşceie că: “lobiliară, dsirăni pe. viitor averea, : 
im "Desi peiitru” nidiient : averea” eia:tot: în mâna patri-! 

cilorti, de. şi. cei ce avenii:celii puţin 100,000 - aşi. erâă - 
_patrică;. de: şi: ci împreună . cu” „equites foii 98 cen-, 
turiă, :din -eare' 12 erati: numai: de. “plebei; de și.cei! 
: ce. aveati -de'la.-75000 aşi . până la: 100000: ași erai - 
“așemeneă ;în' immiensă. mare parte „pătriciţ,: de 'şi a-! 

„cesti forinaă: 20 centurii; prih urare: dati: 20. voturi, . 
| « de şi. prin. uimare. cetăţenii | diri: cele. "dgiuă- A ântâiti 

i - . “clasă se; : compuneaii + “în iminensă? mar6. -părte: de pa: 
| a “tricii, şi prin urmare” dâti ai “mult de- eat jumătate: 
Di Plus unul. din. “voturile * coniţieloi:'- centuriate, de.şi 
N Să “prin urmase în acâstă. formă “de. comiţiă - pieponidă- * 
a ii - rânta.: apârţinea toti patriciiloie, .de ŞI: patriciă își 're- 
i „Şervaseră incă -pierogativa-, de.a''face -să. 'se “voteze 
aa E - | “mai. tai de. Senatii. proiectul : ae; lege,. Sehată care .... Ra 

„era “compusii - numai - “de: patrică, - de: și “legea” centu- 
„1: "xiată trebuia “să fie: aprobată, sn rArină - de “ut vot: 
„3 tal coimiţielor: curiate . compusă riumaj: “dei patrică, însă 

i? s&mânţa, viitorului eră. sădiță, „căci: averea “este “mobilă, - 
7 Du este cu. naşterea, . averea; avea... să. cadă: în fitorii:: 

în i Tin ănele! plebeilor; Senătul' în. tinăpul. Republieci : 
i avea Şă, se: compue' şi-:de: plebei; Jegea ..curiată :avea 

      

          

  

   
   

  

   

    

    

”-ţielor.- “diiriaţe“'s6 da de: la; anul : 415: incolo. prin antici- . 
.paţie;: brecedă “votarea: în centuiri : În cât cum, gies! cu 

    

„Veată să -aprobe;: cu .0chil. "achişă” unii . resultat” fiitorii 
1. şi incertă; :Din' ek: 'şepte” regi 'al Romăi,. numai'unul, : 
Dă celă d? ânteiit,.' Romulus ;fu Latin, cei- alţi Şese fură 

„ini: “Latine: ai Bivisci; Numa E onaplius fu Sabinit: 

    

pr . că Rome, 3-6 edition, "Tome J,.pagina: 448 'și-următorele), și. diferi. de 
„* 1. Duruy, care. înce! din : “Tullus: Hostilius. unţă. “Latină; vedi Zistoire.es . 
(3 1: Romană ediţia „cea maie ilustrată, Tori |, pagina 20). Elă eră 'năs: . 

“cut în- + Koma și desoiiidea „din, mpoşul. să să Hostilius, născut în Medullia, 

    
          

„să devie: în cuiândii'.0; pură. tormă, - dlier: Votul, tomi- -: 

drept. cuvântii: Accariaș; : pe fiitoră coniitiele: cenriate a», 

x 

a In: “privinţa “acâstă!, sunt. de. piirerea. jur Arhptre. “Utistoite Romaine '
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asemenea Săbinii după părerea tutulor, Tarquiniă Priscăi -- - 

Etruscii, Servius Tullius, dacă este originar din Corni- 

culum. e. probabil: Sabin, Tarquiniii Superbul iar 
Etruseii. Dinti'ânşii numai doui muriră de morte bună, 

“Numa Pompilius şi Ancus Martius. Patru, Romulus, 
Pullus. Hostilius, : Parquiniii Priscu şi - Serviii Tulliii 
muriră - asasinați. Iar. Tarquinii Superbul . detronat 
muri la Cuma, în Campania, unde domnea tiranul Aris- 
todemii care îi: dete asilii. Regalitatea fu abolită în 

: anul 245 de la fundaţiuriea Romei, prin expulsarea lui 
“ Tarquiniti Superbul. In locul lui Tarquiniti Superbul se 
* aleseră doui Consuli pentru unii anii de dile. Cei dVântâi 
fură Junius Brutus (!) şi 'Tarquiniii Callatinii, bărbatul 
Luereţiei deshonorate de Sextus, unul din fii lui Tar- 
quiniii Superbu. Tarquiniti Callatinii se 'exilă la Laviniă 
şi în locu lui fu alesti Valerius, supranumit . Poplicola: 
(Populi-cola,: Poplicola, Poblicola, Publicola), din causa 

__ serviciilor ce aduse -poporului. În adevării între alte 
. legi ce propuse elii comiţielor centuriate,. printr'una: - 

„se decise. că nică un magistrat nu va: mai putea în fii- - 
„tor să ordâne mârtea sai. bătaia la spete a unui con- 
dainnat la o asemenea pedepsă, înainte -ca  comiţiele: 
centuriate învestite de . dreptul de. apel prin provo- 
catio a. condamnatului să nu fi confirmat :sentenţă . 
condemnătâre,. şi. că magistrătul care. va face-o, va * 
“putea fi omorit de.ori-cine. fără ca omorâtorul să fie. 
pedepsit, oc 

„.. Expulsiunea Regilor în Roma 'coincidă. cu desfiin- 

Toţi se acordă în privința acesta. Dar cu drept cuvânt Ampere dice 
- „că Medullia era o. cetate:Sabină, . și -numele 'de Iostilius- vine.de la 
"Hostus (de la hostis) care însemnează străinii. Apoi în liniă maternă 
elă desciridea din lHersilia care era Sabină. Apoi elă se purtă ca Sa- 
bin, mări, num&rul preoţilor Saliani, care erai preoți Sabini. Ela în- 
tocmi. cultul deiţei Frica, care concordă cu obiceiurile Sabinilor care * 
ridicau temple Febrei, adică: care divinisaii bolele și sentimentele .cele 
rele. ia . : Pa 
(0) Junius Brutus: face-parte din familia patriciă Junia, supranumit! - 
Brutus (care după cum ne spune Pestus, verbo Brutum; însemneuză 
în' vechiul idiomu latină forte și seriosi). : -:..: Da
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țar ea regalității în " Sparta, unde putereă politică a a re- 
gilor fu încredințată ephorilor. La Athena, la mârtea 
lui Codrus, atribuţiunile politice ale regelui fură “date. 
Senatului Eupatridilor care erai în Athena ceia 'ce 
erai patriei în Roma, regele. „conservând numai pu: ... 
terea - religi6să.. Acâstă putere fu şi ea diminuită, Re- 
gelui” nu i se lasă de cât dreptul: de: a. îndeplini sa: 

| criticile solemne - şi” a judeca crimele de impietate, 
„O parte însemnată, din atribuţiele regelui în caie-re- 
ligia era . interesată, ' precum: dreptail de a veghea.” 
la perpetuirea familielor,- de ă autorisa adopţiunele,. 
de a confirma testamentele, de'a judeca în materie 
de proprietate immobiliară, fură încredințate unui ar- 
honte, cara împreună cu polemarehul. ; şi cu şese thes- 

„ moteţi . complectati - numărul: celor nouă magistrați 
„numită improprii toţi ar honță,. căci numai. unul  din- 
t'Enșii purta în- modiă' propriii. numele de. arehontii. 
Asemenea revoluţiuni ; se „petrecură şi la Argos şi 'la 
„Cyrene, şi lă Corinthii ș Si. cam la epoce anălăge. In a- 

„devării, la Greci ca și la. “Romani, aristocrația era ge- 
l6să de puterea. regelui, şi lupta dintre ei. se ter- 
„mină cu victoria aristocrației. In adevăr în Romare- 
-voluţia care, avude : scopti abolirea .regalităţii 'şi su: 
plinirea ei: print: consulat, profită - mai mult. patricilor 

"de cât plebeilor care aveaii în rege un: aliat contra 
pafricilor, care-i. diminuat şi îi stânjineaiă exerciţiul ”. 

__ autorităţii. “Agia se explică cum Senatul s'a unit în 

- conspiraţiunaa întreprinsă de, Junius Brutus, Tarquiniiă 
Collatinii, Lucreţiii tatăl: Luereţiei şi: Valerii contră 

„lui Tarquiniii Superbu: şi'a votăt unii Senatusconsult 
„care a servit ca projectii. de lege pentru decăderea 

= „hai Tarquiniti Superbu şi aboliţiunea. regalității. 
„.» „După îsgonirea- regilor amii gisii că puterea. poli-. . 
"n tăcă'a lori a trecut la două niagistrați annali cu nu- . 

“ mele *de consules. Acestă :vorbă derivă probabil de 

„la Conso, de unde vin şi. vorbele consus, consiliat, 

Şi care însemnâză „deliberezii; i în; adevăr Consus era
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„n 

.. 

    

   
o veche divinitate! itanieă, „care. prsedă - la. delibătaţii 
Şi. la. projeetele seergte. Puterea religi6sii însă remase 

- în „privirea facerii : “sacrifieiilor 'în.mâna t6tă a unui 
rege care 'fu numit. rez saci-gruini. Se, luaiiă însă tâţe 

- măsurile, ca să nu. „abuseze de prestigiul : cel mare 
- ce avea acesti. 'voge- preot - Spre: a lua:. puterea: Îra- Iu 

“. diţiunea,: însă: se, gonservâ, :Sacrificiile ; nu "puteai .î. 
făcute de. câţ. de: „către un rege. Lia "Greci Iuerurile . 
răhăseşoră, ŞI Thăi. „ăceentuate, . Atributul: acesta ! re- 

“ligios rerhasse:în” “familia, >eshilor 'regi.. "Asiă în Oyrene : | 
-se lasă. lui: „Battos,: descendent din. regii: veci, dop 
tul de. a. „Îngriji: de. “cultul . veligioșii A „posesiunea, o-: 
ourilor saere:. Ei e ' 
0â şi! regii; consulii, erai: capii săpreni aă armatei, 

  

  

- NE “administrati în: timp: de păca. Republica. cu: “concursul 
Senatului, propuneaiă' Projeete: de legă în” coniiţii; sin-- 

: gurele ; deasebiri. „era “ca. „pompă că nu „aveati e0-- 
_rOna Și mantia. de; “purpură : înţesută;: :cu. aură, “ci. 0. 
simplă. togă- cu.:0 bandă: de: “purpură pe margini; 7 dari. 

- "aveaii că, și: regil. donitspredece: lictoră. -cu.- fascole în 
i mână, caro! niorgeati, îniaiitea' log A): Consulii şi nică, 
"anti magistrati, nu: -puteă; să. umble: înarmaţi înăuntru, 
"“poinaeriăiulură; “Poina6n idtan; se "numea --untt “bul6vard,.- 
“unii 16âiă : gol 'din eee; ŞI dincolo . de. diduzile. iba 

*- Rova însemnatii! prin. pietre 'din. distanţă în. „diștaniţăi, 
are. să: nuneaii cippi. Săi: torinină. 
 Magistratiraţ, regilor “era'pe : riațit. A consulilor; 

   pa: “un. anii: “Pie: “cre: -din-oi. avea în acest inter val. pu-; pi 
“terea,! supremă, obicinuit unul . “mergeă. în. 'zesboiă - ca-. -- * 
"comandant, “du: niper atom: altă oştirei;, iar” cel-l-a]tit: 

  

  
rămâneă: în -Râina. pentu: adniinistraţiă, interi6ră,. In: i o 
“timpii: do: pace: fiecare: “din: €i avea în. acelaşi . tiinpă.. *puterăa- suprem N Ata numar că. „fie -care din. ei. putea aici      

  

  

  

     1) Tăsces, (fai iscenux Jasces- fuşeiinicză nişt 
zise e bee logat împre jurul - unor. haste: astfel” în cât ferul' haster: să fie'lăsatii afară. Ele profu “tate în mână de. lictoi$, serviridu: -se cu: beţele. spre a bate pe. crimi: - ali, ș și cu, „bâsta :spre:a, le. tăia Fapul după ordinul ; magistraţilor. 
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să iiater cede “(să exercite, inter cessio) spre a. mipedica 
pe: cel-l-alt de a lucra; dacă nu se opunea, actul fi- 
cut: de eslii-l-alt singur. era valabil, căci fie-care avea 
imperiu vegiu,. uter ea regelui; cu excepţia drep-. 
tului. de” veto al celui-l-alt.. Eli avea şi puterea. ju 

-.„decătorâscă, avea. juvisdictio, adică potestas juris: di- 
cendi, ţinta - şedinţă în forum pe un scaun curuliă. 
pentru distribuirea justiţiei. Ei nu puteaii fi recrutaţi 
de cât dintre patriei. Tocmai mai târdiii, în periodă .- 
a doua, consulatul. deveni accesibil Si. plebeilor. Ciceron . 
ne spune în .tractatul săi “despre legă (II, 3, 8).că. 

„că se. mai 'numeati. şi -praetores, de.la prae- ie, Drae- 

| tar, Dr aeitores, ca. „mergători înainte, ca - comandanţi 

Să ţiunele trămise lori de magistraţii. care. ai invrișăittio, 

” în: special. de pretoră... Ea 

ai: oştirei,: şi judices ca distribuitori ai justiţiei : -„Re- 

gio împerio duo sunto : îigue praeeuindo,, judicando, 

consulendo „prăetores, judices, consulesappeliantatr.— — 

Cu. putere.regiă două: să. fie: şi ci se numescii. prae- 

_toves cândi comandă, judices: când judecă, consules . 

“când : deliberâză (consules de la. tonsulo -care derivă 

„de la rădăcina, vechiă coniso,. cum:am. spus; mai sus).“ 

Numirea : propriă este însă de consuleş. Numirea . de - 

Dr aetores sa dat mai. târdiii, când s'a “luat; din mâna 

consulilor juurisdictio; magistraţilor cărora-s'a încredin- 

țat. Numirea de jiudiices' se e aplieiii în special judecători ilor : 

care judecă: în faptă după formulele 'saii . preserip- 

“ Incă -dejă- în acâstă | serică. se intanăpla ca “tote. 

“puterile Statului” să fie suspendate şi „să fie investitii -. 

cu suprema, unica. şi absoluta. autoritate;; un magistrat .. 

. subt numele de popii mag gister sati. dictator. Magis- 

„ tratura sa. se reducea la. ş6se luni. Rare ori a fost, : | 

„ exereitată pentru. întregul. „termenii: „Dietatorul era : 

designat de consulares - (foşti - consuli) ŞI “Drobabil . 

“între. dinşii. Acâstă,. designaţiune trebuia să fie trans: * * 

formată în project „de lege printi”'uniă. Senatusconsult,.: 

eare în. urmă : xebnia” confirmati „de, 9: lege + votată, 

sI
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-de “coimiţii. Aşa era: natural să fe. “Cum sar f putut” _ 

ca unii magistrat, ordinar” să fie alesi astfelu, ia dic- 

tatorul cu autoritatea” sa extraordinară să fie învestit 

cu “mai puţine forme. şi garanții. De aceia Mom-: 

imsen, “Histoire. . Romaine, trâd. * cit. Tom. Î, pa- 

gina 315, este în: complectă . er6re când dice: „La. 

communantă (print”'ensa înţelege! elii popor ul adu- 

nat în comiţii) no prenait -aucune part ă la nomination 

du dictateur; cette nomination dependait absolument 

' du Pun des deux consuls qui etaient alors en fonction.* 

Intâiti nu atârnă de loe de consuli ci de consulares. 

Consulares' legeie :- îta lex jubebat, de dictaiore 

creando lata, dice Ciceron, De republica, II, 32, şi 

prin consulares se înțelege foşti” consuli, iar nu con- 
„sulii. Ali duoilea,. același Ciceron, în tractatul săi 

r 

E Î Escunt, formă antică a lui essent, 
“antică a lur sum, 

De legibus, II, 3, raportând textul unei vechi legi, 
care: a instituit pentru. casuri rave înființarea unui 

= 

dictator dice si Senatus creverit, dacă: Senatul vă : 

găsi cu cale; Gacă dar ci designarea dictatorului de 
către" consulares trebuia celt puţinii aprobată de. Se- 
nat. Ali treilea, Titu Liviii (V, 46), vorbindiă. despre 
numirea, lui Camilltă ca dictator, ne vorbeşte. şi: de o 

„lege curiată relativii la numirea lui. Eacă, textul acestei 
legi vechi curidse: „Quando, daielliauna gravitun dis- 
cordiaeve civiun escanut, aus ne amnplius sez men- 
ses, si Senatus creverit, idem juris quod duo con-. 
sules teneto ; îsque ave sinistia dictus, populi 10- 
gister esto. Bquitemque qui. regat haveto pari jare. 
cutii eo qaticumque erit juris disceptator. Ast quando 

„As est magister populi, reliqui magistr atus ne sunlo.— 
„Cândii vorit fi 1) resbâie 2) mai grave sati discordii! 
„civile, unul, nu mai mult de s6se lună, dacă va găsi - 
cu cale Senatul, să aibă aceiași autoritate. ca cei. două 

v 

„precum -esum_ este: forma 

) Dueljium sai duellum forma vechizi a-lui bella. Ea 
Și 

N



dă 

  

„consuli ; şi acela alesii “subt. auspicii favorabile 1) să. 
fie magistratul poponulată. Și să aibă și unu călăreți -. 

„care să cârmuâscă” cu uniti drepti egalii cu elă orj- 
care ar fi applicatorii şi distribuitorii altă dreptului. 
„Insă cândă eli va fi magistrat al poporului, cei-l-alţi. 
magistrați să nu mai fie. „Din acestii textii precum şi 
din legea:2 $$:18 şi 19 D., De origine juris (|, 2) | 
a jurisconsultului Pomponiii, resultă că dictatorul-avea. . 
pentru șâse luni 'o putâre absolută, mai mare chiar de: 
cât a Regelui, mai mare de cât a consulului; în tim- 
pul magistraturei săle tâte cele-l-alte magistratură erai 
suspendate, precum şi tâte adunările, comiţii: şi Se- 
natii. Ca rege elii avea unii comandant ali călăre- 
țilori, numit de elă, şi care se chiăma: magister 
equtituuu, asemenea cu alii Regelui care se numea 
tribunus celerum. Asemenea magistrati nu se alege . 
de câtit în casii de pericole grave, fie de răsboiii 
graviu cu streinii, fie de resbel civil: Celi d'ântâiii 
dictatoră, după cum ne spune Titu-Liviii a fost Lar- 
tius, cam deco ani. după căderea Regilor, adică cam. 
pe la anul 240 de la fondarea Romei sati pe la anul | 
500. înainte de Christos. Putem cita între. dictatori 
pe Quinctius Cineinnatus (membru. al: familiei Quinc- 

„tia), numit dictator'în anul 292 de la fundarea: 
"Romei sai 458 înainte de Christos- și pe M. Furius : 
_Camillus (meznbru al familiei: patricie Furia), în anul 
"860 de la fundarea Romei, sati 390 înainte de Chris- 
tos. Celii d'ântâii a scăpat Roma de resbdiele civile, 
de Equii şi de . Volsei, 'celi d'ali' donilea de: Gali | 
care intraseră: deja în cetate. o 

In contra decisiunelor dictatorului nu era provoca- 
tio, adică dreptii de appellii: la comiţii, drept care. 
exista în contra ori-cării: măsuri a ori cărui. alt ma- 
    

1) Ave, passăre. Sborul păssărilor servea la Romani de prevestire. 
"Sinistra, stânga, era favorabilă, de buni augură pentru Romani, care 
cu facia întorsă spre m6qă-di aveau pe auguril din Orient la stângu. Din 
contră pentru Greci, drâpta era de bun augur, căci el cu facia iptorsă 
spre nord aveaă pe augurii din Orient la drepta.: , 

, po 16 

=
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gistraf, până şi în timpul Regalitţii, chiar în conta 
unor acte ale Regelui. 

Dacă înlocuirea. Regelui prin consuli nu profită ple- - 
beilor:, dacă revoluţiunea, . care opera astă schimbare, 
fu opera - pătriciilor. şi spre. folosul loră, uă altă în- 
stituţiune-fu creată peste puţin, care fu plebeilor de - 
“un mare folosii. Voi să vorhescii de instituţiunea tri- 
bunatului plebei. Subi consulatul lui Virginius şi lui 
Veturius, în annul 259 de la fundarea Romei, 495. 
înainte de Christos, plebeii: se retrasseră dincolo . de 
ziul  Anio între Tibru şi Anio pe unii monticulii care 
"se numi de attunci încolo: nuntele Sacru, şi amenin: 
ţară pe patriei: de a nu se mai întâree îndărăt în Roma : 

„şi de a funda acolo uă nouă cetate plebeiă, acolo pe 
una din “părţile celle mai fertile şi mai salubre alle. . 
Laţiului, | . 

Causele retragerii 'aă fost multiple: 10 posiţiunea 
inferidră a: plebeilor faţă cu patriciă; 20 sărăcia lori; 
30 persecuţiunea debitorilor în mare parte plebei de 
către creditori în. mare parte patrici, dobândile exa- 
gerate-ce plăteaii patricilor şi constringerea corporală .ce 
„urma în cas.de ne.plată. în adevăr debitorul care nu. 
plătea datoriile, care era condamnati (| (judicatus) prin - 
sentenţă, după unii termeni scurtii putea să fie ad- | 
dictus' de către magistrat, în speciă -de .către consul: 
creditorului,. atribuit adică; ereditorului care avea 
dreptul ali duce -acassă la 'cllii, ali închide întruă.. 

„ închisâre privată numită ergastului, al pune să mun= 
e6scă pentru ellii, şi dacă nu plătea, nici elit debitorul - 
nică amicii sai rudele pentru dânsul, ali duce la trei 
tărguni consecutive din nouă: în-nouă dile, şi a'1_vinde. 

„ca servi; dacă nu“găssea cui să "li vândă pe preţii 
sutficienţ, sprea se despăgubi, attunci addictul d6-- 
venea servi propriii dissii all creditorului. Acâsta - 
este situaţia debitorului. după legea cellor 12 -tabule,. 
şi acesta de sigur era, ŞI înainte; căci legea cellor 12 
tabule n'a puiut inventa, o. disposiţiune aşia de bar-
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“ Dară, trebuia să O găssescă în moravuri sati în. legile 
„„".anteri6re, alimintrelea decemvirit ar fi plățit cu :capul 

„i “antroducerea unei assemenea dispoșiţiuni. Ea, pe lângă 
„acestea. este. confirmată pentru aceste timpuri şi. de 

„ “historică câ-Titu Liviu, N a 
::1 Plebei. mai. protestaşseră încă în - două rândusă, 

"mă dată în annul:.250 de la fondarea Romei;  Volscii 
„făcândii uă incursiune pe tertitoriul. romanii, plebeii 
retusară de a se 'narma şi a se duce la-bătaiă.. Unul 

| din. cei duoi consului, Publius Servilius, .promisse că . 
1." se'wor lua în: eâieetare şi se vor-indulei păsurile loră, 

„. .* între: altele “în: ceia .ce priveşte! posiţiunea lor ca de-! 
„bitori.. -Darii după ce plebei goniră pe." Volsci, şi se. 
_"întOrseră- în cetate, 'cellă-lialt consul, crudăl Appius: 

- *: "Claudius, refăză or ce. concessiuni. : Plebea: protestă, 
-- ea so speriă elă fiicu să se numâscă unii dictator, şi Se- 

- :matul allesse'şi Curiele confirmară de dictator pe Ma- 
„ mius Valerius, unii omi! buntă şi popularii, căci 'Valerii - 
„emm 'dice. fârte bine Mommsen era ua din acelle 

274. gentes: în ochii cărora guvernul este. uită privilegii - . 
e -şiiuă Rhondre, dar ua: ud. sorginte de -câștigii. Vale- 
1 aus reinnoi promisiunile lui Servilius şi:-cu ui armie 
compusă „de 40000. de plebei bătu pe Volsci, Equi şi 
: Sabin „care ameninţai Statul Roman. Dar patrici nu: 

se. ţinură de cuvânt nici de astă-datii.: Valeriii “abdică, 
-" afârmândiă.pe Jupiter Fidiuş 1), detii între altele allă bu- 
i. mnel'tredinţe, : că” patricii * şi de. astă dată: ati violat: 
"buna “credinţă. ' După: abdicarea lui Valerius se: ales- 
„- - seră: consuli. Virginins- “şi Veturius. “Aceştia siliră ar- | 
: _. ania! să iasă -din, Roma. Uă dată-afarii din cetate, ple-. 
"beil “abandonară: 'cortuiile și pă căpetenia lorii, şi con- 
"dusi de capii: legiuneloră, „adică de 'tribunii militară. 

îi ii care. în mare “parte erati: plebei, “porniră : în :ordine. 
>: militară înainte, trecură Anio şi.s6: ăşedară pe uni 

            

.€.        

    

îi. ahontieulă situat între Anio-şi Tibru; familiele plebeilor. 

: 1. Zig itsmos. cum, îlă numeşte Dionysiti, din Halicarnasse; și. care, 
„7 Aa Sabin! era .deul Sancus:.    
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urmară pe soldaţii plebei şi ameninţară eu .toţii că-vor 
fonda acolo o cetate plebeiă, lăsând. Roma oprimatorilor 
şi spoliatorilor patrici. Patricii speriaţi trămiseră. ple- - 
beilor uă deputaţiune' compussă de. dece consulari 
dintre care trei fuseseră dictatori, duoi patrică Lartius 
Postumius (cell  Vântâii dictator). Valerius căruia în. 

„urmă plebea îi dede numele de Maximus, şi un ple- 
beti, Menenius Agrippa, cellii mai eloquent şi celli 
mai popular: dintre Senatori. Acesta îi povăţui să 
revie în Roma.. Dar plebeii nu primiră de cât cu con- | 
diţiunea ca să li se.dea dintre dânşii duoi magistrați 
care să fie inviolabili, sacrosancti, acella care îi ar: | 

-attaca să pâtă“or cine să 'lii omâre, să fie sacer, des- 
tinat morţii, şi bunurile sale confiscate.  Expressiuneă, 
de sacer. după Zonaras însemnâză că precum victima 
dussă pe altar spre a fi sacrificată, -era consacrată, 
adică destinată deilor,: şi prin urmare destinată morţii, 
„assemenea, şi omul declarat sacer, era destinat „morții, 
„Ei să aibă dreptul de a opune veto-la or-ce măsură. 

a celor-l-alţi magistrați, şi în special a consulilor, în 
contra cărora să. pâtă fi chiămaţi în ajutor. de -ori-ce - 
cetăţianii. (ceia ce se mai numea şi auilii. latio, adică. 
darea, de -ajutor). Nici-un patriciit să nu pâtă: fi. alesii” 
tribun al plebei. Unii tractatii se încheiă între patrici. 
şi plebei în acesti sensti, tractatii consacrat cu so- 
lemnităţile obicinuite alle tractatelor intervenite între 
popâre independente belligerente, prin facere „de sa-. 
erificii şi „prin ministerul fecialilor: fie-care cetăţianii 
jură eternă credinţă acestui tractat care fu numit leges 

". sacrae, şi unii altarii fu ridicat lui Joe Fulminatozul pe: 
monticelul care fu astfeli sacrat şi purtă în fiitornu- 
mele de Muntele Sacru. Astii-felii se împlini” acestă: 
revoluţiune sublimă, fără vărsare de sânge-despre care. 
Romanii îşi adusseră a minte în timpii. de secoli cu 
mândrie şi cu satisfacţiune, şi pe care şi not modernii 
nu o putemi pomeni “fără ca inima nâstră să nu 
salte de admiraţiune, şi pe care nu.e desmoştenit . 

=
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“ allă lumii aceştia care să cugete la dânsa fără să i: 

se îmbărbătese sufletul și să spere în apropierea sfir-- 

şitului domniei tiranilor şi a speculatorilor. Veneraţi- 

unea publică însoţeşte până astăgi” pe marele patrioti . 

Menenius Agrippa-care a împăcat classele sociale ro-. - 

mane, pe Menenius Agrippa căruia poporul Romanii 

îi făcu Ja morte cea mai splendidă înmormântare şi 

pe care lii plânseră din adâncul inimei. | 

Duruy în Iistoria sa Romană, ediţia cea mare ilus- 

rată, tomii I, pag. 148, 149 şi nota |], pretinde că 

causa, pentru care plebea Romană luptă. cu atâta băr- 

băţie, linişte, ordine şi triumfă, a fost pentru că ea 

nu ar fi fost compussă ca plebea modernă, nu semăna 

"dice ellă, avec cette populace des grandes  villes 

qowvon voit sirriter,combatire et sapaiser au hasard, 

force aveugle qui 1vest medoutable que le jour oii . 

elle se donne um chef, că plebea romană era compusă 

în parte bună de Gmeni avuţi, de familii nobile din 

cetăţile cucerite caro nu căpătasseră în Roma dreptul 

de patricii, şi chiar de familii patricie .romane care 

"își perdusseră din împrejurări drepturile politice, drep- 

turile de a figura în comiţiile curiate şi în “Senati. 

Ce despreţii pentru .plebea modernă şi chiar pentru 

cea romană! Cum se vede aci burghesul parvenit i 

înălţat la rangul de. Ministru „de criminalul şi eyni- 

cul, încoronat sub numele de Napoleon III. Nu! popo- 

rul marilor oraşe moderne nu este une populace, 

ellii este partea sufferindă, dar sublimă, nobilă la suf- 

fetii care nu se: agită. fără socoiâlă, nu se: linişteşte. 

fără cuvânt, se pote pentru, moment linişti, dacă este 

îmşelată, dar amar: când se agită din noii şi. vai de 

cei ce ai înşelat'o, nici nu e o putere 6rbă, unii îins- 
7 

__+vument în. mâna capului ce 'şi alege. Nu! poporul 

. marilor oraşe moderne ştie ce vrea, ştie. de ce se 
/ 

1) Prin parvenit înţeleg omul. cult. din: popor, ajunsă lu uă posiţiune 

Gre-care in stat, care se sperie de mărirea sa officială, și desprețuieşte, 

critică şi nedreptăţeşte poporul din care a eșit.
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"agită; dacă : se îns6lă, câte- odată, esse e tepodo. din err6- 
re, şi nu abandonă în definitivă. lupta. ! chiar când 
are între-acte lungă, de cât când: triumfă. Şi plebea 
Romană, s'a înşelat şi ea de multe-oră, n'a înșelat'o.. 
Servilius, n ma înșelat'o Senatul sub. dictator ul. Valerius! | 
Apoi nu e exact că: dacă plebea. romană a luptat cu 
“regulă, ordine şi rostii, este că înti"Ensa. erai mulţi 
nobili. Cu ce ne dovedeşte: acesta Duruy? Şi. "daca, 
vor fi fost câţi-va, vor fi fost ca şi îri timpii moderni, 
ce să Și facă trebile, şi să strice rostul: poporului, 
cum ati. făcut'o mulţi boeri. în România la -184$, la 
1859, la 1866, şi chiar astădi, făcându-se: liberală ŞI: 

o iubitori de 'poporii, pe când sunt totă cum îi a des- 
“ erissii Heliade. adică totii ciocoi câti 3%. cânți Cu US-. 

turoiit, orgolioși şi autoritară, speculanţi Și netrehbnici. - 
Când poporul întreprinde ceva, elă poporul sântii, elă: 
“poporul lui Moise, lui Socrate: şi lui Christ, eli nu se. 
lasă până nu reușește. Și numai ce întreprinde” elii 
este buni şi drepti, căci: cli numai se apropie de 
Dumnedeire.. Nobilii când se amestecă în mișcările 

" populare nu o facii de cât din interesti, cei mai buni . 
din spirit de fanfaronadă, iar nu din - convingere şi 
cu devotament. Și amestecul. lor nu: face de cât ră, 
or paralis6ză, or întârdiă, or corrupe: în parte cali- | 
tatea, resultatului. Ei nu. se amestecă de cât ca pă- 

- gânul Constantin care când s'a amestecat în religia creş- 
„tină, a'corrupt'o,:a păgânit'o. Nobilii din toţi timpii 
-Şi din tote. țările. sunt aceiași, n'aii inimă! Ei nu . 
ati nică minte nici prevedere, cum dice Mommsen, care: 
„câte o dată este bine inspirati, cum .dlice el relativit 
la, patriciatul vomani : „L'6troitesse. Wesprit et Vim- 
pr6voyauce, qui sont le privilege particulier de tout - 
vrai patriciat, ne se dementirent pas ă Rome et d6- 
chir ărent. la puisante communaute en luttes intestines- 
sans but et sans Sloir e.“ (Mommsen, Histoire Romaine 
trad. cit. T. IL pagina 386). 
Mommsen face unt paralelismii între consuli şi
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“între, mag agistraţi săcrogandti ai plebei, care luarii n nU- 
mele de! tribuni ai. plebei, „sai şi mai pe scurt de 
tribună. Nu trebue să'i confundămii nici: cu. tribună . 
milita, care erati miște puri tribuni militari, coi- 
mandanţă ai l&giuneloriă : „de fie-care legiune era câte 
şese,. fie-care comanda legiunea câte două luni pe. 
anti: Nu trebue săi  confundămit. nici cu tribuni. mi- 
litum consuluri . potestat, magistrați . cu 'atribuţiuni 
militare în același timpii Şi civile,. având o atitoritate 

analogă. cu: a! consulilor, şi care. aă fost creaţi mai -. 
tarditi,, după legile celor 12 Tabulei, Tribanuiă plebei Da 

ca şi consulii la, începutii : “fură duci, TA STĂTUS 25; 
„dice Zonaras, numărul. lorii se sui maj târdi la: cinci. - 
"şi apoi 'la dece. . La început “ci. fură . aleşi ” de -comi- 

„țiele centuriate.ea şi. consulii, mai târditi da-corhiţigle -. 
E tributare. Consulii la. început; fură aleși numai dintre: 
IER patrică,. mai, târdiii şi dintre plebei. 'Tribunii plebei 

fară în tot-d auna aleși numai: dintre: plebei: Consulii. 
-_puteati convoca: domiţiele "centuriate,. tribunii pl! lebei., 

'comiţiele tributaie. Consulii: administrată, aveaii pu: . 
„terea militară, âniperiumi. 'Tibunii pleboi” nu. aveati 
-mnperiuim. Unii consul - -putea: oppune veto la om& . 

„-sură.a altul. consul. "Asemenea, . unii tribună contra | 
“altui: tribun,; Dar. unii consul hu”. putea., opune velo. .- 
-unui.. tribun, pe când urii: tribun "putea pune. veto: : i 

“unui consul. Un consul nu putea da:în judecată pe: 
“ună tribuni. Pe când unii tribun: putea .dă în jude- 
cata: comiţielor. tributare pe un consul. şi ali face 
să'lă condamne lă morte : în intervalul judecării pu-:. 
“tea chiar:sălii- aresteze. Pare chiar că tribunii aveai 
Gre-care, drepti de jurisdicţiune ; în procesele între ii 
plebei.” “Puterea tribunilor,: ca şi a “consulilor, -ea: în i. 

“ genere a. tutulor magistraţilor. din. timpul Republică, 
era. “unuală. :Consuli afară: - din : „Romă, ls. o dis-" 
“tanță de. unii: miliariă j unde... începea : imperiul 

„lorii, erau precedaţi: de. douispiedece lietort-ari, pur- 

tată înaintea loră. “faseele, soonsulit purtaii togă. cu
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bandă purpurie pe margine, aveati în forum un scaun 
curulii, aveaii scaunii- și voti în Senatii: puterea tri- 
bunilor înceta unde . începea imperium - consulilor, 
adică la un milliariii afară din Roma, că nu aveati 
nică lietori, nici fasce, nici togă cu bandă purpuriă, 
„nici seaunii curulii încrustat de fildeşii, ci un scaun 
“ordinară, nu lua nici o parte la Senat. Tribuniă însă 
nu puteaii eşi n6ptea afară din Roma, afară numai 
în timpul ferielor (sărbătorilor) latine, uşa casei lori 
trebuia să stea. într'una : deschisă n6ptea și diua ca 
să pâtă ouce cetăţianii în ori-ce moment săi cheme 

"în ajutorii, să le câră auzilii latio. Cei d'ântâiii doui 
“tribuni ai plebei, fură Sicianius şi. Brutus. Alături 
cu cei doui Mântâiii tribuni ai plebei, fură creați 
doui edili plebei, sacrosaucti ea Şi tribunii plebei, 
şi însărcinați ai assista în qualitate de assesori, de 
ajutâre, întocmai. precum consulii. aveati în acelaşi 

“scopii şi cu atribuţiune analgă duoi guestori. . 
„La începută tribunul. plebei convocâ pe plebei în 
adunare în dilele de, târgi, când natural se strângeati 
mai mulţi în Roma, spre a le „propune - judecarea vre 
„unui. magistrat urmărită de el înaintea adunării lori, 
Acâsta a fost deisigurii origină plebiscitelor, adică a hotăririlor luate de plebe (piebs; plebis sciscor, scituan, 

„a aprobă după cercetare). O lege Julia din anul 262 
„de la fondaţiunea Romei, 492 înainte de Christosti, 
fixă o pedpsă severă pentru ori-eine ar întrerupe pe. tribună de ă vorbi, sat care ar îndemna adunarea . plebei să se risipescă. Dreptul de a acusa „pe: magis-.. trață, mai cu sârmă pe consulares, şi de a -face să fie condamnați” de comiţiele tributare Şi “ăi arrogară: 
tribunii plebei în anul 278 de la tundareă Romei, +76 înainte de Christos. Mai târzii însă tribunul ple- "băii începu să convâce plebea şi în alte dile de.câti celle “de târgii, în modii regulat -spre a le. face pro- puneri, aftară din: ordinea judiciară, şi “a le cere aprobarea acelor. propuneri: cu scopii general, şi de
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folossii publici, Ac6sta avu  locii în. virtutea legii cen- 
turiate Publilia, din annul 283 de la fundarea Romei, 
471 înainte de Christos. Aşia începură celle. d'ânteiu | 
legi votate de plebe, celle d'ântâiii plebiseite cu carac- . 

“terti special la 'nceputii.. Aceste plebiscite la început | 
„nu se aplicară de câtii plebei, nu obligară de câtii pe 

plebei. Uă lege “Valeria Horatiă, din anul 305 dela 
fundarea Romei, votată de comitiele centuriate decisse 

“pentru primă Gră că plebiseitele vori obliga pe: în- 
tregi poporul Romanii, pe patrici ca şi. pe plebei. . * 
Adunarea plebei avea locii, fără ca să se consulte 

prealabilă auspieii, adică sborul păssărilor. Proiectul de 
plebicist nu era necessitate să fie prealabil aprobat de 
Senat. Cu alt6 cuvinte 'luerurile se petreceaii mai 
simplu de cât pentru facerea legilor propriii disse de - 
către comiţiele centuriate (Vedi “Dionysiti din Halicar- 
nasse, IX, 41). In: peri6da însă următâre pentru con- 

„ Yocarea adunării plebei. va fi trebuinţă de a se con- 
șulta mai ântâiii auspicii. In regulă generale proiectu : 
de plebiscit continuă de a nu f nevoia de a fi con- 
firmat printr'uniă Senatusconsult, afară numai, când .. 
objectul proiectului de plebiscit era o questiune de gu- 

“ vernământ sati de înaltă administraţiune, după cum 
ne spune Titu-Livii, şi. acâsta pentru peri6da urmă- 

târe. și de. la legea Hortensia încolo, adică de la anul. 
467 de la fiindăre ea Ronici, (Vezi Titu-Liviă. XXX, 
27). Aşia sa întimplat în secundul r&sboiti Bunicii 

“când se certaii. consulii Servilius şi Claudiii care din 
duoi să mergă in Africa, la expirarea .magistraturoi - 

lor. ea să conducă 'xesbelul în Africa. Senatul votă 
"unii senatuseonsult din iniţiativa sa prin care rugă 
“pe tribunii, plebei să convoce plebea spre a se pro- 
„nunţa asupra questiunei. Comiţiele tributare 'cu una. 
nimitatea voturilor triburilorii nu'i însărcină. pe nică 

“unul din consuli, ci pe o. alti persână, pe P. Seipion. 
- Plebea: se aduna tot în Câmpul. Marte ca şi comi- 

tele” centuriate, „Adunarea plebei, se numea comitii 
e , - .. 

1 
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„prin. tribiti. “Plebeii din. tote “triburile, sati - cir cum- 

scripţiunele terițoriale “atât. urbane, cât şi rurale'-se 
“adunaă - după: convocarea tribunului plebei. Triburile 
“erati acelleasi în care se:aduna popobul întregii în CoImi-: 
“iale centur iate,, afară numai câ.modul de a votaeră difte- . 

rit, Așia j pe: cândii-i în comitiele centuriiite, fie-care. cen-. 
„tur iă, avea'unit! votii, și numărul, membi ilor unciă: centurii. 

- varia după etate şi avere, după cum ani arrâtat; în comi- 
“tiele tributare plebea vota fără distineţiune de avere sati 
. de etate. In fie- -care cireonseripţiune teritorială; numită 

> tribus, în fie: care'trib, se consultati toți plobeii domiciliaţ . 
- în acestă: circonseripţiune, şi fie-care plebei de. la '17 
„anni: “înieolo;- tenării sau bâtiinu, bogât-sati sărac, av ea 

votul. să, .şi. din majoritatea voturilor. plebeilor. din. 
„trib se hoțără voţul tribului. Aşia se: procedea pentru 
„tote triburile, şi majoritatea voturilor tiiburilor decidea 
“de. approbarea. projeetului . de: plebiscită. .:- 

“Piiojoctul de plebiseitii era făcut. cunoscut; da rân- 
“dul trei. dile de tirgii; :Bllii era votat cui votii seeretiăi, 

după Dy oriysiă. de Halicarnasse se. votati cu pietricele, 
- zi, pe! când. în: -comitiele cuiiate, şi: mult timpii: în 

" comitiele centuriate, sevota la” început, oral şi pe faciă . . 
„si toemai. mai târdiii în secolul VII-lea, de la fondarea 

- Romei. a. început să fie votul: secretii Şi cu: tăblițe + -. 
„UR. (Uli vogatis, : pentru da) şi A: PB; (Antique | 

„:probo' pentru mu. 
NE 

'Consulii singuri de. la ercareă Jon Și până aproape. - 
de anul 300 de, la fondarea Romei aveaii dreptul de 
a. pedepsi cu' amenda, pe. oă-cine nu le da. respectul” 
“cuvenit; saii refusa de'a li-se suppune când își exercitaii: 

„ fumeţiunea: „Cătiie anul: 300, .acellaşi drept fu: aceordat 
„de uă lege: centuriată. tutulor: magistraţilor; şi - prin: 
“urmare. şi ribunilor plebei, iar maximul amendei sta- 
“bilităă. de „acea lege fu: de duci boi. ŞI. trei-deci: de oi. 

„1. Un ev cniment însemnat este 'de. motat în acestă, pe” 
-. „ HSdă. Unii. patricii ilustru; Spurius Cassius, care de 

: două oră fusese consul, Propus. sub, ali treilea c con-.. 

  



- parte, patricii. „Senatul în “spiritii> de. protăoțiuno, de: 

  

'sitorii -care cumpărasseră de. la; 'arendașă - -săii de. Ja: 

  

ua 

  

- “Sulati ii “sti; îni îi anul: 268 de d, fimdaiiea Rămoi; 86. 
„înainte -de': Christos, uă lege” prin. care--:dedisse ca :uă 
“parte! din ager publicus: să fie.distribiiitii. cctăițenilorit 
"- Români şi Latinilor veteri „sărată, iar ;ceă-l-altă parte. 
Să fi -arendată, în folosul: thesauruui public, -ȘI.arenda! 
să 'servâscă” pentru: plata; trupeloriă. : In ădevării: pia 

mentul” occupat..: de. inimici. ȘI, "cucerit. de Romani: era,. 
î -după: prineipiele * drephilui” vechii . initerhaţional, con- 
"= siderat-ca, proprietatea . cuceritoriului, prin: urmare pă 

“mentul cucerit:'de Romani. era. considerat ca. propri-! Dacă 
=: etăteă. poporului. Romanii. Din acest “pămâtit uă parte. au 

? Statul Roman Îl .lăssa -vechilor decupatori;. uă parte -" 
"era, împărțită în loturi, agri “dissiguati,., Şi: e distribuit - 
"veteranilor. ȘI. „cellor-l:âlţă - cetăţeni Romani, “şi uă parte. : 
„ŞI reserva, Statul: sub numire. de: a der. “publicus: 

Din acest aj ger. „publicuis'. Statul. conserva; ui. parte 
-obicinuit „compussă de. “locuri de. păşune;" saii: acope: -: 

“rito cu. pădure şi Ti. Jăssă sălii “pască: în 'commun:: 
“ vitele” cetătenilor- cu condiţia. ca fie- -eare să plăteseă + 
uă summă: de :bâni, drept, erbărit (pecumniar de la pecus .: 
turmă), iar, xestul' li /da..cu arendă în. dijmă, Iuândiii 
a 'decea.. parte. din iecoltă, “Arenda aşii erai "în mare - 

  

   

  

    
   

   

   

  

castă, de. şi 'în: „paguba. thesaurului. „Publieii, i i toletă 
impui îndelungat -a nu: da dijmă, SĂ “așia apă uă, 
- trecere. de: tinipii; e: iîncepură.: a se: considera ca. pro- : 
prietară: Dax: în: dreptiă;. “dreptul -de: “reveridicare. .al.: 
Statului” subsiștă; „Qăcă nu era: uisueapitine: posibile, de”. 

6re ce. titlul: oră * era. „precar; şi prin! urmare. şi: acqui--. 

"moștenitorii - loră'.nu' “putuseră” usucapâ:: “Tâte. “aceste” 

pământuri .eraii: dară. revendicabilg de: Statii: Lă aceste , 

"vechi domene usurpate; care legalmente făceaii. parte = 

din ager publicus- se mai adăugară Şi: -pămânţuri. nuoi 

cucesite de: Romani împreună. cu: Lătinii:. alliaţi :â 

Romanilorii î în timpii din urmă: “De aceia Cassius. i Sia 

pusse. ca din. aceste terenuri: şi: din celle: usurpate, + 
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parte să se împartă între cetăţenii Romani: şi Latini, 
- dar pentru  cea-l-altă parte saă să se reclame de la pos- 

sessori. dijmă, sa să se dea la alţii în arendă cu dijmă. 
Proposiţiunea lui Spurius Cassius fu gravii combătută 
în Senat, compusă în mare parte de patiică sati de: 
plebei avutţă, darii trecu şi projectul ast-fel confirmat, 
printi”un Senatusconsult fu propusii îni comitiele centu- 
riate unde assemenea trecu şi legea. fu votată în anul 
269 de la fundarea Romei, subt numele de lege Cassia, 
adică a lui Cassius. Dari patricii fură nemulţumiţi că 
li. se ia îndărăt pământurile usurpate, plebei avuţi. 
usurpatori direcţi saii cumpărători de la usurpatori, 

a A yu y sa * pă a. * a N . 

se uniră cu dânșii, cei săraci fură aţiţaţă în contra bine- 
“ făcătorului lori, înaintea. cărora fu accusat de vândut - 

P
i
 

„ îmimicilor,. adică - Latinilor. Tribunii plebei, geloşi de 
popularitatea lui Cassius, întruni spirit strimt, mes: 
chinti, de monopolisare allii protecţiunei plebei, îl a- ! 
„bandorară şi ci, şi Cassius fu aecusat de trădător, con- 
damnat la mârte şi decapitat, o horrore! chiar în casa 
tatălui săi după ordinul său. Tatăl săi uită senti- 

„mentul de tată, şi îlit lăssă să fie immolat spiritului 
de castă sordidă şi speculatâre. Cu chipul acesta se în- 
mormâniă şi legea care în adevării nu fu executată, 
Şi binefăcătorul poporului,  împăciuitorul ordinelor, 
claselor sociale, acella, care vindecând ranele şi prevenind 
consequentele ei funeste, care restabilind pe de altă parte 

- dreptatea, vrea să consolidese Statul, fu omorit. Dariă 
spectrul .săii avea să stea mere înaintea miserabililor 
patrică și plebei avuţi, până. la prăpădirea Republicei - 
pe care mă&ssura înţelleptă a lui Cassius ar fi scăpat”o. 
FEacă o probă din historiă, probă care 'adessea oii se - 
vepetă, şi care cu t6te acestea nu servă, de învăţământ, 

4 că nenorocirea! libertăţilor şi fericireă publice provine 
tot-d'auna din nesaţiul.de putere şi. de bogăţie, că 
cei mai mari inimică ai fericirei poprelor sunt în 
toţi timpii şi în tote statele nobilii ŞI avuţii, adică 
aristocrăţia și plutocraţia. De aceia poporul într'Enșii, în-
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tr'una, trebue să isbească, şi când îi i apucă. să nui eruţe !. 
- Legea cellor XII Tadule. - Omorirea lui. Cassius. 

exasperă pe plebei. Ca să Y calmese Senâtul trans-" 
„formă, în anul 286 dela fondarea Romei, în coloniă 
“Romană, cea d'ântâiă în historia. Romană, Antium, pe: 
care o cuceriră .de la: "Volsci, şi trămisse în acestă ce-. 
tate -maritimă bine situată: ŞI „cu. teritoriii întinstă - uă 
câtăţime însemnată de plebei săracă. Plebei care -he- 

„Sitară mult. de a “şi. părăsi: 'căminurile : şi a .se duce. 
în ţeârră străină, nu r&masseră. satisfiicuţi. Peste șese 
ani, în anul 292 de la furidarea „Romei, unti tribuniă. 
all plebei, Caius 'Terentilius Arsa,” propusse să se 
numâscă o commissiune compusă de cinci membrii, 
care' să .facă legi prin care să se determine limitele. : 
puterii consulare (ut quingate viri creentuir legibus: 

“de împerio consularii 'scribendis). In anul următor, 
293, propunerea este repetată, dar iar fără, success. 

In anul” 297,.ca, să mal Galmese pe plebei, uă lege: 
„centuriată urcă numărul tribunilor plebei de la cincă- : 
„la dece. Și în anul 29$, în acellâși scopii. unii ple-. 
biscitii, propusi în “comitiele tributare de tribunul Ici-- 
“us, care fu transformat în lege centuriată, hotări îm- 
părţire a în loturi a toti Muntelui: Axentin, care era . 
uă pădure sacră, făcând parte din domenul .publicii: - 

- nelocuitii între locuitorii săracă. Plebei: îşi construiră 
acolo casse și scăpară ast-feli de subit înfluența pa-- 

- %xicilor all cărora penă acum eiaii locafari în Roma.. 
In anul 800, ună tribună allti plebei Sicinius Den-. 
tatus, unii. veteranii: care luasse. parte - la 120 de bă-. 
“tăliă, ucisesse cu mâna sa opt inimici, fusese, răniții. 

„de 45 oră, totii în. faciă, priimise opt cor6ne de aurii, 
„14 eow6ne civice, 18 haste, 83 lanţuri de - gitii (col-. 

„ liers, torques), după cum. ne. spune  Aulus Gellius,. 
Noptile altice, Cartea II, titlu 11, repeti pentru a 

treia Gră pr oposiţiunea lui 'Perentilius Arsa, de astă-dată. 

amplificată, cerendii ca să se numâscă legiuitori atât 

dintre plebei cât şi dintre patriă care să facă legi utile-



! 
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mponbrii: ambele ordine. şi care! să. facă egală. Jibortatăa: | 
„pentru toţi. (legislatores et ex. „plebe: et :ex pati ibus a 
" «Qui utrisgue aitilia ferrent duaeque. dieguianilae: liber 
tatis esseitt). . Senatul, ca. să. temporisese, * adoptă: 2 -. 
proposiţiunea unuja din membri săi,:a nume Romilius,:-:"- 

“la care adheră, şi Sicinius Dăntatus, de ase trămitte --. 
“trei commissari, prin cetăţile: grecești, pentru a cu lege: îi 

“din legile acelloxii. cetăţi, disposiţiuni.] legislatiye. îppli- > 2 

-cabile” “poporului: Romaniti.- Acâstă ambasstdă prin 0... 
raşole. greceşti este: „raportată iu numai. de „liistorică . -.: 
ca "Titu Livii şi Dionisiti din Halicarnasse, care indică” -. :. 

si” numele! cellor trei coimmisăară.. „delegaţi. spre.: acest ... 
„scopii, dar şi de Pomponiit” în legea 2 $4 D::De o- 

rigine juris. pentru ca. să pâtă f pussă “la îndoială. . 
„Obieeţiunea ce se face -acestei :ambassade: că poporul. a 
"Romanii era prea “mândru. ea să î împr umute: de. la alte: = 
legi nu. este:.sâri6să : -10 pentru că nimic'nu “i împe: 
deca, pe: patrică da trămitte amibassadori,: spre a tem-' PR 
porisa .și apoi a întroduce cât rai. puţin. din „legile... = - 
istrăine 20 pentru că. piei, 'suzit uianini 'seriitorii ȘI. 
jurişti și. nejuriştă: assupră realităţii ăcestei. ambasşăde: ai 
Acum în .ce oraşe se vor fi duş eci trei ămbassadoii, 
Sp. Postumius, A. Manlius: 'Vulso. ȘI Servius. Sulpicius. * pa 
"Camerinus, se vor fi. „dușsă penă în Grecia . proprii”: - 
dissă, sati nuniai prin, cetăţile. grec. “din: :medă-di a 
Italiei, a. Greciei i mari, cum 'se nuniea, "care cetăți” oral: 

„
1
 

“fârte înaintate în, civilisaţiă, şi "aveati. “l6giuitori. în) 
Sernaţă, ca Charondaă: all: Thăriului.. în Br utiur | Şi i. 
„ali Catanei în Sicilia; ca: Zaleucus all Locrrilor Epize- SR 
: phyri iani din Brutiuni, eşte de discutat, Este probabil: însă 
„că. s'aii dus până în Gr Xrecia propri dissă, căci în legile cel. i 
lor 12 Tabule găssimii două disposiţiuni din legile-luj So. - 
„Jon, după cum ne spune Gaiusîn legea 18:D. De fiii. - a 
reguindoruin şi în legea 4 D. De 'cullegiis: (47,99). (Za) 

"Darii -cea: nai mare: parte din disposiţiele- legii cellor” 
12 Tabule a fost evident împrumutată: din legile regie, 
„adică votate de comiţii i în. timpul segilor, şi “din con: i 

, LI 
. „a 

. ” E



  

Suotudinele. roman6,. ex. moribus- majoruni: In cata : 
ecia ee aii: câștigat plebeii prin aceste legi, ă fost mai. 
mult certitudinea textului legii şi prin “urmare dif. . 
cultatea applicaţiunei: arbitrare. a legii, .care altă dată. 

„era lucru aşa de uşoriă, în facia neconstatirăi: textului legii :* 
pc.o mătorie dură, şi cunoștinței lui. numai de către 
patrici, care erai în acellaşi timpi şi cunoscătorii tex- 
tului legii şi applicatorii lui. Arbitrariul a: devenit; pe 
fiitor fârte “ditâcil, „de-unde înainte. era fârte- facil. In ..- 

cât subt acest punet 'de vedeie” poporul Romanii a 
câştigat. mult. Se dice că sensul legilor _gveceştă” eul-. . 
lesse de . commissiune -a. fost - “explicat. “dacemvirilor - . 

"Români de unii illuștru legiuitoriă grecii din Ephesti,: 
„oraşii all Ionică, de unde: - fusese exilat după, obiceiul 
„ Grecilor” de a 'şi-exila pe marii, virtuoşii şi binefăcă:-. 
torii or - „6etiiţeni. Acâstă legendă trebue să, aibe vă. Ă 
paste de: adovării, de 6re ce Romanii ai ridicat acellui . 
“grecii, dare se: nunică Hermodorii uă, statuă.. Chiar : i. 3. >? 

“ Pomponiti,. în legea 2 $ 4 D. De origine juris,ra- - 
" “porteasă „acestă legendă în termenii următoră : -qua- : 

op ut fer endar uit auctorenm fuisse decenii: 1S Hermo-. Să 
dorun:. quemdain ephesiuan, calatori în. - taia, 

guidan retuleruul.“ 
_. Ambassadorii. se. întârserii peste: dau. anni, în anul-: - 
303. Şi. attunci,comiţiele centuriate votară ui: comis: - 
-siune de dece magistrați, numiţi decemyiri i, cu. putere, 

: -- consulară, însărcinată, | „prin urmare. pe de- o parte a ad: | 

- “ministra republica, iar pe de-alta cu 'corifeețiunea le-- 
. gilor. "“Permenul. magistraturet lor fă:de. unii ană, în - 

care: timpi: tâte. -cele-l-alte magistrături fură suspen- . 
„date, până, ȘI toniiţiele.. Dioniysiii din Halicarnasge şi a 

„Titu-Liviă, ne 'daiă. 'nuimele. aceştor. dece. înagistraţi.: Ri... 

sunt: mai antâtii. cei :trei ambassador trămișă în 'cetă-, : 

“tăle. greceşti, pe care îi am “ridicat mai. sussti, şi cei, 

ş&pte următori, patrică ca şi. cei -trei. ambaşsadori, a a Pa 

“nume Appius - Claudius, T. „Genutius,. P.. Sestius, L- 

Veturius, C. Julius, F: „Curatius și Ţ.:  Romilius. Dn.. E
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timpii de unii anii ei vedactară: unii corpii de legi, 
care fură approbate de comiţiele centuriate, şi săpate - 
pe dece col6ne de aramă: Fiind-că erati lacune în a- 
ceste legi, A ppius Claudius propusse comiţielor a numi: 
uă nouă commissiune de dece membrii pentru com- 

* plectaiea acestorlacune Comitiele numiră dece com- - 
-missari novi, între care din cei vechi numai pe 
 Appius Claudius şi alţi nouă “bărbaţi care după pă- 
“rerea historicilor. nu fură de cât instrumentele sale, 
dintre care! trei ar fi fost plebei, după. Dionysii din 
Halicarnasse, iar - după 'Titu-Liviii, toţi patrici. In 
privinţa numelor loră şi Titu-Livii şi Dionysiii din | 
Halicarnasse sunt de accordă. Arabii historici citâsă 
persânele următâre: Appius Claudius, Q. Fabius Vi- 
bulanus, M. Cornelius, M. Servilius, .L.. Minueius, T. 
Antonius, Manius Rabuleius, Q. Petilius, Caeso Duel- 

„lius şi Sp. Oppius, Aceşti trei din urmă ar fi fost 
plebei după Dionysiii din Halicarnasse. Ei complec- 
tară lacunele, le. făcură să fie votate de. comiiii, le 

y i Î.. - i i 
săpară pe alte două colone de aramă, şi ast-fel se. 
“terminară legile aşia numite a cellor XII Tabule sati 
col6ne. Aceste 12 col6ne fură expusse în forum. Pom-. 
ponius spune că tabulele eraii de eboriii.. Evident: se 
nşeală. Romanii wati cunoscut elephanţii şi prin urmare - 
eboriul decât mult mai târdii în. r&sbâiele în contra 
lui Pyrrhus. Dionysiii din Halicarnasse lăssă a se crede 

„că aceste legi ai fost săpate pe tabule de stejar (ae- 
neas) ; ellii spune în adevări în Antiquităţile salle, 
Cartea III, că Romanii nu cunoşteati . columnele de 

„aramă, căci legile şi ritualul sacrificielor le săpati pe ta- 
bule delemniă de stejarii. Din acesta, însă nu se pâte con-: 
chide că legile decemvirilor ai fost săpâte pe tabule 
de lemnii de stejarii. Din contra când e vorba a nume 

„de aceste legi, Dionysiii ne spune în Cartea X, că 
elle aii fost săpate pe tabule de aramă: Toti aşia . 
dice şi. Diodorii. Sicilianul şi în special "Titu - Livită, - 
Cartea III, capitolul 57. Rămâne numai Pomponiii, 

.



257 

ellă singur în contra tutulor: Incă s'ar putea admitte - 
că Romanii, neapplicând aramă la inseripţiuni, să se fi 
servit ea tote popbrele primitive cu lemnul, sait cu 
piatra. Dar casă se fiservit.cu eboriul este impossibil.. 

„_Nunumai că-i puţin de credut ca să fi cunoscut eboriul, . 
„chiar dacă nu ar fi cunoscut elephantul, adică să fi 

cunoscut dintele mai nainte de'a fi făcut cunoştinţă 
cu animalul, căci trebue să presuppunemii că ar-f 
făcut commereiă -cu popsrele orientale, care să fi. 
adussti acestii ossii din Africa. Apoi Romanii pe vre- 

; „mea cellor :12 'Tabule aveaii un commereiii limitat îm=- - 
prejurul Laţiului. Se pâte '6bjecta că ei ati: împru-. 
mutat de la Etrusci se/la cula care -pentru regi -: 

* era: numai.de eboriii, iar pentru consuli, de lemnii: 
încrustat cu eboriit. Dar nu esto possibil de admissti, 
ca „să fi existat atât eboriii: la: disposiţia Romanilor | 

: “în cât să "li întrebuinţede şi la facerea. de tabule . 
mări pentru inscripţiunea legilor. Affară de acâsta, 
Romanii chiar mai târditi când făcură commereiăi în: 
tinsăă, în cât își putură procura cătăţimi mari de -e- 
borii,: încă nu “i vedemii: făcând inseripţiele legilor 

„2 pe.eboriti.: Din contră, tâte tabulele lor sunt în regulă 
„„--. «generale de.aramă, nici una de eboriii. Şi chiar dacă 

“mai târdiii: so fi scrissti .pe eboriii,'aşa de luciosti în 
“câtă anevoiă pote prinde ori-ce tinetură, cesta trebue. 
“să se fi făcut forte rarii. Majoritatea actelorii, testa- - 
mentelor chiar, trebue să se ti scrissă pe pergamentii 
saă pe lemnă. o i Ia 

:.. -. Era. de „regulă la “Romani ea, de şi magistraturele - 
- .“erâă annale, cu-'tte' acestea magistratul să continue 

“de aşi exercita funcțiunea, până ce abdica. Abditarea - 
însă era” de 'datoria - magistratului de a o face, con- 
tinuarea' funcțiunei faciă cu particularii era, valabilă, 

""faciă cu Statul era un abuzi. Secunda commis- 
“ “siuno” decemvirale condussă de Appius Claudius, făcu - 

”.-. acestit'.abusă; Nu voi: să se demiţă. “Din întâmplare | 
însă Lguii şi Sabinii se seculară: Şi attunci unul din , 
o RE . 17
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decemviri trebui să cinvoce Senatul care să ordone 
formarea unui corpi de armată caro să mergă contra 
inimicilor.. Indată ce Senatul fu convocat, în cea d'ân- 

tâiti şedinţă unii membru al familiei Valeria so sculă. 
şi cu tâte că. Appius Claudius nu voi să “i dea cu- 
vântul, ellii vorbi fără voia lui, denunţă conjuraţiunea 
deceimvirilor. contra instituţiunelor republicane. Un alt 
Senator Horatius Barbatus se sculă la rândul săii şi. 
apostrofând 'pe decemviră, le aruncă în faciă vorbele: 
urmâtâre: „Vulerii și Horaii aii scăpat Roma de ti- 
rannia lui Targuinii Superbul, descendenţii. acestor fa- 
milii nu vorsufferi nică ci ca elle să piară sub tiran-, 
nia -altor. Tarquini.“  Decemvirii “îl întrerupseră şi 
"]ă ameninţară că "li voriă prăvăli după stânca Tur- 
_peiă. Unchiul lui .Appius Claudius se pronunţă în 
"-favârea lui Valeriă şi Horatius' Barbatus. 'Potuşi de- 
cemvirii reuşiră prin intimidare a determina pe Senat. 
să votese un Senatusconsult prin care să le dea dece: 
legiuni spre a merge contra Equilor și Sabinilor. Darii 
legiunile r&ii condusse şi indispusse contra. căpeteni- 
elor lorii fură bătute: Inti”una dintr'Ensele se afla Den- 
tatus. Ca să scape de el decemvirii "li trămiseră să. 
alegă loc pentru tabară, dându'i. drept escortă mai 
multă soldaţi însărcinaţi | să 'lii omâre; el fu omorit, 
dar după ce omori cinci spre-dece din assăssini. 
_Uă altă crimă mări nemulţumirile. : | 
„Appius Claudius se inamorase după Virginia, fica 

unui distinsti -plebeii, anume Virginius, care era logo- . 
dită după Icilius fostul tribun al plebei. Ell ca: “sa 
pâtă s'o aibă, inventâ, uni procesii 'seandalost de ro- 
vendicare în servitute. se 'mţelesse: cu unul din eli- 
enţii sti Marcus Claudius să o revendice în servitute, 
ca servă asa, înaintea lui ca magistrat. Acesta .in- 
tentă procesul. Conform vechilor consuetudine. tran- 
scrisse anume de decemviri chiar. în legile cellor. 12 
Tabule, magistratul trebuia în tot-d'auna să aecorde pos- 
sessia- provisoriă defensorului libertăţii care era tatăl
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fetii în speciă. Appius Cliudius accordă possessia pro-! 
visoriă' rovendicantului în servitute Marcus - Claudius. - - 
Attunci Virginius luând unii cuţitii după taraba unui 
măcellarii injunghiă pe: fiica-sa'ca s'o.scape de ultragiă.: > 

Și plinii de sânge -alergă în câmpul soldaţilorii care . 
se 'ufluii pe muntele Algidii (la sud-est de homa în 
apropiere de ea); povesti infamia lui Appii Claudiii: 
şi sacrificiul dureros la'eare a: fost fatal adussă, făcu 
pe'legiuni să li urmeze; să intre in Roma, să occupe! 
rhuntele Aventin, să impue împreună cu plebeii cu tâtă 
resistenţa parţială a. Senatorilor, abdicarea deceinvi- 
rilor. Aceste scene sunt “deserisse de Dionysiii din 
Halicarnasse, Titu Liviă, 'şi în pante şi în special pro- 

„cesul Virginică, chiar de Pomponius în legea 2 $.24 
D. De oriujine jurist). După abdicarea decemvirilor, se: 
restabiliră vechile magistraturi, se allesseră: consuli: în--.- 
stşi Valerius' şi Horatius' Barbatus, care indrăsnisseră 
să se oppue. tyranniei secundilo» decemviră, se res- 
tabili tribunatul plebei de care credusseră patricii că 

„ prin” instituţiunea: decemviratului aii scăpat, şi se: 
 allesseiă dece tribuni .ui plebei. Astii:felii se restubi- 

(+ Eccă textul acestui. fragment cu traducerea sa: «Et cum placuis- 
set leszes quaque ferri,.latum est ad papulum, ui omnes. migistratu se 
abdiea.ent, quo decemsriri -constituti-aunu une, cun masrisu atum pro- 
romarenL sibi, el cum injuriose tractarent. neque veltent deinceps sif=, 
ficere maszisteatibus ut ipsi et factio sua perpetuo rempublicam occu-, 
palant retinereuL: nimia atque aspera (loininatiane eo rem perduxerant, - 
ut! exercitus a republica sccederet. lnilium fuisse secessionis dicitur - 
Virginius quidam qui, (cum animadvertisset Appiim € liudiuuni contra. 
jus, quorl. ipxe ex vetere jure in «duclecim tabulas transtuterate vine 

" dicia- filiae suae abs se abilixisse: et secunlum cun qui in -sertitu- - 
tem. ab eo suppositus. pelicrat. dixisse: capiumque, amore virzinis 
omne fas ac uelus. miscuisse):. inrlizruatus, quo vetustissima juris ab-. 

- servaulia in personn filiae suae. defecisset (uipote cum Brutus, qui, pri, 
-mus ltomue consul. fuit, vindicias secunlum libertate dixisset- in per | 

. ivio "“sona -Vindicis Vitelliorum servi, qui proditionis conjurationem în 
suo deţexerat) et castilatem filiae vitae quoque ejus practereniliauii pu- 
taret, arrepte culro de! taberna -Janionuis filam u-terfecit: în hoc sti 
licet, ut morte vireinis „contrumelisum stupri arecret,.ae protiuus ve- 

cens a cacdle, madenteque adhuc filine. cruore, ad -cominibtones con-: 
fugii: qui universi de Alzidusţubi tune belli gerendi causa legiones. 
erant) 'relietis ducibus pristi îs. sizna: in. Aventinum lraustuleruut; om 
nisque plebs urbana mox corlem se cuntulit (populique consens par 

” tim in carcere necati), lta rursus respublica, suum statui recepit.— 

"e.



e 
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“liră tâte magistraturile vechi allo Republicei, şi acestă 
revoluţiune din care patricii credea că aveai să tragă 

- folossii, „scăpând de. tribunătul plebei, se 'ntârse în - 
"contra lorii, căcă plebeii obţinură certitudinea legilor 

serisse şi 'rămașsseră şi cu drepturile anteridre. 
Puţine frâgmente ne-ai rămassi din legile -cellor 

12 tabule, şi elle nu pe fragmente din columnele de:. 
“aramă pe care. aii fost săpate, din care până astăqi 
„nu s'a descoperit nimic, ci după transcrierea  câtor-va 

. fragmente.din textul loră, saii după: paraphrasea din 
- -. disposiţiele lori în serierile historicilor “şi altor” seri- 

1 

“itori de genă. deosebit ai Romanilor. i 
„.- Unii interpreţi ai dreptului s'aii încercată restabili 
textul mai, multora din disposiţiuni şi chiar a restitui, 
„dacă nu mai bine'a crea dialectul vechii iîri care se 
„erede' că aii fost concepute. Este un studii archaiciă * 

"- din celle mai interessante. In limitele “cadrului res- 
„>. trînsiă all acestei introducţiuni vomii da compt citi-. 

torilor de aceste încercări şi vomii parafrasa şi explica: 
cello. mai sigure din disposiţiunile legilor: callor 12. 
Tabule. a 

, 

Si câud s'a hotărit a se. face și leai, s'a propussti: poporului ca toţi | 
magistrații să alul:ce, şi să se intoemâscă pentru-ună anti decenviri; 
dar aceștia prorogară magistratura loră peste termenul hotărit, şi fâ- 

„ceai nedreptăţi, şi nu vrea să abdice şi să lasse loci magistraţilor or- - - 
dinari, şi din contră rețineai în perpetuii pentru ci şi. factia.lor în: 

„iregă puterea Statului, îutwună cuvent tyrania Joră era atât de mare 
"si de aspră, incât 'oștitea s'a separat,'s'a retrasti fără să mai asculte 
de ordinele Statului. inceputul acestei sndițiuni 'se dice că a fost un 
Grescare Virginiii care s'a indignat, vădond 'că în contra vechiului us | 
și «lisposiţiuni ale legil, pe tare insuşi decemvirii le înserasse în lesile 
cellur 12 “fabule, Appius Claudius a- dat „possessiunea provisoriă a 
fiicei sale Vergine de care se inamorase şi încerca s'o possede cu orl-ce chipii, pe drept saă pe nedrept, revendicantului în servitute, in locă s'o 
lasse lut defensorul er în libertate (după. cum o făcuse Brutus, cel „denteiă consul în itoma. care accordasse possesiunea provisoriă a lui Vindex, serră alli Vitelliiloră, care deseaperisse conjuraţiunea pentru „trădarea Bepublicei, assertorulut libertăţii), și- preferind castitatea (icei sale vieţi! ei. a iujunghiat pe fia-sa cu unii cuţilă luat după taraba unul năcrlari, ca so scape de infamia ultr 
injunghiarea fiicei salle, plină de sâneele 
de armă care după muntele Alsidă. unde 
se bată în contra inimicilor, 

ci, alergă la camaradii săi 
se adunasseră pentru. ca să 

se retrăssesseră cu steguri cu tot pe 

N 

.. 

giului, şi immediat după...



it, antestator, igitur em! : mă pe altul în jus. (îna-.: 

Eccă, textul legilor „celor 12 'Tabule, după Pellat 
Manuale jivris synopticum. e 

| Tabula prima a 'Tabula întâia, o 

„1. Si în jus vocet, ni 1. Daca cineva .chia-. 

capito. . 'intea “magisţratului), ' şi 

: cesta cu martori, şi să 
| pe „pună mâna pe el, 

*2. Si calvitur pedem.: 2. Daca se codeşte saii 
ve struit, manun :endo- _. - 0 ia lapicioră, să puie 
jacito, mâna pe elă. e 

3. Si morbus acvitas-. : .. -8. Dacae bolnavii sati 
„_ve”vitiură escit,. qui in” '-bâtrînii, celă 'ce'lii chia-. 

- sternito..” 

jus : vocabit, jumentum .— mă în jus săi dea o îră-. 
dato; si nolet arceram ne sură deschisă; daca nu o 

„= vrea 'piritul, să nui dea. - 
i 12. închişă, - e 
.- (Si sit- qui-in jus vo-: - *: (Wacâ'va fi cineva care”: 

" catum vindicit; mittito 1), * să se prâsinte pentru pi- 
Do N zidi ca vinde, să i.se ! 
a „e dea drumul), 1 
4. Assiduo vindex as-  - 4. Celui ce are avere. 

„quoi:quis vindex esto. . . cu avere săi fie viudez;; 
siduus esto; proletario. ' (careplăteşte dările), omii - | 

„. proletariului cine va vrea. 
să'i fie viudez, 

“Aventină. părăsind pe câpil.loră. Tâtă plebea din orașii îndată s'a dusă, 
: 7 pe Aventină după oştire, după ce câ-i-va dintre pl: bei fură: omoriţi în 

carcere-cu voia popoiulul. Şi aşa. republica din noi își reluă starea sa - 
anteri ră - . . 

” 7 

%, Partea în paranthesă lipsește în Pellat: O restituit după Bouchaud |. 

Commentaire Sur la loi des douze 'Tables, T. |. p;.253. . 

7 : . , i - i . , 2, 

„nu vine, să probeze' a...



„5: Sanatibus- fortibus. 
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" (Ecă tot ce este în Pel-. _ 

lat). Putemii însă, după 
Yestus -verbo Sanates, 
să .restituimii 'disposiţiu-. 

„nea legii: celorii. 12 «Ta- 
bule.:Eccă ce dice Festus: 

„ Sunutes dictă sunt, qui 
supra infraque Romam ha- 
bitavarunt. Quod nomen 
his fuit, quia cum de- 

" uissent a Romanis, brevi 
post redierunt in amici- 
tiam, gquasi sanata mente: 
itaque în XII cautum est . 
ut idem juris .esset Sa- 
natibus quod Forctibus, 
id: est bonis et qui nun- 
quam deficerunt a P..R. 

7 

: Fecă cum putem. res- 
titui după Pestus textul. 
legii: 

“Item ju îs  Sanativus 
quoi Yorctibus esto. .. 

Sanates sati numit acei 
locuitori care aii locuitii 
în sustii și in josti de Roma. 

„Acestii nume li sa dat, 
fiind că: abandonând: pe 
“Romani lu . nevoi, peste 
puţin ati redevenit amici 
cu ci, cu cum le-ur fi ve- - 

nit. minte (Sar fi însănă- 
toşit la. minte) şi de aceia 
este anume prevădut în 
„legea .celor XII Tubule 
"că același dreplii să aibă 
 Sanaţii -pe care. îl. ati 
Şi Forţii, (ecă tară la minte) - 
adică cei bună şi care nică 
o dată nu at părăsiţii pe. 
“popolul Romani. 

Acelașiă drepiii să aibă. 
Sanaţii ca şi, Porții. 

Din acesta.se pote vedea că legea celorii 12 'Tabule 
-coprindea și disposiţiiini de 'drept;: publică. A 

6... Rem bi . pagunt, 
orato. 

„7. Ni pagunt, 
mitio 
meridien causam conji- 

in Co- 
“aut in. foro ante: 

6. Şi dacas' ai împăcat, 
so spuie. 
„7. Daca nu sat. îm- 
păcat. înainte de amiadă 
să expue pe scurt causa



cito. quom: perorant; ambo 
pr aesentes. : 

8. 'Post moridien prae- 
senti stlitem addicito.. 

2: 

în comiţii sai în forum, 
şi apoi .ambii presenţi, 

„so -perorese. 
„78. După amiadă, jude- 
cătorul să atribue proce- 
sul, adică să dea, acţiune 
şi să numâscă judecătorii 
celui. present. 

Cu alte cuvinte la expunerea causei înaintea ma- 
gistratului care avea loci înainte de: amiadii, trebuia 

“ambii să fie presenţi, nu” posibilă procedura în lipsă. 
Insă la darea acţiunei, la numirea judecătorului-pste 
lipsi una- din părţi, adică piritul, e destul să fie pre» 

' sentii reclamantul. | 
9. Sol occasus -supre- 

ma tempestas esto.. 

Tabula secunda, * 

1. Vades, subvades.... 
„ectera quam si iorbus 
sonlicus, volus absentia 
vei publicae! causa aut 
status dics cum hoste. 
Si quid horum fuit u- 
suna judici:, arbitrove. 

reove, dies di[Țusus esto. 

9. După apusul. s6re- 
lui să fie supremi. r& 
paos (lapsii de timpii). 

- Fabula, a doua 

1. Părţile să . dea. sa, 
ranţi -sub-garanți......... 
afară numai daca VYre-t o 
bâlă gravă, sati vr'uni 

votii, sati 'vre-o causă de 
absenţă în “interesul Sta- 
tului, sati vre o sorocire - 
înteun proces cu vr'unii 
streini nu va fi piedică. 

- Daca vre-una din aceste 
cause de piedică va exista 

„pentru judecător, arbitru 
sati vre-una din părţi, ter- 

"- menul înfățișării să fie a- 
“mânati. 

„Bouchaud restitueştă inceputul textului ast-fel : ua 

dată regulată ijustrucțiunea procesului, părțile să 

dea una altia garanţi și garanţii. subgaranță 'c că
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părțile vor compare la termenul hotărît; daca: nu 
vor compare, să plălăscă summa promissă. drepi 
perdepsă, afțară numai etc. 

2; Cui testimoniunu - 
" defuerit, is. ternis die- " 
„bus ob portum. obia-" . 

- gulatu dios - citi 
-- 8. Si luce furtum fa .- 

2. Cui îi va lipsi mar- 
torul, să meargă trei dile 
d'a rândul sili cheme la 
mărturie înjurându']. 

3. Daca cineva com- 
ciet, si eum aliquis endo 
ipso capiat, verberator. .:. 
illique cui fortum factum . 

„sit, addicitor; si servus: 
sit, virceis .caesus “ saxo 
dejicitor ; si impubes'sit, 
praetoris : arbitratu  ver- 
berator, noxiamque . de- - 

“cernito; si se ielo defen- 
sint, quiritato , endoque 
plorato, postea si eaesi. . 
escient, sine fraude esto. 

N 

4. Si furtum lance li- | 
- ceoque conceptum esto, 
atque uti manifestum vin- 
dicator. ă 

mite furt diua şi este- 
prinsii assupra faptului, 
să fie bătut şi să fie at- - 
tribuit acelluia în paguba: 

“cui a făcut furtul; -daca 
„este servii, să fie biitut cu: 
nuvele, şi prăvălit . după 

“stânca Terpeiă; daca este 
-. impuberi, să fie bătută 
“după arbitratul pretoru-" 
lui şi să despăgubescă pe 
victima delictului; ' daca. 

“ Turii se vor fi apărat cu 
armele, victima furtului 
să strige şi'să 'c6ră aju-. 
torii, şi apoi, daca vao-. 
mori: pe furi, să n'aibă 
răspundere. . : 
4. Daca furtul a “fost 
căutat; cu strachina şi cu 
ismenele de inii,: şi: des- 
coperit, să fie urmărită 

Se | | „ca manifestă. | îi 
„Înainte de descoperirea originalului Inștituţiunilor |. 

lui Gaius, care a 'avut locii tocmai în 1816, interpre-. : 
ţii erai în încurcătură asupra sensului acestei dispo- 
siţiuni a legii cellor XII 'Tabule, alliă „cărui textii:era 
extrasii din Aulu-Geliii, Noptile «atlice, cartea XI, : 
capitolul 18 şi Cartea XVI, capitolul 6.. Câte inter.
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pretări care mai de :care măi: comice S'ati. propussti: 
Aşia între alţii: Hotman: pretinde că furtuna: per lan: 
cem conceptum: însemnâză, fuirtă descoperiti - prin: 
fermece, în adevării fer mecătoresele purtati addesea ori. | 

i 

cintură, 'şi făceaii  fermecele în strachine.. Astăqi se .. - 
ştie că. persâna care mer gea să. caute, fie: chiar vie- E 

tima furțului, ca să "nu fie bănuită, trebuia: să fie în” 
îmbrăcată. numai cu ismene de! inu, şi: pielea gslă,. 

purtând în mână un vasii, ca. să n'aibă nici: de: unde - 
se6te nici unde pune Jăerul furat, acoperit numat'cu 
ismeno “ca: să "şi ascundă, părțile: genitiilg, cu uă 'stra- - 
„chină în mână ca să ! fie mâinele: prinse.. 

Acâsta ne-o spune Glâius în Instituţiunile sale,” com-.. 
mentariul III $$ 192 şi 193.— Festus o :spunea deja, 
affară numai că ellii difteră: de “Gaius întru atât că 

„ dice că cellii ce făcea cercetărea ţităea, strachina, îngin- 
tea ochilor. de ruşinea . femeilor, ce: se: puteai - afla . 
în cassa unde se făcea ceredtarea, e că era “goli, și îm- 
“brăeatii numai cu ismene :. Lance ct: licio ilicebutur 
apuc antiquos, quia qui, “ furtun itat Qquaerere ii- 
doiio.dlicua,.'licio cinctus întrabaț, la ncengue: ante 
oculos teneb et, propter melrunfamiliae aut: virgi-. 
mint praesenliam. (Pestus, vorbele Junce et: licio). De 
sigurii explicaţia, lui Gaius: este mai exactă, 

5. Si adorat furţum:. 
quod nec manifestum es-. 
cit, du plionem luito: 

„6: Si quis alienas! ar-- 
bores enjuria caesit, endo: 

ă singulos XIV. aeris Iuito-! 
e. 

, 

ae ai 

7. Si pro fure damnum „- | 

"-xvorbă-) 

5. “Daca 'intentă (ado- 
rare, în sensiă. de agere, 
după  Festus 'la acestă | 

despăgubitii cu îndoitul. 
6, Daca'cinovă taie ar-" 

“bor streini, să . plătescă. 
de fie-care câte două-deri . 
şi cinci de uşi (de. câte: 
uă libră) de aramă. 

| acţiune pentru. 
: furtii nemanifestii, să fie 

7. :Daca Sai împăcat |
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-adorato. i 

decisum  escit, furti ne: 

Da 8...Quod  subraptum: : 
escit, ejus reci aoviterna 
auctoritas- esto. 

Sa Tabula, “tertia, 

„+1: Si: quid endo de. | 
posito' dolo malo factum 
„escit, duplione' luito.:: Da 
să plătâscă îndoitul, 
“9 Uneiario foenore ne: 
"quis amplius exereetedo; - 
si quis aliud facit, -qua- 

> - . o. . N . . 

“druplione-poenam luito.: + 

  

ayer 

o. 

(furul cu victima furtu- | 
lui) pentru furtă, să nu. 

maj intentese acţiune vic- 
tima furtului. : DE 
8. Bteină să fie re- 

vendicarea lucrultă ră- 

pilii. cu “violenţă. DN 

Tabula, a treia, 

„1, Daca: depositarul a - 
- commissă 'vre-unii dolii . 
relătivii luluerul depussii, 

2: Nimeni să nu: îm- 

prumute cu uă : dobândă - 
„mai mare de unu la su- 
tă; de va face altmin-. 
„tuelea,, “să: plătâscă. ca | 
““pedâpsă 46! patru ori a- 
tâtă, a 

" “Pacitii, Annale Cartea XVI, capitolul 15, ne spune, 
în adevăr, că înainte 'de: legea cellor 12 Tabule; do- 
bândi nu avea limită: legălă; “că- cea dWântâii lege: 
care a fixată maximul “ei, a fost legea cellor 12 'Pa- 
bule, care a decissii'să nu se--dea cu împrumut cu 

„mai mate dobândă de cât dobânda wnciariă. „Nam .- . IN. pe. a . o. -. Primo, duodecim Tabiilis sancilaim, “ne qiris unei- 
ario fyenore amplius-exerceret ; cum antea ex libi- 
dine: locupletiuim agitaretur e N 
- Și Caton compleetză, în prefața, tractatului. sa 
De: re: rustică disposiţiunea “legii "celor :12 “Fabule, - 
'dicendii :: „ajores -nivtri sic habuerunt;, et îla în 
legibus posuerunt, furem dupli condemiari ; 
sratorenii gundrupli. 

foene- 
Quanto pejorem cirem ezisti- maverint foeneratorem; quam fure, hinc licet exis- “timară. A-Strămoşii noştrii aşia- dă” consider 

ai pussiiîn legile lori, că furul trebue sa restitue 
at, şi aşia - -



y- 

o 

“xvictum habebit ,: 

îndoită, iar dsrarul împătrităi De unde: se. pâte:: ve" 
idea cu cât'mai răi cetăţânii ai considerat că este 
-cămătarul de' cât furul.% 

: 8. Adversus  hostem: 

 aeviterna auetoritas esto. 

“que jure judicatis” trigin- 
“ta dies justi sunto. _ 

5. "Postea manus. en- 
-. dojactio esto, enido' us 

| “ducito. 
. . Pa a 

aut quis endoto j jure vin- 
„dicit,- secum ducito ; vin 
icito, aut norvo: aut .com- 

“pedibus,; quindecim pon-.. 
aut: si. 

-volet, minore vincito." - 
do .ne- “majore, - 

EI A 

  

7: si volet; suo Vivi 
to; ni suo vivit, qui. em 

“Jlibras 
“fâvris „endo dies - 'dato ; si 

„volei. „pis date, 

a Aris , contoăsi rebus: 

6.Ni judicatum. facit, 

"3, Ta contra unui stro- 

ini să fie eternă reven- 
“dicare. 

4... "Termenii - de:: trei- 
-decă. de dile: legitime să 
“aibă mărturissitul înain-.. 
“tea magistratului 's 
“condamnatii : de: judecă- 

sati celii 

torii conformii legii pen- 
tru ca să platâsci. 

-5.. După aceia să -fib, 
“ în contra: lui: dr eptii de. 

ali înhăţa. cu: mâna. şi 
-“ală. duce în, jure (nain, 
“tea magistratului). d 

“6. Daca nu: satisface 
sontonţei de 'condamnar 6,. 

sai nu se 'presintă: ni: 
minea ca vine (ca ga- 

" “rantii pentru ellii), să "li 
"ducă creditorul. cu .dân- 
„sul; să li lege sati cu 
currele sati cu!. ferre de 
picere, care să nu fie mai 
grele de cinci-spre-dece 

“libre, de va -vrea credi- 

„torul pâte să fe şi mai 
„_ uş6re. 

7. Daca vrea, să tră- 
“iască din all săi; daca 

nu, ccllii ce "li are le- 
gat să “i dea pe fie-care 
qi câte uă libră de făină ; 
de vrea 'pâte să "i dea 
mai. multii.
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8. „Endotoratim (inte. 
-n rima) paciod: (pactio) es-...: 
"„tod; nei (nisi) com (cum) 

: eo .paicit (pariscitur) LX 
: (sexaginta) dies vinctom' - 

" (vinetuîn) habetod, endo . 
| eloes (illis) diebos (diebus) 
'tertieis :nundineis j conti-. 

nueis endo comeitioni (co- 
„mitium) endojoured (inju: . | | 

re) i im (cum) procitatod ai-" 
risq. (aerisque) aestiniiam 

“- “(aestimationem) judicatei 
judicatae) predicatod. - 

9: Postidea (postea) de. | 
capited (eapite) addietei,. .. 

" (adâieti) poinas, (joenăs) :. 
"- sumitod, aut sei (si). Vo-.. . 

E let uls (ultra, trans), Tibe: .- 
; ini peregre venom datod.. 3 
Le enum. date). 

8. In interval să se, . 
pâtă face învoială (între: 
creditor şi debitor):: daca 
-nu se:voi: fi învoit,. săl - 

ţie 'creditorul legatii: şai- 
“deci de dile, în interva: 
„Iul cărora să/lă ducă din | 
“moă în nouă gile de tări gu 
inaintea: pretorului în 
comitiuun unde să s6. 
strige cu glas tare sum: 

ma “bentru ! care 'a. fost . 
condamnati. 

9. După a aceia să ia cre- --.. 
ditorul. pedepsa relativă” 
la capul addictului, “adică. 
să inflige: addictului pe- 

 depsa: “capitală. (Se. pâto - 
„ înțelege să'lii-omore. saii . 
“săli reducă în servitute; 
care . produec cum ştiniii 
maxima . capilis.. demi-* 

 -arulto, Sensul Wântâiii co. 
„respunde mai bine cu dis-: 

| „posiţiunea următâre a le- 
"gii, în care se dice că daca. 
debitorul este addichus.. 

“la mai: mulţi creditori, 
“atunci .polii: să "ii taie în 
bucăţi). Sati daca preferă, 

IE "> sălii vendă la streini din: 
„"colo”de dibru (sai de ho-. 

Ia tarele Laţiului), Vedemi : 
“în adovără' în Varron, De: - 

- - ingua latina Cartea IV,. 
capitolul - 5, adesea oră
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| -19. Asti sei (at si plou- | N 
“sobos “(pluribus) adictos . . - 

| (addietus) sit (sit), terti- 

eis nundineis 'partis se- 

| fi aude) estod.. 
i, 

7 trans . Tiveie îm, “iati e ca 
IE synonymii de rans, Lă- 

tium: 

"10. Daca a fost. tre. 
buit la mai mulţi credi- - 
tori, după cele -trei-du- 
ceri. şi proclamări la trei - 

„cantod ; sei plus, (si plus) -. 
- minusve secueront (seca: . : 
-xvoiiit) sed fr auded (sine | 

dile de' târg din. nouă - 
în nouă dile, creditorii. -... 

să lă taie în. bucăţi, daca . 
unul: va fi tăiat mat mult: 

saii mai puţinii. de câtă... 
o parte proporţională cu . 

a partea să din:creanţă, șă 

. Tabula qăarte 3 

| L; Pater. endosieneni i 
(insignem) ad deformita- .; 

„tem puerom (pueruri) î0-" 
per (cito) necatod.. 
2. Patrei '(patai) endo 

| . (in). "Bliom - (filiun) - jus . 
“toum „(justum) vitai (vi- 

potestaş „.  tae) - mecisque. - 

estod, terque im (eum) ve- 
nomdarier (venumdare) 
jous (jus) estod ; sei (si). 
“pater filiom. (flium) ter 

: venomâduit (venumdedit), 
filios - 

per esto. 
“8. Si quis endo X men- j 

sibuă proxumis postumus 
natus escit, justus + estod. 

filius) a pate li- 

nu intre în răspundere. 

| | Ş fabula a patra 

Ie "Tatăl să: omâre, în- * 
"dătă pe.copilul: însemnatii 

A pentru diformitatea sa. 

2. Tată să. “aibă: 

“tere de.viaţă şi de morte, 
şi de trei oră să aibă 

“dreptul să'lii vândă; „data * 

“beră de tatal săi. 

| ' 3. Dacă vruni pos- | 
timiă so va naște în cele . 

„dece: luni de dile de la 
"mârte, să fie legitimă. . 

- 

ast: 

bea fiului săi legitimi pu- - 

“tatăl va, vinde de. trei ori .. 
- pe'fiul săi, fiul: să fie li 

- Copilul niscut mal: mult de dece luni de la Grea 
za
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"bărbatului, adică de a--dissoluţiunea căssătoriei prin 
mortea tatălui, nu, pote fi considerat ca născut din 
operile bărbatului, prin urmare :nu pste fi considerat; - 
ca. legitimă. ' Căci cea mui lungă gestaţiune.: este: de 
dece luni.. In: sensi inversi copilul născut, mai. „puţină. 
de şâpte luni de'a. contractarea, căssătorici. - asse-: 

 menea "nu -pâte fi considerat: ca conceput :din ope-: 
„vele bărbatului, şi priu urmare legitimi. căcă cca mai. 
scurtă gestaţiune, după. medici şi în special după Hip-: 
“poerate este de şepte'luni de dile. “Vedi acestă dis- 

. posiţiune a nume edictată de legea 12 D., De Satu 
„homănumn (|, 5). Cu tâte acestea, Condica Napoleon 
în articolul. 814, şi- după dânsa Condica Alexandru 

l6n 1, în articolul 288, „declară “conceput din operile 
tatălui şi prin urmare legitimti copilul născut o sută 
opt-deci”de dile, adică şâse luni. de la contractarea. 
căssătoriei, făcend ast-fel. o mulţime de copii streini - 
să fie consideraţi ca, ai: bărbatului pentru un cusi-la .. 
o sută în care se pâte întâmpla - ca unii. „copil de. 
ş6se luni” să se nască viabil, precum asemenea în mod! 
extra: excepţional se pâte' întâmpla. ca. unti copil să : 
stea în pântecele mumei sale maj mult de dese luni, 
dar pentru acesta nu 6 ună cuvânt ca: o mare parte... 
„de' copii care. nu sunt aj: bărbatului să fie, consideraţi, 
ca egitival 

A 

„ Tabula, quinta - “Tabula, a, cincea,. 
i Uti legassit, super. 

pecunia tuteluve suae rei, 
ita jus. esto. 

“a, “După : cum cineva _ 
Ya „legiui:: asupra 'averii. 

" sale. sati. asupra : tutelei. 
(copiilor săi: după mortea 

2. Si. intestato (intes:: 
talus) “moritur, cui suus. 
heres. nec escit, adgna. 
tus proxumus: familiaun 3 

A. 

sa), aşa să fie Ş în drept | 
i după. lege). RI 

2. Daca, cineva mâro. 
intestattă Şi nu. lasă-he- - 

_Tos suus, celii mai dea: . 
„pr6pe agnatii să) ii Moş



/ 

- untod (faciunto) ;: | 
ad erctom (erctam) cien-.: 
“dom  (ciendam) arbitros. 
“tis | 

habeto; si i ndgnatus nec -.. 
escit, ' gentiles! familiam 
habento. 

„3; Nominad  (nomina) NR 
enter (inter) heredes Ero. 

portionibos (portionibus). - 

heredituricis(hereditariis) 
ercta cita suntod; sei 

(si) conheredes sincolei 
“(singuli) familial. (famili-. 
ae) ereto non cito -(nun: 
-eretae citac) suam par- 
tem volent, eretom (erc-: 
tam) citom (eitam) faci: 

(trec) -datod (dito). 

„pretor Su 

„4, Sei (si) intestato (în- 
'testatus) moritor (moria- 
tur) quoi (cui). endobour. 

„bes(impubes)souos(suus). 
“heres escit, adgnatos (ag-. - 

-» natus)-procsumos (proxi- 

us) touțelam (tutelam). 
naneitor (nancito).. 

tenirea; daca. nu există; 
“ -agnatii, gentil săi. ia. 

moștenirea, : 
8 Creanţele (ca şi da. 

- toriele), să fie. de drepti: 
 divisate între cohoredi în. 

; 

porțiuni proporţionale cu. 
părțile .heredilor în:here- 
ditate..lar. pentru averea. . 
de moştenire neîmpărţită, |. 
dacă fie-care herede 'va. 

“vrea să aibe ' partea: sa, : 
s'o împartă, şi pretorul 

" pentru facerea impărțelii 
să numâscă trei arbitrii. 

„4, Dacă cineva mâre 
intestatiă,. şi: are .Jucrres 
Sus impuberi, cellii mai 

„de -aprâpe agnat să X 
aibă tutela. 

A 

“ Hotman şi. Theodorii. Marcilă, cu, drept cuvântiă. 

complectâsă acestă disposiţiune. ca pentru hereditate,. 

că în lipsă de agnată, -cellit mai de 'apr6pe gentilii 

4 „să aibe tutela. - 

"De aceia în spiritul. voeaţiunei. la nereditate, vomi 

N complecta şi vomii dice:. 
4 Si agnatus ice escil, gentiles tutela m! Labento. 

Se 'ntelege că și pentru: tutelă ca şi pentru hereditate, 

precum agnătulu cel mai de aproape în "grad este 

chiămat de preferenţă, şi precum. nu este devoluţiune 

în „materie de hereditate,. de. la uni „grad la altul . 

2 - '



(Gaius Iust.: Com. in, ş 12). pentru. agnaţi,. şi totii 
“ assemenea nu este „devoluţiune de la un-agnat la altul: 
"pentru: tutelă,. assemenea, şi pentru tutelă ca și. “pentru 
he;editate - proxiinul “gentil ceste' chiămat de prefe-. 
renţă, şi iarăşi nici “pentru tutelă nică pentru. here- 
ditate nu este. dovoluţiuiie de.lu unii arad de gentilă 
la altul.: 

5.8 “fariosus - sit, ag-. 
natorim gentiliumqus i in. 

„eo pecuniaque; ejus- po-!. | 
testas * esto.—Ast; ci cus- 

" tos. nec eseit. Ca 

Tabula , sexia i | 

1. Cum. nexum faciet.. 

lin-: mancipiumque; uti . 
gua nuncupassit, ita jus 

„esto. 

2, Usus auetoritas făn- 
di piennium, caeterarura : a 

ă rerum annuus usus esto. 

3. Mulier quae : annum 
„apud . virum matrimonii 

5. Dacă "cingva este 

“fur iosus (nebunii din ca. 
- usă poster i6ră naşterii cu. : 

 întervalle lucide şicu pos- 
“ sibilitate * de” “vindecare, 
fie că demeiița este cu... 

_ furii sa: liniştită), sea, i 
- şi gentilii -lui să aibe pu- : 

tere assupra. lui și averii. 
“Iut.-—Dar să anu fie cus-. 

- tode allă) persânei: lui, să. 
ui administreze. „averea, - 

“dar. Si nu îngrijâscă ŞI: | 
": de. „persâna lui,“ ca să nu 
“Jă puio bine, Și să Pa 

: moştenescă).- 
ÎS 

2 "Tabula, a Șesea, 

1. Cândă se ya con- - Si 
„traceta unii nezunt sati se 
„Xa, face o niangipațiune, : 
cum ya grăi limba, aşa : 
să, fic şi în dreptii. _ 

"2. Pentru fonduri usu- . 
: capitinea să se'opere. după - 
:duoi anni de possessiune,- 
„pentru celle:]- alte lucruri 
„după unii: ânniă; -. 

83, Ferneia * care--va fi * 
| locuit la bărbat unii. annă 

>



a Sei & quei (qui) 
"endo joured (in jure) ma: 
nom-(manum) conseront. ” 
(conserunt) utrique su- 

-- perstitibus ! praesentibus - 
;-. vindieias sumunto; șiquis 
: : quem liberali causa manu 
"-adserat,: prăetor -secun- . 
dum liber tatem vindiciaş 

E dato.. 

„A 

=: plioned damnator, Tiena 
a quandoque . sarpta doni- : 

::- com. (donee).derupta . &-. - 
, „sinţ (sint) vindiearier (vin... 

:.. dicare) jous” (jos). estod.. Pai 

7 pe : a Iei 
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„causa fuit, ni.trinoetium -. 
"usurpatum erit, usus esto. 

pentru causă de. căssă- 
" toriă, 
-trerupt şederea trei nopţi 

“dacă nu va fi în- 

„da rendu, să fie usuca-: 
pată (să . cadă. în manu : 
marilă). 

- 4” Dacă, duot iitiganţă 
revendică in jure, şi facă... 

la uniti lucru 6re-care (mo- 
_bil sati immobilă),. pos= 

--: sessia provisoriă a lucru- 
„- luă 'revendicat so pstă 

âttribui pretorul ori-cărui 
din cei 'doui litiganţi va - 

„- găssi de cuviinţă în facia . 
„dar dacă e. 

„» procestă de xevendicare a. 
libertăţii. (liberalis ca- 

martorilor ; 

""4Sa). (dacă este manus 

* “ddică de libertate), attunci 
pretorul să accor de tot- 

“Vauna possessiunea in- 
"terimară în favârea li- 
 bertăţiă (asertorului liber. 

pi 5  rDienoră (tigari). -: 

* ..jonetorh (junetum) . aidi- ... 
“: bos '. (aedibus) -:.veiniaive. 
, (vineăeve) ; et: 'concăpet, | 

2" mei :(n6) solvitod ; quei . 
(qui) jonesit (jun=it) du-. .. 

tăți).. A S 

5, Materialul unit la o 
„cassă, Sai tutorul pussii 
la: o. viţă, să nu fie sepa- 

“„rat; cellă ce Pa unit, să - 
“fie condamnat la: îndoit. - 
Mâterialul lucrat numai, 

-- dar neunit în construcţiă 
“încă. să. aibă drept pro- 
„prietarul săi să Ti, re- 

| - vendice. . ai 

18 

„ mamnius consertio relativi 

= .consertio pentru causă |



Tabula septima 

1. Si quadrupes pau- 
„periem facit, dominus ae- 
stimationem 'offerto, si 
nolet, quod nocuit dato. 

2. Sei (si) endojouriad 
(înjuria) rupitias.. . Sar- 
citod. 

3. Quei (qui) fruces (fru- 
ges) excantassit Ceresei: 
(Cer eri) necator. 

4, Quei (qui) frucem 
(fr ugem) aratro quaesitam 

furtim nox pavit secuitve, 
„si pubes sit, suspensus 
"Cer erinecator; si impubes 
sit, pretoris arbitratu ver-. 
'perator noxumque dupli- 
one 'decernito. 
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„turat saii luat nâptea pe 

Tabula :a ştptea 

I. Dacă unii quadru- 
pedii a commissii-vre-uă 
stricăciune, stăpânul săi 
să offere val6rea preju- 
„diciului, dacă nu vrea, să 
abandone păgubaşului a- 
nimalul stricător, 

„2. Dacă fără drept” a 
commissii cineva vre-uă 

stricăciune să repare pa- Ă 
guba. 

ductele pământului, să fie 
sacrificatii (omorit) Ce- 
rerei. 

4. Cellii ce. va fi scu- 

„furişi grînele produsse. 

5, Quei (ui) aides (a0- 
des) acervomque  (acer- 
vumque) froucmenti (fru- 
menti) ad aides (aedes) 
„positom (positum) dolo 
sciens endocensit (incen- 
sit), vinetos (vinctus) ver- 
beratosque (verberatus- 
que) i ienei (igni) necator; . 
sei (i) imprudens se 

cu “plugul, de este puber, 
să fie suspendat pe cruci .- 
şi sacrificat Cererej; 
„este impuberii, după găs- - 
“sirea cu calle a: preto- 

să fie bătută cu - 
nuele şi să plătescă drept 
„despăgubire îndoitul. 

vului” 

5. Cellii ce va fi 'dat 
focii cu ştiinţă şi în mod 
_dolosiv la uă -cassă sati 
“la uăclaiă de griti pussă 
lângă uă cassă, să fie le- 
gatu, bătutii şi arsi pe 
foci ; daca din impru- 
denţă Şi fără dolii va fi 

„făcutii paguba, să o plă- 
„tescă, daca este încapa- 

3. Cine va fermeea pro- 

de 

4



„ (sine) dolo malo damnom 
(damnum) duit (dedit), 
nocesam (noxam) sarcitod 
(sarcito),. sei (si) nec ido- 
neus escid. (sit), levius 
castigator. - 
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„bilă să o plătescă, să -fie 
| „pedepsit mai uşoriă. 

6. Sei (si) injouriaia. | 
alterei (alteri) facsit (fe- Dă 

cit), XXV aeris poinai 
(poenae) suntod (sunto).. 

7. Sei 'quai pipulod, 
_ocentasit, carmenve con- 

6. „Daca cineva va fi 
făcut altuia vre-uă inju- 

riă, pedpsa să fie două- . 
„deci şi cinci de libre de 
aramă. 

. Daca cineva sbiară 
la altul, adică îlii insultă 

disit, quod infamiam fac- ' 
sit, fagitiamque alterei, | 

- fuste feritod. . 
Adică : Si quis pipulo 

“accentasset , carmenve 

_condidisset quod alteri in- 
 famiam flagitiumque facit, 

fuste feriatur. 

_ juriosă care să ? 

8. Și membrom rup-: 
sit, nei. cum eo pacit, ta- 
-liod esto.- 

Adică: Si membrum 
-- vumpit, nisi cum eo pa- 

ciscatur, talio esto. - 

9. Sei osua frecit ge- 
netalei liberod 0. C. C., 
servod 0. L. aeris poi- 
nai suntod. | | 

„Adică: Si . quis ' ossa 
frangat gingivae, libero 

“cu vorba, sati serie. în 
contră vre-o seriere in- 

i attingă 
consideraţiunea şi săi: 
facă  vr'unii reii, să fo 
fustigat (bătut cu nuele). 

pi 

„8. Daca cineva rupe 
- altuia vr'unii membru, 
“şi nu s'a împăcat cu vic- - 
'tima (adică nu s'a învoit 

- cu eilii băneşte), să fie 
“suppussii la pedepsa ta- 
: Honului (adică să i se ru- 
pă şi lui acellaşiii mem. - 
bru). - 

9. Daca cineva - prin 
lovitura sa va fi scossii 
-unui omii liberii dinţi saii 
măssele din gură, să plă- 

"tâscă ca amendă trei sute 
libre de 'arămă; daca va



o. 0. o. servo o. ue 
aeris! ” poenae sunto. 

10. Qui se sierit tes 
tarier libripensve fuerit, 
„nei testimoniom feriatur, 
improbos. ntestabilisguc 
estod. 

976. 

Adică: Qui se siverit tes- 
“tari libripensve fuerit, 
nisi testimonium  ferat, 

esto. 

1 

Ul. Quei falsom t6s-. 

improbus intostabilisque a 

, 

a scosii unui servi, “a- 
„menda să fie de.uă sută: 

--eindecă libre * de aramă. 
“10. Daca cineva a pri- 
mit să fie martor sai, - 
libripens “la uă mancipa- 
țiune,' şi retusă în urmă 
de a presta. testimoniul. . | 
'săii (adică de a veni să 
declare cu jurăment . ce 
a. augit sati 'ce “a vădut 

„tea: martor, sati că afost 
- Vibr ipende la cutare mân-. . 

* .cipaţiune) pe” fiitori să 

timonium dicasit, Saeso . 
deicitor.. 

Adică: 
Qui falsum testinioni: 

“um dicaverit saii dixerit,. 
Saxo dejiciatur. 

19. 

„nem lacbesom. dolo sci- 

ens mortei duit, queive 
malom carmen incanta: - 

sit aut malom venenum 
faesit duitve, pariceidad 
estod, - 

Adică a 
Si 'quis hominem li- 

Sei quips .hemo- . 

fie incapabili de a.mai. . 
„Îgura ca martoră. 

11. Cellii ce va fi fă-: 
cutii vre- o. miirturisire 

“(testimoniii) falsă, să fie 
-prăvălitiă 

Tarpeiă. 
după  stânea 

12. Daca | cineva, cu 
Ştiinţă şi cu dolă va o- 

„mori unii omii : liberi, 

berum dolo :sciens morti . 

dederit, malumve car- 
men incantaverit aut ma- 
lum venenum fecerit vel 

„ » dederit ei, parricida esto, 
, 

„sai îl va fi făcut fermece - 
producătâre de mârte, 
sati va fi preparat pentru 

„cl otravă, rea, sai îi va 
fi dati otravă rea, să fie -. 
„considerat .ea parricidă. 

a
?
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„Cu drept cuvânt observă Bouchâud- assupră aces. 
tei disposiţiuni că aci nu e vorba de unii parricidii 
propriii dlissii, ci de' unii! omoritorii -al unei persâne 
libere 6re-care cu .premeditaţiă, că vorba parricida 
însemnează numai că va fi pedepsit ea parricidul pro- 

„ priti- dissii- cu pedepse capitale, adică cu mortea,. ca; - 
cum ar fi dlissti: capital esto, cu, deosebire de omo- 
ritorul fără premeditare care nu e pedepsit cu mârtea. 
„Despre parricidii propriii dissă în adevări se oc-. 
cupă disposiţiunea următârs a legii cellor XII Tabule. 

13. Quei parentem. ne- 
casid, caput . obnubitod, 

„ coleoque' insutos endo. 
„profluentem mereitor:. . 

Adică. aa 

- Qui parentem necave- 
rit,. căput 'obnubito, co- 
leoque insutus. in profiu- 
entem mergitor.. 

14. Sei tutor dolo malo 
» cerat, vituperatod, quan: 

„. doque finită tutelad, es- 

„.luitod. -.. -, 

Adică: 
„ Bi tutor: dolo. malo ge- 

, 

2 cit ,” fourtom - duplioned” 

rat,: vituperato,.. quando- . 
“que 'finita sit tutela, fur- : 
tum dupliohe :luito. 
15, Sei patronos -eli- 

„entei frăudem faesit, sacer .. 
„.. esto. Se 

= Qiă . 

13. Cine va: omori pe 
“părintele să, să i se a- 

copere capul, .şi cusut 
într untă-sacii 'să fie arun- 

cații în apă curgătâre 

+ 14 “Daca ună '-tutoră 
_geră..cu dolti să "li ac-: 

„:„cuse, şi când" se. va fini 
tutela, pentru or-ce furtii 

- Să. plătescă, îndoitul. i 

"15, Daca'unii patronă .. 
committe  vre-uă . frâudă - -. : 
în. detrimentul elientului . . 
său, să, fie sacrificat::(pe: . 

„_--“depsit .cu mârtea ea yie- - 
„. timele. sacrificate deilor) :



N 

"--“ Tabula, octave 

1. Ambitos parieteis |. 
sextertius pes estod.  . 
„Adică: - Ambitus pa- 

„rietis sestertius pes esto. 
1 

278. 

- Pabula a, opta 

L Între păreţii de jură 
împrejur a fie-cării casse 

să fie cellă puţin unii în- 
terval de două picidre şi 
„jumătate, - . 

- De aceia şi casele la Romani se numeaii insule, 
căci eraii. ca nişte insule una către alta, separate ast- 
fel fiind de unii loci golii una: de alta. 

„„ 2. Sodales lecem quam 
„volent dumne quid ecs 
publica conrompant, si- 
bei feruntod. 
„Adică: a 
- Bodales, legem quam 

volunt, dum ne quid ex 
publica corrumpant, sibi 

„“ferant, - 
3.. Intera V pedes oe- 

sus aiviternad otoritas es- 
tod. i 

Adică; | 

“Intra V pedes usus (de - 
la utor care cu ortografia ' 
archaică se scria clor, 
(vei acestă vorbă în Dic- 
ționarul lui Freund al lim- 
bei latine, tradusti în lim- 

„ba trancesă de Theil) ae-. | 
terna autoritas. esto. 

a 
PINĂ. 

2. Membrii unei asso- 
ciaţiuni să'şi facă legile 
ce vor voi, cu condiţiă 
ca să nu atingă ceva din 
interesele publice. : ” 

A 

8. Eternă să fie auto- 
„ritatea dreptului de a usa: 
de cinci picidre între ţăr- : 

Era la Romani ună spaţiii de cinci picire între 
tote. ţărrinile limitrofe, care nu .se putea usucapa. 
Ell servea, cum ne spune Aggenus. Urbicus, De li- 
mitibus agrorum, pag.:53, pentru întâreerea, plugului: 
„ Quoniam hanc latitudinem vel iter ad culturas ac. |:



cedens occupăt, vel circumactus aratri, qurodus ucapi 
non potest.& ... 
"4. Sei. jourgant: adfi- 

nes finibos regundeis pre- 
tor arbitros tres adeicitod. 

. Adică: . 

Si jurgant affines de 
finibus regundis praetor: 
arbitros tres  addicito. 

„5. Sei arbos endo vi- . 
cinei fundom endopen- ... 

„det, XV pedibus altius 
sublucator. 

"Adică: 
„Si arbor în vicini i fun- 

dum impendeat, XV pe- 
dibus altius sublucato.: | 

6. Sei clans endo e- 
mem caduca siet domino 

„legere jous estod. „- 
Adică : - 

Si glans în eumdem 
caduca sit dumino legere 
jus esto. | 

7.. Sei aqua pluvia no- 
cet, pretor arcendai a- 
quai arbitros tris adeici- 

_tod noesaique domino ca- 
vetor. 

Adică : 
Si aqua. pluvia nocet, 

“pretor arcendaeaquae ar- - 
aitros tres addicito. no- 
xaegque domino caveto.. 

aibă dreptul 
* fructului să o ridice după . 

4. „Daca se” cârtă veci-: 

ni pentru hotare, preto- 
„.. rul pentru regularea lor: 
"să numescă trel. arbitri. 

5, Daca arborul atirnă 

pe fundul vecinului, sălii 
cur eţe. de ramuri vecinul 
până la  cincă-spre-dece 
pici6re înălţime de la pă- 
mânt. - 

'6. Daca o ghindă (Şi în 
genere ori-ce fructii) cade 
pe fondul vecinului să 

stăpânul 

fondul vecini. 

„7. Daca apa de plâie 
_pâte să causese strică- 
“ciuni vecinului, pretorul 
spre împedecarea strică- 
ciunei să numâscă trei 
arbitri care să 'ceră ca 
autorul  pagubei să ga 
ranteze. 

E vorba aci, după cum prea: bine observă Bou- 

chaud, de apa de plâie care nu de la sine şi natu- 

ralemente, ci din causa unei lucrări făcută de cineva - 

7
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- cade cu prea mare: abundență. Şi putere pe locul ve: .. 
“ cinului şii. face -stricăciune. Acâsta resultă din chiar 

finele disposiţiunei care vorbeşte de dominus 10xae, 
stăpânul causator al pagubei, deci e vorba, de o pagubă: 

- causată prin mână de omii. In acest. casă o acţiune 
e creată de legea celor XII Tabule, în contra: auto- 

'rului lucrării, judecată după ordinul preţorului. de trei: 
arbitri, care vorii cere de.la autorul lucrării care pote : 
să causese stricăciune, de şi pentru moment strică- 
ciune nu este causată, să promiţă că: va „plăti. daune 
interese pentru paguba fiitâre:. 

" Acâstă disposiţiune a legii celoră 12. Table este 
-origineă stipulaţiunei, 
în fectă pretoriane. 
8. Viarum- endo po- -. 

rectod: VIII pedes sun-:.-: 
tod, endo amfractod, AVI. 
pedes suntod;: 
Adică: 
 Viavrum în: porrectum - 

VIII -pedes sunto, in an- . 
î: actum AVI pedes sunto. 

Tabula noua | 

„1. Preivileciad nei en- 
dorocantod. . 

Adică: -.. 

Pr ivile gia ne i LO gentur . 

. Sei joudecs arbi- 
tau joure datos ob rem 
deicundam pecuniam 4 ad-. 
cepsit, capital estod. 
Adică : 
Si judex arbitor ve jur e. 

datus ob rem dicundam 
pecuhiam . aceeperit,. ca- - 
pital esto, 

cauţiune, satisdațiunei damni. 

8. Lăţimea căilor: dr epte 
“să fie de opt picidre, la . 
cotitură de e șase spre- dece.. 

„Picidre. Ii . 

> 

Tabula-a: noua, : 

Să nu se facă, legi -- 
„par rticulată în contra per- 
s6neloriă i. 

2. Daca: un judecător 
“sai ună arbitru numit! 

de. magistrat -va'fi primit -. 
bani pentru ca să:hotă-. 
vască procesul, să fie pe-. 

- depsit cu podepsa capi- 33 
” tală „eu morte). .
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. 

3. Doi capite, civeis, nei- i 
“sei per maxumom coniei-!. : * Re 
„Haţoma nei feruntod.: - 

Adică : - ! i a 
De capite -civis. pisipâr 3 Rălatvial la: capii e ce- : 

  

„maximum comitiatun (sati: - “tițoanulut șă. nu'se ho- : : 
„cum. :dice Ciceron, centu-  *: :tărască dei-cât demara... 
“riatis - „conuitiis). ne. fe. - = Adunare, adică! de, conii: ă 
runto, i . „iele centuiiatg.... îi 

=. Cum observă, ăci "forte bino Bouchând, prin, căput : 
ă aci”: trebua să! înţelegeimii * nu numai; viaţa, dar şi 
cele irei piară: dreptu ce residă pe “căpul unui. ce: 
“tăţianti' roman. dreptul de "libertate, „dreptul; de..cetă: | 
„eniă şi. dreptul: de familie civilă. Cu alte cuvinte nici 

IE pedepsa. cu. mâuitea; nică “pedepsa. care “atrage: căderea 
în» servitutâ.. cut -6 'condamnaţiiinea, in “metal: ȘI. 

-"0DuU8.. “ametalli, - nică: pedepsa: care ătrage'. pierderea; ca: 
lităţiă. de. cetăţianii : romană,: cum: aste interdicţiunea - 
"apei:Și "a focului; departaţiunea, “înta”o insulă, nu poti - 
fi “pronunţate : de. câtii. de icătre: :coniiţiele: centuriate. 

în Virtutea acestei disposiţiuni a: legii “es celor: XII: Ma 
“bule: m a: Se aa 

4, Quiostres! pariceidei a Să, se: ereeze a de: po. 

  

    

   

“-quei de rebus capitalibus -. “bor. questoti a. parieie -. 
- querant af. poplod, erean- "-dului 'eaie să. -ceiceteze. - 
„tor a despre arinielă, e. capitale. 

Adică :. ii a 
„.- Quaestores. parzicidii + a _ 
ui de. rebus eapitalibus.: îi. 

 quaerant, a populo cre: E aaa 
entur.. .-.- pe a i 
5 Sei. quei « endo be - i, 5, Daca cineva: „între- 

Sa coitus. nocturnos acitasit +. ţie, adunără! nocturne: în, 
- capital . estod- re i Oraşiii să fie pedepsit! cu 

“Adică; Ie și, mortea, 
Ri! quis. “in irbe: ecitus at? 

nootitrnos agitâverit, ca: ii i 

„pital. esto. : IC ai pi ze 
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6. Sei quei perduelem 
“concitasit civemque per- 
duelei - transduit, capital 
estod. 

Adică: 
"Si quis per duellem (ho- 

stem) concitaverit civem- 

6. Daca cineva excită, 
aţiţă pe inimici (în con- 

„tra patriei sale) sai pre- 
"dă pe un cetăţianii ini- 

7 

micului, să fie pedepsit 
cu mârtea. - 

“que perduelli (hosti) tra: 
„ diderit, capital esto. - 
7. Si nox furtum fac- 
tum: sit, si im (eum) 0c- 
cisit (oceiderit) jure ede- 
Bus esto: 

“Tabula, decima 

“1, Hominem mortuum 

in urbe ne sepelito' neve, 
urito. 

2. Sumptos luctomque 
af.deorum maniom joured. 
removetod, hoe plous nei 
facto, rocom asciad nei 
“poleitod. 

Adică :: 
_Sumptus Jactumque a 
"deorum Manium jure re- 
_moveto, hoe plus ne fa- 
„cito, rogum ascia ne po- 
lito. 

8. "Tribus reicinieis et 
| vincoleis. porporai et X 
tibicimbus foris eesfere 
jous estod, 

- omoritii. 

7. Daca cineva comite: *- 
furtă n6ptea, şi este o- 
moritii, să fie cu drepti 

Tabula a decea | 

1. Să .nu fie nici în-. 
„gropat nică arsi nică ună 

, mortii în oraş. 

3, Cheltuelile pentru - 
înmormântare Şi lamentă- 

- rile “restringeţi-le în li- 
__mitele legii; nu faceţi mai 
mult. de cât ce este. pre.- : 

"scris, nu daţă la. rindea 
lemnele din „care faceţi 
rugul. ă 

3. Bă fie permisă: aa- 
- coperi pe morţi cu'trei - 

- ricinie (veluri) legate cu 
panglici purpurie şi al



Adică: 
Tribus riciniis et, vin- 

culis purpureis et X ti- 
bicinibus foris exferre j jus . 
esto.. 

„4. Molieres faciem nei 
carpuntod .neive. cenas 

283. 

„.scâte din casă şi ali urma 

raduntod neive lesom fo- 

neris ercod: habentod. 
Adică : o 
Mulieres faciem ne car- 

punto neve genas radunto 
neve lessum funeris ergo 
habento. 

5. Hemonei mortudd 0 

sua nei leicitod quo post; 
fonos faciat, quam . sei 
duellei - 
mortuos escit. 

Adică: 
Homini mortuo ossa ne 

legito quo postfunus fa- 

(până la mormântii saii 
la rugii) cu gece .musi- | 

i canţi. 

4. Pemeile să nu Si 
sgirie facia nică să 'și radă 
genele, nici să sbiere la 
înmormântări, a 

N 

5.Sănu se taiesati scoţă 
“ 6sse dintrunti omu mortii . 

endove hostico - 

ciat praeterquam si in - 
„bello “aut hostico mor- 
- tuus sit. 

omneisque circompotatio 
tolitor:. murata potio he: 
monei mortuo nei inditor, 

"neive vino rocum resper- 
citod, nei longâi coronai 

6. Servilis uneturad 

neive acerai per fer untor „n 
Adică : 
“Servilis unctura om-. 

nisque dircumpotatio tol- 
lito: myrrhata potio ho- 
mini mortuo.. ne. indito, 

pentru ca săi se facă a-, 
iurea altă înmormântare, 
affară numai dacă a mu- 
rit în r&sbelii sati pe pă- 

__mântii străinii. .- 

6. Să dispară orce un-.. 
„gere a cadavreloră ser- 
vilor precum şi or-ce cir-. 
cumpotaţiune (ospeţi fu-. 
nebru în. care se bea în 
cerceii), să nu se arunce 
poţiune myrrhată -(pro- 

fumată cu smyrnă) peste 
mortii, nici să. se stro- 

" pâscă rugul'cu vinii, nici 
"să 'se'aducă corâne mari 

nici cutii cu profumuri.. 

7



. hev6 vino rogumi: i esper- -. ja 
„„gito, ne. “longae coronae . 

neve acerrae “perferunto.-.. 
7. Quei coronam par et 

: ercod: 'aduitor ' et: -ipsei 
NE nortuo parentibusque: ; 
“ejus dum intus' -positos- 

escit, . torisve ecsfrtur, 
i sed. fiauded endopositad. : 
m. estod. 

Adică: 
„Qui coronam . „peperit;.. 

" ipsius peculiave; :6jus, er- 
go additor. et ipsi mor- 

984 

“- ipseius' pecuniaive, ejus, 
:- Cine a meritat oco-.. 

r6nă prin ellă sati. prin. 
ăi Danii - lui. (adică. prin Câil. - 

sati servii lui), să se aducă 
„la .mârtea lui săii părin- . 

“ituoi „parentibusque . jus, | 
. dum imtus . positus sit fo- 
rise efferatur; sine frau- 
de. imposita esto, - pa 

“Neve âuro addito. Quci. 
(quo); auro' dentâs vineti 
sunt, cum .illo. sepelir&: 

- ur ereve fraude. 6sto. 
“8, Rocoin . 'bustomvă&. . 

E E novom propius LX pedes 
- aedis. alienas'sei dominus 
- iolet nei. -adieitod. 

Adică : 
-"Rogum bustumye. no-, 

| rama propius quam LX. 
 pedes ab: aedibus alienis * 
„si. dominus- earum. nolit - 

- ne: adjieito. 
s, 

- Busta (de: la. Dâne. usteun, 
„acestă vorbă) 

„. dilor lui, pe cât timpii ca- 
"davrul este în -cassă sai 
este scosti affări Şi trans- 

portat ca 8ă fie arsi pă 
rugă, şi” să,. fie pussă pe 

cadavru fără attingere a 
„legii. * a 

“Sa nu se puie: aurii pe 
cadavru, : arii. cu aurul 

„cu care sunt legaţi dinţii _. 
să se pâtă,- îngropa Sau. 

_ axde mortul, 

7 

8. E nu se o așede'u unii 
“rugii nici vi”un sepuleru 
noii la uă distanţă - mai 

“mică -dg. Ş6i-deci de: pi- 
"- cidre .de cassa altuiia fără 
„voia lui. 

pi 

cum, dice: Festus, la. 
este locul. unde mortul este. arsă şi în- „gropatii, numiti aşa ca. „bine arsă,



33 - siternad - otoritaş „estod. 
9. _Fozeive 'busstetve: a ai-- 

„Adică: . - 

- Pori ! bustive aeterna. 
auctorităs - esto. a 

„_potă usucapa' nicio dată. ; 
proprietatea) vestibulului ! 

pulei ului... 
Prin: forumi se înţellege aci vestibulul” unui 'se.. 

tus, la acâstă vorbă, are şese însemnări deosebite, între .! 
“care Şi. sensul. de vestibuli ali unui sepuleru, Forum Ă 

7 Sex modis intelligitur. Primo negotiationis locus, ut . 
”. forum Plaminium, forum Julium ab eorum nomini;;. 

. DUS qui ea! „ora. coustituenda curarunt; gquod etiam 
locis privati, et în viis et în agris fieri, solet. Alio, în 
quo judicia fieri, cum populo agi, coiciones 'haberi 

“solent.. Tertio, cum îs: qui provincie. praest, foruin 
agere dicitum, civitates vocat, et de -controversiis. . 
corni cognoscit... “Quario, cum id forum, ambiguă 
appellabant, -quod nunc vestibul sepulori dici so- 
let. Quinto; locus îni nauvi, sed tunc masculini. g ge. 
meris est et phurale. Sezto: fori significant. circensia,. 
spectacula, ex qaiibus' etiain. minores forulos dicimus. 
„10, Quom.. fonus ecs- . 

unui sepuleiu sai a se-. XI 

10. Când -se scâte a 
i fertor, nei encomeitiatod. 

“Adică î 

: Quum funus oxferbur, 
ne incomitiato, E 

Tabula, undeciraa 

1. Josos poplei sof- 
| ' zaciaque suntod quod pos- 
tremom poplos jousit, id, : 

Jous ratomque. estod. 
“Adică: 

- Jussus - populi : suftira- 
giaque sunto quod pos- --: 

“tremum populus jussit, 
— id Jus ratumque esto. . 

, 

fară din cassă şi se ur-: 
mâsă cadavru (uni. cet. 
ani importantă): să. nu. 
„se ţie comitie., E 

. Tabula a. unspredecea, - 

ii 1. Ordinul. poporului | 
şi suffrăgiul săi să fie: 
„ceia “ce ellă a ordonat 
mai în urmă: acesta să 

fie lege şi să aibă tărie. N 

9, Eternă să “fie aue: -. : 
 toritatea (adică sănu se 

+ puleru. In adevării. "vorba forum, cum ne spune Fes-, *--
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“9. Să nu fie connubium 0 2. Patribos com : ple- ! 

Ă între patrici şi plebei. . 
! | - 

bed * conubiei jous nec 
estod. a 

„ Adică: e 
“ Patribus' cum  plebe a 

connubii jus nee esto. | 3 
„„ Ac6stă lipsă de connubiă exista şi mai "nainte. Le- 
„gea cellor XiItabule a consfinţit'o..Acâstă prohibiţiune, 
„nu exista în celle dece d'ântâiii tabule, şi după cum 
„dice Dionysiii din Halicarnassi (Cartea X şi a XI a. 

„ Antiquităţilor) scopul principal a; lui Appii Claudiii 
de a face să se 'numescă a doua. commissiune de de- .- 
cemviri, a fost consacrarea. acestei prohibiţiuni. | 

„> Ac6stă prohibiţiune însă nu a durat multi, căci ea . 
în principiii a, fost abolită de legea Canuleia, unii - 
plebiscit votat după propunerea -tribunului plebei Ca- 
nuleius în anul 310 de la fundarea Romei. 

'Tabula duodecima 

1. Sei quei de qua stlis 
siet endo sacrom dedi- 
casit, duplioned' poinam 

„-luitod. . - 

Adică: 
Si quis (rem) de qua lis. 

sitin sacrum : dedicaverit, 
duplione: poenam: luito, 

2.. Sei vindiciam  fal- 
sam tulit, pretor reei sive 
stlitis arbitros ris” datod ; 
„eorum arbitrio fructei du- - 
plioned deciditod. 
Adică :: | 
Si vindiciam falsam tu- 

„lit, pretor rei sive. litis 
arbitros tres dato; eorum 

Tabula a douăspredecea 

„1. Dacă cineva a con- 
sacrat (adică a dedicat şi - 
affectat deilor superiori, 

_diis: superis) unii. lucru 
(adică din lucru privat Pa 

“făcut publică), să plătâscă | 
dreptii pedâpsă îndoită. 

2, Dacă cineva pe ne- 
drept a obţinut posses» 
'slunea provisoriă a unui 

- lucru, -pretorul să ' nu- 
mâscă trei arbitrii pentru 
lucru litigios, (pentru o- 
biectul processului). care 

“să condamne pe posses-. 
sorul nedrept la resti-, |
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, arbitrio fructus (?) pl „ tuirea îndoitulut valârei 
cne decidito. ” “fructelor. 

3. Sei servos, sciente „8. Dacă unt servi, cu 
domino -fourtom  facsit ştirea stăpânului săi -a 
nocsiamve nocsit, nocsai. commissii un furtii în | 

„deditod. . - | detrimentul cuiva, sa îl. 
Adică: „0 “a commissăă uă altă pa-- 
Şi servus, sciente do- gubă, stăpânul să "li a- 

mino, furtum. facit no- . bandone victimei delie- 
„xamve. noeuit, noxae. de-. „tului spre - despăpubire. 
“dito. De a 

E SECUNDA PERIODA DE u LEGEA CELOR XI TABULE rea 
| LA AUGUSTU 

304—720 de la: fundarea „Romei. 
„446— 380 înainte de Christi, _ 

  

După 'restabirea consulatului şi a tribunatuluy plebei 
în' annul 304 de la fundarea: Romei, plebeii obținură 
“mari -avantagii. Mai ântâiii în anul 310, se aboli pro- 
hibiţiunea: de căssătoriă: dintre: patrică, şi plebei. A- 
cesta fu obiectul legii Canuleia (plebiscitii votati în. |: 
'comitiele “tributare dupii proposiţiunea tribunului ple- . - 

- bei Canuleius). Cu cinci anni. înainte uă lege Vâleria, 

“Horatia (votată în „comiţiele- centuriate după propo-. 
siţiunea consuliloră “Valeriii şi. Horaţiii) decissese că - 
quod, tributim. plebs Jussisset, populum teneret (Titu- Dă 

 Liviă, III, 55), adică ca plebiscitele. votate în comi- 
tiele tributare; compusse numai de. plebei, 'să oblige 
poporul. Romanii întregii, adică şi pe. patrică, „măcar 

(1 In Manuale juris synopti: cum a: lui Pellat în 190 de fructus esto | 
damnum.. | , .
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3 î. 

. că- ei hu ati “iat pârte. 1ă, votarea. legii. “Gina se: psto... . 
1! explica acestă: măsurii nedrâptă, axbitrară ? Cum: se... 

pote ca patricii în :eomiţiele - centuriate. să fi lăsat: * 
să ir6că legea “Valeria! : Horatiaj care, să . “decidă că pe." -: 

“fijtor plebeii singuri vor putea : -făce. legi „pentrii: în 
"tregul „poporii: şi” pentru ei--şi: pentru patrică, la care, Da 

i pâtricii să nu fi: participat? “Acâsta. nu: se. pâte. EX 
--plică :de cât “admitendiă că dacă Ia: "nceputăi projee-.. -.. 
„tul. de plebiscit. mavea trebuinţă să” ti6că prin senât, : ..- 

- ellă! în: urmă începu: să, fie: mnevolă ca mai ântâiă să - 
ă „fie: 'conforimâăt; printi” uni.  senatusconsult si apoi tri: . 

bunul: „plebai. să'l. propue. comiţielor tributare plebeie. | 
| Aşa în cât, senatul fiind. compussii : și de: patrici- şi de - - 

plebei, în. răalitate. -patricii participaseră „prin! aniti- 
-? eipaţie lă plebiscit, - Se crede .că tot acestă: lege- Va-. - N 
-. leria-Horatia:. a: „decisii că, pe. „fiitor: : 4ribunii “plebei. 

“vorii putea; să "consultă. : -auspiciă, şi: augurii” mai: “na -* 

-  înte de'a: piopune: în. „comiţiele tributare! projecţul de .: RN 

  

| -plebiseit, că neconşultarea. augurilor - - Săi a: auspicielge - i 
“a iămassii 'să, nu: geiă că 'şi în trecut: numai în casă 

" de allegere * de “către comiţiele.” tnibutare a tribunilor.: i 

i plebei. şi.ă “edililoi” plebei, «pentru: care:  Bropuner cai 

n'avea trebuinţă să." trecă nică prin. senat în: modii.. 

  

„prealabilii.:. In: “anul: 310: de la-  fuiidarea: “Rome 2 
se  decistet-ca-.pe. lângă consul. care. rămasseră: .... 

- “să se allâgă tot; Vintre. pakzici,. să :se pâtă numi tri: 
" buniinilitari! cu putâr& Gonșulară, dintre -ambele” oi- - 

dine. Aceşti tribuni. militari.ati “dreptul de! „a. convoca": | 
i, dirige. comiţiele”” centuriatei :ca şi „consulii, dar ai ii 
„numai ş6se  lietorii: în. loci 'de:două. spre dece. cât ai 
„consulii. Cu chipul' acesta.-o paite din atribuţiile con-.. 

; * suliloi” putu. să fe exercitată de-an: “magistrat, noii” 
„care putea să fie 'alessă! şi“ d'intre plebei. In: annul : 
- 311, mal. fură desmembrate de-la: “puterea, consulară: -* zi 

„ „dreptul de a face! xecânisimântiul cetăţenilor şi pes6- 
„nelor serve sait: libere de subt autoritatea. lor, precum: 
si a averilor” lor mobile + Și imobile, de. a . regula elăs- E 

A
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- sele în coimiţiele- centuriate, sait de a inserie pe ce- 
tăţeni în triburile comiţielor: plebeie,. şi în urmă de 
a “compune lista senatorilor. : Aceste drepturi fură ac- 
cordate la duoi magistrați. „Speciali sub numele de 
censoră, alle căror ătribuţ ţiuni la inceput durară cinci 
anni, iar de la annul 320. încolo numai ună anni şi 

„jumătate, dar ei continuară de a nu fi alleşi de cât 
“din cinci anni în cincă anni, în cât de la annul 320 
încolo, trei anni” şi jumătate Republica era lipsită de 
censori. Aceşti -censori nu putură, la 'nceput să fie . 
alleşi de cât dintre patriei. Peste nouădeci şi cinci 
de anni însă, în“ anul 415 de la fundarea Romei, una - 

din-legile propuse de dictatorul plebei Publilius Philo, 
votată în comiţiele centuriate, decisse că pe fiitor 
unul din censori va putea fi allessăi dintre plebei. 
In acellașiii anni 415 de la fundarea Romei, uă altă 

“lege Publilia, votată după propunerea aceluiași dic- 
tator plebei; Publius . Philo, - decisse: ca approbarea 
projectului. de lege. centuriată în prealabil de către 
Senat, să fie approbat. tot în mod. prealabil în urmă - 
şi de comiţieie. curiate,. şi apoi să fie trămissti în 
discuţiunea şi votarea comiţielor centuriate. De a- 
tunci încolo, cum am dissii deju, approbarea .legei 
centuriate de către comitiele curiate deveni uă pură 
formă, de re .ce aceste comiţii approbai” prin anti- 

_cipare ună pr ojectii de lege care nici nu se ştia dacă - 
în urmă avea să “fie tianaformat în lege, era unti 
„pleonasmii. allii approbării de către Senat, approbarea; 
curiilor cădu curând în desuetudine, aşia în cât în 
timpul lui Titu-Liviă projeetul de lege centuriată nu 
mai este. approbat pr ealabil de câţi de cătie Senat. 
Tot în acelaşiii 'annii 415, uă altă lege Publilia, vo- 

- tată tot după proposiţiunea acelluiaşiii diotator plebei, 
Publilius Philo, decisse mai în aceiaşi termeni ca 
legea Valeria: Horatiu că plebiscitele votate de plebe 
în comiţiele tributare, vor fi obligatorii și pentru pa- 
trică (Titu-Lăviii, VU, 12). Ce a adăugat acestă lege 

4. 19 . 
,



  

. qi Gea. Valeiia “Horatia ? Unii credu : că legeă, Valeria - 

 “Hoiatiă- nu: fussesse aplicată, că, după mâi. bin6 de 

unii. secolii--de Iă.: votarea 6i,:cădusse . în celle după 

“uimă: în. desietudine: Alţii, între care Demângeat cu. 

a cărui părere. niă unesci și eit,. „eredii că acestă. lege - 

a - dispensat projectul - de : plebiscit de a:mâi 'tvece 

„prealabil prin Senat, spre a:fi: approbat print” uni 

„senatus-consult. In'-fine. în anul 465 de la fundarea. 

„Romei, o lege "centuriată,: Hortensia; votătă după pro- 

“” punerea dictatorului Hortensiuş, declară assemeneâ 

„că.-plebiseitele vorii avea aceiaşi” putere că şi legile... 

: "Toţă seriitoriă jurisconsulți nu ponienescii de legea. i 
Valeria: Horatia nică, de: legea Publilia, ci numai “de 

"legea. Hortensia.. “Agia. Gaiis, Dustituţiană, Com.I1$3, 

Justinian „Instituțiună, Ş-4 De jure naturali, gen- 

“Him et civili, „ Pomponius.. chiar, în:legea 2 $ 8 D, 

„De origine juris- (lege. în care: “faca. nistorieul logis.- 

“Jaţiunei romane), iu pomenescii. 'de cât de legei Hor- 

. tensia, care să fi; declarat. că! -plebiseitele vor avea 

- aceiaşi : putere. ca. şi legile. Titu-Liviă singurii "vor: 

“ beşte de legile Valeria “Horatia şi Publilia ea: cum âr | 
fi “deja decis: una ca acesta. Ceia.ce este probabil este. 
că -plebiscitele obliga: pe. patrică - înainte chiar de 
acâstă lege. Aşia legea: Canuleiă câre e un “plebiscit a 

* din anul “310, obligă. şi pe. patrică şi pe. plebei, când 
” declară comunibiain pe fiitor între dânşii, şi. acestă 
plebiscit este: în urma legei. Valeria Horatia care este - 
“din anul” :305 şi -înainte. de "legea -Publilia,. care este 
:din: anul 415. Qă acest. plebiscit a avut trebuinţă de - 
a fi: aprobat prealabil de Senat, e natural, căcă ar i 

"fi fost impossibil: că ui lege să fie obligatorie pentu. 
 “aribele: ordine, fără. ca ambele ordine: să fi participat. 
la facerea că; -mak resultă apoi şi din ceia ce ne spune 

„TiturLiviii, IV, '6, că: la: început Senatorii. sati - opus - 
la acest project de. plebiscit, dar în celle după urmă 
 resistenţa lor a fost; învinsă : ipeesce Nec: dute finis- NE 
„ contentionunu Puii quam vicii tandem patres ui de . -
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connubio fervetun: cousenstre.— şi lupta nu s a sfirşit 
de cât cu. învingerea Senatorilor, cari ati. fost siliți să 
consimţă. ca să. se propuie (în: comiţiele tributare de 

» . Canulejus) pr ojectii relativii la, connubiul: d'între patrici 
„şi plebei)“. De la anul 415 încolo. nu se: mai vede. 

în autori menţiune că  plebiscitele. eraii autorisate 
prealabil de Senat, De unde pare a resulta că legea 

„Publilia ar fi statuat despre. acâstă dispensă, Dar ce 
„va fi mai „adăugat legea - Hortensia nu se ştie.. Unii 

  

dicii că de .uci înainte: puteai ŞI pataicii- să ia parte 
la densele; De acâstă părere este şi Demangeat. E pio-. 
babil că patricii ne mai avend interessii a se oppune 
plebiscitelor, a. trebuit să caute să participe şi ei la 
votarea lor în comiţiele tributăre, de Gre-ce nu mai 

"participa - la facerea. lor în Senat. Questiunea este . 
" dacă acest passii îndărăt s'a făcut prin legea Hor-. 
tensia. Questiunea este nebulbsă, cu atât mai nebu- 

l6să, cu câtii pare a resulta dinti”un fragment al lui 

Aulu Gelliii; că nici de la legea: Hortensia încolo pa-: - | 

trieii nu luaii parte în comiţiele” tributare. In adevăr 

“în Aulus Gellius,. Nopțile Attice, XV.. 27, Laelius. 
Felix se exprimă ast-fel: „Tribuni neque advocant 
„putricios negue ad eos. veferre ulla de re possunt. 

îta me leges gquidem, proprie, sed. plebiscila appel- | 

antur, quae:.tribunis plebis ferentibus acceptă . . 

sant : quibus rogationibus patricii antea mon te- . . 

- mebamatur, donec Hortensius 'flictăior eam_-legem 

"tulit, ut eo jure quod plebs statuisset omnes Quirites 

| tenerentur. — Tribunii plebei nică nu convâcă pe pa- 

trică (prin urmare ei nu iai parte la comiţiele tri- - 

„butare), nică nu le raportâză despre: nici o questitine: 

şi de' aceia ceia ce se votesă de plebei, după propu- 

„nerea tribunilor. plebei, nică nu se numește proprii ..: 

gissii legi, ci plebiscite: de -a căror propuneri (trans- 

„ formate în urmă în plebiscite) mai nainte patricii nici 

“nu erai ţinuţi, pînă când dictatorul Hortensius. nu a. 

propussă ! uă lege (în comiţiele centuriate). prin care . 
z
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să se decidă că ceia ce va hotări plebea, să oblige 
„pe toţi Quiriţii (cetăţenii Romani)“. 

Să vorbim acum mai în special despre legi şi ple- 
biscite în acesta d'a duoilea peri6dă. | 
: Legile. se votaii în acâstă peri6dă tot in comiţiele 
centuriate. Projectul de lege, ca şi în peri6da prece- 
dentă, trebue prealabil 'să fie aprobată printr'unt 

_senatus-consultii. Legea votată de comiţiele centuriate 
trebue. approbată apoi de către comiţiele curiate. Dar 
de la anul 415 încolo, de.la legea Publilia, aprobarea 
“de comiţiele 'curiate se dă prin anticipaţiă, devine 
o pură formă, şi, în timpul lui Titu-Livii, nu mai 
este necesitate nici de acestă vană formă, ci e destul 
ca projectul de lege 'centuriatii să fie approbat prea- 
labil printr'uni senatus-consult. Ellhi e propussi în 
„comiţii de către consul, de către tribunal militar 
ca putere consulară, de către -dictatoră şi chiar de. 
către pretorii. De la legea Caetcilia Didia în colo (vo- 
tată după proposiţiunea consulilor” Caecilius şi Didius), 
din anul 656 de la fundarea Romei, projectul de lege 
trebuia publicat în trei dile de tirgii consecutive, din 
nouă în nouă dile, înainte de: diua fixată pentru adu-: 
narea comiţielor. Cetăţenii erai chiămaţi la .votii cu: 
cornu, per cornicinenn. Presidentul da cuvântul tutulor. 
cetăţenilor, cure voiaă să vorbâscă pro saă contra. 

„Projectul trebuia votat tale quale, nu putea, fi amendat.: 
_Cândi nu mai lua nimenea cuventul, începea votarea. 
La “nceput votul era pe faciă şi publicii. La *nce- 
putul secolului VII începu să .fie secretii. . | 

Cum se procedea lâ voti? La "nceputul organisa- 
țiunei lui. Servius Tullius, se. chiemaă cetățenii în | 
comiţii, în adunare pe câmpul lui Marte. Se strigat 
la votii mai ântiiti cetăţenii din classa, ântiia, aceia 

„care aveaii -uă.sulă de mii de ași sat maă sulf. 
Ei formaii 98 de centurii, adică 18 de călăreţi (equites), 

trei “formate de Romulus, alte “trei de Tarquiniă An- 
ticul și două-spre-dece formate de Servius Tullius, şi 

v
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80 de: centurii do cetăţeni pedeştrit, 40 de seniores 
şi 40 de juniores Ei erati invitaţi să se formeze în 
centurii, adică să se împarță în grupuri de câte uă | 
sută de persâne sati mai multi, Să presuppunemii că 
aftară de călăreți, eare sunt în numării de 18000 şi 
care se 'mpartii în 18 grupuri saii cânturii, fie-care de 
câte uă sută, toţi cei-l-alţă cetățeni. possedând. cel puţin 
100000 aşi, sunt în numără de 9000, din care 4000 
de seniores de la 45 până la 60 ani, iar 5000 de 
juniores de la 17 ani până la 45 ani împliniţi : cei 
patru mii de seniores se-vor forma în 40 centurii 
de câte uă sută fie-care, cei 5000 de juniores în 40 

- centurii de câte 125 fie-care. Se va trage la sorţi dintre 

, 

aceste- 98 de centurii astfel formate, cea care va. 

trebui să. voteze mai ântiiii. Fu se numește. praero-: 
gativa, pentru că e rogată, întrebată ântiiii, prae. 
“Ea e trasă la sorti totd'auna din centuriele. classei 
ântiia, în tot timpul comiţielor centuriate, şi în pe- 
'rioada Wânteia şi în perioada a doua. Obicinuit cum 
vota 'ea, vorati' celle mai multe. Se putea asemenea 
“întîmpla, dar mai rarii, ca celle 98 de -centurii dir 
classa I să nu voteze tâte întruni felă şi să nu se 

- formeze 98 voturi întwunti sensii, căci. fie-care cen- 

turiă -avea un votii. Se striga mai ântiiii la .votii 

centuria ântiia. Să dicemiă că. ea se compunea de. 100 
cetăţeni. Dacă. eraii 51 pentru projectul de lege, acea 
centuriă era considerată că a.votat pentru. Apoi se 
trecea. la :celle l-alte centurii, „şi se proceda cu ce- 
„tăţenii din fie-câre tot aşia! -.Să dicemii, de exemplu; 
că din cele 98 de centurii din classa, I, ş&pte-deci vo- 
taseră pentru, şi 28 contra, attunci se trecea la ce-. 
tăţenii din a doua classă cara şi ci! fussesseră invi- 
taţi a se forma în cenţurii.. Să dizemii că cetăţenii 

din a doua classă, cei ce aveati adică de la 75000 până 
la 100000. ași exelusivii, erati: în -numării de 12000. 
Ei ereaii împărţiţi în 20 centurii, dece de senior es, 
şi dece de juniores.
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Să i gicemii că seniores erati în numără de . 4000 , 
"şi juniores în numărti de 8000. Seniores: eraii. îm- ÎN 

- părțiţă în 10 centurii, fie-care de câte .400 cetăţeni, ...... 
- jumiores assemenea în 10 centurii fie- -care de. câte. :800 i 

- “cetăţeni. 
Se chiemaii pe: vândă conturiel; mai: “anti cele: „: 

'de seniores şi apoi” celle: de junziores, “din acestă a: 
„doua, elassă. . Să dicemii că din aceste două-deci: de 
„centurii, vota 14. pentru project. ŞI, 6 contra. Aveam 
„attuncă 84 voturi pentru şi 34. contra. Se. „chieimaii. :. : 

E attunci. celle două; “centurii de lucrători. din a doua : 

" elassă, care să dicemii că eraii în total i în numără : de : 

-+1000. Să dicemii că. ele votati pântaiu.. "Aveaniii astfel . 
“86 voturi. Tot! Tu: se "formasse majori itătea, voturilor. E 

Se trecea | attiuncă la cetăţenii din a. tieia. -classă, care. 

ŞI că fussesseră, învitaţă. ă: se forma în centurii. Să dicemtă Sa 
că cetăţenii: din.a. treia. classă, esi ce aveai, adică. de 

„la 50000 .ași până la 75000. asi 'exeluşivii, : oraii în 
- numă&rii de 15000, din caie: cinci: mii de seitiores şi dece 

mii de juniores. Cei. 5000: de seniores. erai îrapărtită 
în. 10 centurii, - fie-care: de cite 500. cetăţari, Şi -eci 
10000 de juniores în alte dece centurii, fie-care :de 
câte 1000 de cetăţeni. Se chiemaă pe: rândă. centu- £. 
riele -de juniores din acâstă 'a treia clasă. Să dice . 
„că din aceste 20 centurii votati 14 “pentru * projectii. : 

şi 6 .eontra.. Aveamil attunei 100 voturi pentru. şi 50. 
contra. Aveamii dară deja peste majoritatea de 98 

“voturi din 194 -de centurii după Titu:Livii, din 193 
„după Dionysiti din Halioatnasse.. „Nu se mai mergea. ci 
înainte. Nu: se mai consultă „cetăţenii: din cele-l: alte . 
classe. - : 

Cu chipul acesta. _vedemii. că dacă presuppurieznii . 
„că. classa a patra: coprindea: 20000 cetăţeni, classa: a: 
„cincea 25000 cetăţeni, că adică toţă cetăţenii din tâta 
clasele însumati numărul. de 583800, 4 abia aprope se 

, treime din numărul! cetăţenilor” formasseră „deja ma- . 
: joritatea cerută -de „voturi, două treimi fussesseră mi- :: 

+
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norisaţi "de uă: treihie, “şi mai: siultăt -de jumătată. din. 
numărul. cetățenilor - nu: fussesseră. nică. consultată..: ȘI 

“încă hy pothesea nostră, este “din “cele mai rare. Căci. i 
mai addossea ori maăjoritatea votuniloi” se forma; din: Arie 
centuriele classei. L şi a Il-a de cetăţeni, și: forte rară. : 
se consulta; classa a TII-a.-In cât mai addesea; ari: vă. 
pătrime din numărul: cetăţenilor majorisa tici pătrimi. 
„Acesti system. însă nu-Sa urmat în tot timpul. 2... 
duratei comiţielor conturi ate, In euisul celleă d adouă tie 
peri6dă, : sati chiar, de: la! "ricepuțul . €ă,_ cum susține 
D. Demangeat, care 'pretinde “că : innovaţiunea “sa 

: întrodusii de legea celor XII Tabule, systemul de'vo- 
: taxe în comiţiele centuriate să schimbat după cum ne. 

spunii Şi Titu-Livită- ŞI Diony iti din Halicarnasse. -- 
Ceia ce -resultă “cartii: din . “fraomentele rolative la... 

acestă modifidare:a acestor istorici este că numărul. ::: . 

de tuvei-decă şi cinci: de triburi, adică de circumserip-, îi... .- 

- iuni” teritoriale - în- care sunt -  domiciliaţi cetăţenii și - 

recoinsaţă, se subtiparto. Be-eare în două grupuri; unii 

' grupii "de seniores şi. altul dă jimiores. Aşia dice 

"Pitu Liviă ([, 42): pam. post expletds -quinique et. . 
îîg ginta tribus, duplicalo earatii mamero centuriis 

- jumioraum senioruinque.:.. . Ca prin'urmare avemnii - 70: 

de .grupură. Ceia ce este apoi. certii este că cclle cinci”, 

-elasse. subsistati.. Că prin “urmare: în. fie-care: “eiveum-. i 

seripţiune teritorială, - adică în fie-care. iribii se'com- . 

pută, cetăţenii. după avere, 'cei din classa I formăă- 

două centurii, una -de sehtiores,. alta- de: :juitior'es, Şi 

- aşia..și pentru cetăţenii: din elassele ulteridre.: “In câtă i 

. ăvemii în fie-care “tibi” cetiiţenii împărțiți în cinei 

grupuri, câte. unit: grupii de” fie-care: classă, și fie-care -- 

„3 grupă era: împărţit. în două, unul de'senioreș. şi-altul -. 

de. juniores. Aşia. în. cât în..fie: care tribii aveinii - 10 - 

centurii;: cinci : do” seniores şi 'cincă de. junior es; si în. 

câtă 85 triburi 850. de, centurii, -." Sa g 

- Aşia în cât în ă două „periâdă,. în comiţiile “centi: e NEL 

”. xiate:se piocedea la” votii în n modul i ur iniătorii : Șe răgea - 7 

i 
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la sorți dintre celle 70 de centurii care compuneuii 
classa I-a în:câte 85 tribună, una eu titlul de praero- 
gatiea, care vota mai întâiă, după. aceia se chiiimati 

„la _votiă „cetățenii din - celle-Palte 69 de centurii. din 
„clussa I-a. Să dicemii că. ei erai în numării de 8050, 
impărțiți în 35 centurii de seniores de câte 100 de cetățeni și 35 de juniores de câte 130 de cetăţeni. . ȘI să presuppunemii că din aceste 70:de centurii, 50 

„votată: pentru şi 20 contra. Aveainii ast-fel 50 de vo- N 
turi pentru : projectii. .Se' trecea apoi „la celle 70 de. 
centurii din classa a'II-a,: câre să presuppunemi că 

"erati compusse de 15750 de cetăţeni împărţiţi în 35 
de centurii. de seziores. 'de câte 200 de cetățeni fie- care şi in. 85 de centurii de juniores, de câte 250 de „cetăţeni fie-care. Să dicâmit că din aceste 70 de cen- turii din classa a Il-a votată 60 pentru projectii și 10. “contra. Aveamii ast-fel 110 voturi pentru project. Nu era încă majoritatea voturilorii Se trecea la celle 70 -de centurii din elassa a III-a, care să presuppu- „nemii că erai compuse de 22750 de cetăţeni, impăr- iți în 35 de centurii de seniores de câte 800 cetă- -ţeni fie-care şi în 35 de centurii de juniores de câte 350 cetăţeni fie-care. Să, dicemii că aceste 70: de can- „turiă a elassei a III-a votaă tâte pentru. Aveamii astfel 180 de voturi pentru projectii. Aveamii' ast-tel ma- joritatea voturilonii. Nu se mergea mai departe. -Nu se mai consultaii celle 70 de centurii. din elassa IV. și celle 70 de centurii. din classa: V. Dacă âcum presuppunemii că cetăţenii din elassa a IV erai în număr „de 30,000 şi cei din classa a V-a în numără de 35.000, vedemii că, cetăţenii din tâte classele în- sumati numărul de 111,550, că prin urmare trei op- timi: din numărul cetăţenilor formaseră deja majori- tatea voturilor, şi aprope . cinci optimi din numărul „cetăţenilor nu fuseseră mică consultati. Acâsta este părerea lui Demangeat. Aşia crede ellu că se vota în



comiţiile centuriate în a doua. periddi a historiei ex- 
terne a dreptului romanii. - 

. Comiţiele tributare plebeie se srângeaii în câmpul 
lui Marte. cu și celle centuriate. Elle eraii convocate 
de unul din tribuniă plebei. 

Projectul de plebiscit, la: început, nu avu i trobuinţii 
de a; fi autorisat prealabil de unii. Senatusconsult. În | E 

urmă “însă, ellă obicinuit, probabil de la legea Valeria 
Horatia încolo, trebui să fie. aprobat pre calabil de unii 
senatus-consult şi de “la legea Publilia încolo, nece- 
sitatea, trecerei prealabile prin Senat nu mai fu ne- 
cessară. Cu tâte acestea în fapt, în questiuni mai cu 
semă de înaltă administraţie şi de guvernământ,:pro- 
jectul era aprobat prealabil de Senat. Votarea s'a făcut 
în tot-Vauna în -comiţiele tributare plebeie în modii 
“secretii. Projectul de plebiscit era publicat la trei dile 
de târg gii consecutive din nouă în nouă dile. Romanii 
aveait obiceiti de petreceaii opt dile la ţerră, şi a noua - 
di veneai în orașii la târgul ce se ţinea într'adinsi, 

şi care târguri se numeaii de: aceia mundinae (novem 
diebus) pentru că aveaii loc din nouă în nouă ile: | 
"„Rutilius seribit,. dice Macrobiii, Saturnale, L, 16, ho- 
manos instituisse nunudinas, ut octo quidem diebus * 
îs agr is rustici. opus .facerent, nono autem die, în- 
lermisso rure, ad mercatuiut legesqiute accipiendas 
homae venirent.... Rutilius serie că Romanii ai in-" 
stituit nuudine (bere guri din. nouă în nouă dile), pentru 
cu opt dile ţărranii (locuitorii de la ţârră) să se ocupe 
cu. lucrul câmpului, iar a noua di părăsind ţara, să 
vie în Roma la tergii şi pentru votarea legilor“. 

" Adunarea era împărțită în trei-deci şi cincă de tri- - 
buri in 'celle după urmă. La început numărul tribu- 
rilor fussesse mai mici. In urmă, însă numărul lor 

s'a ureat la 85. La început tribul era o circumscrip- 

“tiune teritorială, oraşul Roma era împărțit în £ tai- 

buri și Campania la început în. 21 triburi, pe urmă 

în 25, pe urmă în 31. 

SA
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+ Im: adevăr, când populi nuoi erai. incorporaţi "la: 
“Statul Romanii şi gratifieaţi cu cetatea Romană,.membri - 
„acestor populi erati sau distribuiți priritre vechile tu 

. . i . 3 N o ..! a N 3 a” - "buri, 'saii se formati din -ci -nuoi, tribuii. Aşa s'a în- | 
tâmplat în anul 368 de la fundarea -Romei, cum ne 

* spune “Titu-Liviti, VI, 5, când nwoii cetăţoni adău- 
„? gată Statului Romani fură distribuiţi în patru tribtuă 
„nuoi rustice, şi când ast-fel numărul” triburilor 'rustice 
se urcă de la 21 la 25. In anul 514 de.la fandarea 

„Romei, numărul triburilor fu -urcat la 35, cifră: peste 
care -nu a mai trecut. In regulă generală fie-care ce- 
tățianii oecupa locul în tribul, în circumscripţia; texri- - 
torială, în care domicilia. Cu tâte acestea censorii care | 
făceaii recensământul. puteaii 'să trâcă pe un cetăţian - 
dinti”uniă tibi într'altul, şi să li înserie ca votant în 
altii. tribă de cât acela unde cra domiciliat.  Aşia cen- 

" sorii puteai chiar să înserie în unul din triburile 

- tribu-cu tatăl său: . 

„existente pe cetăţenii nuci dinti”uniă oraşii forte de-: 
_părtat. În. regulă generală fiul era înscrissi in acellaşi 

3 2 

Se. chiemaii la. votă mai_înteiă cetăţenii din celle. 
„patru. triburi. urbane. Se începea cu unul din elle. Aci 

A toți locuitorii înscriși în tribii votat fiiri, deosebire de 
“avere şi: de. etate, toţi de opotrivă.. Ca să aibă drept -. 
„la vot, era destul să fie major de:17 anni şi 'să nu 

sa fie - condamnat la vre-o pedâpsă care să attragă după 
sine infamia, săi să nu. fie cetățenii fără suffragiii cuin 
eraii Ceriţii.: Din: majoritatea: voturilor cetăţenilor din . 
trib. se forma votul tribului: Aşia se proceda pentru 
"tâte. triburile.::Si dacă din 35 “triburi “18 celli puţin: votasseră: în acellași sens, pentru admitterea săi res-. 
pingerea projectului de plebiscit, projectul era admissti „sa respinsti. : Să pyesuppunemii de exemplu că în celle „+, Patru. triburi urbane crai. înscriși -ca cetățeni plebei „cu suftragiii dou&-deci de mii, adică pateu mii în tribul * Palatinu, patru mii. în tribul Suburanii, şâse mii în "tribul Esquilinii şi şâse mii în tribul Collinii (eare'eo- : 

N



  

   

  

   "votâti penţiu.. project: cellti: puţin” 2001 astăţeni ; taibul 

_ Palatinti ; '6ra,. conşidevât, că:a votaţi. 

:-procedea: apoi, cu &âelle-l alte: trei. triburi urbăne;. Să” 

(licemit că a votat al. duioilea tribul. Suburaa;; și. că in.” 

te ensul:.2007 cetăţeni: ati votat iar pentru. Că al tre-: 

     

” 2 | a prinde actul: (eonis) cual Şi dul. (gdinis)- Viniial. i 

ni RĂ licemit că se: “îneepea.. “cu :tribul, Pălatinii. Dacă .. e 

pentiu. “Asia se > - 

  

Alea. ă: votat. tribul . Esquiliniti, “şică. într'ensul 3001-:: 

ati votaţ, pentui ui. Că al. pătruleă, a votat țribul . 
"a 

    

“eetiiţeni.-ai 
> Collinii si că și:     înti: “Onsul: 3001” ceţăţeni ai "votat iar 

: „pentru: Averii: pata: votuut: a. ;câtor; 23 tribuiă. urbang ” : 

  

„celle 31 “triburi : rustiee! Să “dicemii că: “din trânscle 

  

"cu. 'sufragiti; iar FT. câte:cinci jik: cetăţeni. cu “sufragiti: 

E 'septe ati votat; îni fie-care câte 2001 cetiiţeni pentiu, iar în -- 

pentru. :Pe- urmă, se: “chiemaii: lă.: „vot. :getăţenii, din -- 

: patr u-5pre- -dees: aveati fie. care căte patru, mil cetăţeni: -. . 

- Săgicenm'că din cele patr i-spre-dece cui icătepătru' mii, îns. 

- ș&pte eâte: 2001. cetăţeni conţia.- Lat din icelle 17 cu, Și 

“Cu chipul iacesta'! avemii: 18. triburi pentru pvoject şi 

“câte cinci mii ati “votat în şepte din ele cat6.2501. cetăţeni | si 

: pentru, iar în. celle-P alte 10 în fie: care: Gât6.; 2501 contra. î. - - 

„i “1. contra, :projeetul” de: plebiscit. era votat. Numărul N 

„voturilor. a :fost,. în celle; 4 tribură” trbane- ȘI. 14. vurâle - 

„care -ati votat pentiu:: =praject. de: 11518; iar: - ntiniărul ti 

-voturiloi - din. celle 17: triburi. “ura “care „ati: votat . 7. 

. “contra: projegtului ; a. fost, de. 48979: Şi cu: “tâte acestea . 

"eu 'sistâmul acesta projâtul': ă-fost votat, de Şi. numărul - N 

mărul. totali-al.; voturilor. contra, pentiu:că - - numărul 
-.. 

“total: al voturilor; pentru'ă.: -tost mat. micii "de: câtnu- 

LL total al triburilor care-cu niajoritate. de-voturi.aii votat -. - 

E pentru: a fost nai” mare. "de. cât nurărul total al ţi: 

„-.. buriloe : care: cu ăjoritate: de votuzi.- ă.: „votat: :Gonţra, 

„Dar toțiişi progrossul eră, inimensti, căcă -apr&pe. juiniă- a | 

“ tatea, voturilor s'a pronunţat cell „puțin pentru. Cu. 

: "tinăpul patriei” ai, “început şi: ei "să: ia-. „pârte-. în-comi- i 

 țiale „tributare, și asia; pela finiţul Republicei de. sigur; 

CR popolul” întregii participa, si) în, tomiţiele tributare ci 
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şi în comiţiele -centuriăte. Cu tâte acestea, fiind-că . 
„modul votărei era mai simplu în forma comiţiilor tri- 
butare, se convoca mai dessii comiţiile tributare de 
cât celle centuriate, se votati în aceste din urmă mai - 

„cu s6mă legile de drept public, pe când cea mai mare . 
parte de legi de drept privat se votaii pe la finele 
Republicei în comiţiele tributare. De aceia pe la finele 
„Republieci cea mai mare parte de legi de drept privat 
“sunt plebiscite. e a 

Amii presuppusii că toţi cetăţenii din centurii în 
comiţiele centutiate,: că toţi cetăţenii înscriși în tri- 
buri în comiţiele tributare, 'veneaii la votii. Cu tâte. 
acestea in faptii nu se petrecea aşia., Fiind-că Statul 
Romanii în celle după urmă timpuri alle Republieci 
îşi întinsese limitele, era greii ca în n:omentul con- 
vocărei comiţielor, de şi elle se ţineaii în di de tirgă, 
să fie toți cetiițeniă care aveati drept de votii. In faptii 
nu venea nică jumătate din ei, aşia în câti în faptă 
în fie-care din celle 350 de. centurii nu vota câte uă 
dată pte nică cinci-deci de cetăţeni, şi în câte unii trib 

mai'cu sâmă din celle rustice nu vota câte uă dată: 
nică.câte două sute de cetățeni, E o 
Putem cita în acâstă a doua peri6dă ca plebiseite, 

următrele legi: legea Scribonia, legea Furia iesta- 
tamentaria, legea Voconia, legea Plaetoria, o alti lege 
Puria numită de sponsu, relativă. la sponsori, legea 

„ Silia, legea Caipurnict, legea „Elbutia şi legea Aguilia. 
„„ Degea Scribonia. care. defindea. pe viitor, câştigarea 
prin usueapiune a servituţilor prediale. . - a 
„Legea Furia testamentaria. cae luă, precauțiuni ca 
legateie să nu fie prea mată, să nu trâcă peste uă mie 
de aşi, care definse ca ui persână să fie ratificată 
cu titlul de legat saii de donaţiune pentru causă de 
morte cu mai mult de o mie de aşi, pentru a nu se impedeca instituţia de erede de ași produce. efectul. 

Legea Voconia (585 de la fundarea Romei), făcută “lupă propunerea - lui Catone Censorul,: în virtutea 

Lia
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căreia o femee iu putea să primâscă prin testament 
de la o persână care era înscrisă pe registrele cei- 
suluă, pentru o avere mai mare de uă sută de mii de ași. 
„Legea, Plaetoria care deschidea o acţiune publică care 

putea să fie intentată de - ori-ce cetăţean în contra 
unei persone care ar tracta cu un minor de 25 ani: 
şi profitând de inesperienţa sa, prin dol, ar reuşi săi 
răpâscă o parte din patrimoniul. săi, să îl diminuese 
fără, compensație: de valre dată în schimb. 

Legea. Furia de spousu relativă la sponsori. Ea. 
. decidea între altele, că atunci când sunt mai mulţi . 
sponsori, obligaţiunea se divide îpso. jure între ei, 
şi creditorul nu “va putea să câră fie-căreia din că, 
mai mult de cât por țiunea sa virilă ; tot o-dată acestă 
lege decidea că sponsurii, după doi- ani, de trecere de 
la e contractarea obligaţiunii, sunt liberaţă de obligaţiune. 

- Legile Silia și Calpurnia. relative la o procedură, 
în materie de procese, având de object „drepturi de: 
creanţă sai obligaţiuni, procedură caro avea un 'sa- 
eramentalismii redusă, împuţinat faţă cu acela ali ac- 
țiunei: legei sdcraimenti. 

In procedura, acţiunilor, aii tost trei peridde la 
“Romani. De 

In peridda inteia procedura era eminamente com- 
plicută; saeramontală. Când cine-va scăpa o vorbă sati 
omitea de'a face un gestii, perdea procesul ori cât 

de bine Par fi susținut de altmintrelea. Acâstă pro- 
cedură se numeşte procedura acţiunilor legei, pentru-că 
legea celor 12 tabule prescrie formule ce trebuese 
îndeplinite, pentru-ca cine-va, Să potă ajunge la. câşti- 
garea procesului. | 
Systemul cel mai: saeramental în acţiunile legei e 

sistemul acţiunei sacramenti, numit așa pentru-că in 
cursul procedurei acestei acţiuni se făcea un jurământ 

care se numea sacramentum. Acâstă acţiune la în- 

ceput se, aplica, în tote procesele, şi în procesele



    
reale; adică acelea: .:căre: ai de objăci: piopi ictatâa sati 

= “ desniembrementele - sale; şiîn procesele personile.care.- 
:“ aă de. object. creânţe, său “obligatiuni. “Două. legi de pe. : 
= la Anătul “Republicej, “Silia -şi: 'Calpurnia” aiţ introdus : 

  

: “pentru. acţiunile; velative 'la: ereanţe 0. procedură. mai - : 
"a Simplă, tot: sacranientală dăr.nu:cu un. Saciramentalism a 

atat de 'coinplicat, ca în acțiunea legii per. sacr cinentuim.. 

  

Legi:  Hbuţia € care desfiinţeză, în : mare. parte. sis, 
teniui 'Sacramental;:" sistemul soleinn. al procedurei. ȘI 

= face'să: se introducă, un noii. sistein, care .se numeşte - 
sistemul: prin: formiulo,. „prin lonanțe,, sistoinul for E 

Ba: madlar:: „n . 

20: parte. a. corpului; : dar, 

: -Degeă, Aăttitia; care. “decida” că. oră-eine. prin. corpul: 
3 șăii: “va “causa. altuia 6: pâgubă; va fi dator să plătâscă : 
"că titlu -de- despăgubire, val6rea : :prejudiţiului .causat,-.! 

2.7. eu” ui Spor -Gre:care, Acâstă lege. mal: pârtă, numele... :.. 
” “de: leg ge, relativă la.pa gubele. făzăute direct sui d. 
Ri direc cu corpul: să" „corpului: “altuia. le “cor pore i. 

„ „6oipori; dămni:; injuia: :dati): Prin. urmare. dacă nui 
- era atingere. de „60ip la: corp. directă. Sai: îndireată, le= .-- 

7 gea Aguilia nu.se apliea.. Aşa-de exemplu: : poţi. să faci 

  

"evă-va.o pagubă ci gura,.aducându i i-o: injurie; Si gură e... 
   

nu-:e; ătingere* “de: la: “corp. 
la corp pentru: căi injura atige, numai” piumele, on6rea RE 
cuiva: i: i 

Censorul: care: avea dreptul: up Guri: “voma. vedea i 
în timpul! acestei. 'de a doua: poriddă,. ca. să "compue! . 
„-- sta, senatorilor, . avea şi dreptul: şi prin: urmâre mi-: 

 Siunea, de a: eşelude cetăţenii din. comiţii, însă nu în 
„tun mod. arbitrar! ci după Gre-cari reguli precise, prin - 
ia înserieze p6.. condica „î65ră, ca să 'zie aşa, a “numelor .. 
: acelor cetăţeni. care. vataii până acum în- comiţiile een-:. : 
“turiate. saii tributare - Şi cari: pe "viitor: erati escluşi de- 
a votii,; cu : alte puivinite,. „pe incapabili de a. mai vota... 
ui în! icomiții. îi 

Aceștia, se numeau  aerarii, adie cetăţeni care: pl 
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teati contribuții, dar care nu aveati de cat obligeiţiuneă 
acâsta, fără să aibă dreptuii politice, Averea a fost. - 

„basea stabilită de Serviă-Tulliii, pentru dreptul de-a 
servi: în oştire ' ŞI a intră în“ coimiţii,: de” aceia avăţii.. 
mai :se numeail şi ' Assidui. Prin urmire plata de con! 
tribuţii, care era. o obligaţie, ducea la: unele drepturi, E 
dreptul de. a şervi în oştire şi dreptul de.a vota. în. 
comiţii. Când dreptul era. corelătiv -cu obligaţiunea, E 
cetăţianul .se numea assidluus, când nu. âvea: de cât: 
nenorocita .de 'obligaţiune, beleaua dea plăti. contri- 
buţii, atunci eră numit aerarius. Cand era cine-va. --. 

_ înseris"'ca aerarius; rămânea contribuabil, dar numai. 
“avea dreptul de a vota. ..:. ERE 

Inscrierile pe acestă condieă “nu” se. ficeait de cat ” 

de Censor, după. regulă anume precise. Când de exem- 

plu cetăţianul: eră . coridamnat la o. crimă 'saii la” un 

delict care atrăgea. după. sine. infamia,: ruşinea, —care . 7 

„ păta ondrea şi consideraţiunea, — de: exemplu - pentru *: 

__hoţie, şi sub numirea de: hoţie intra şi» abusul de: 

- înerederă; atunci: el era. înscris pe acâstă condică: “Acel: Di 

- care 'turbura, „liniştea statului și. o. mulţime de'alţi co- -: 

mitenţi de crime, care atrăgea după densele infamia, 

"de :exemplu; tutorele care-adminiștra.. fraudulos. ave- 

reă: pupilului, toţi . aceştia, erati: notaţă. de. “infamie” Şi 

“ună din consecinţele notei de infamie era şi perdaiea. 

dr epturilor cetăţeneşti, politice şi "prin urmare. între. 

altele înscrierea între aerarii, pe o condieă anume care ! 

era păstrată în templul, lui. Saturnii, în caro în acelașiii -- 

- timpi se păstra și tesautul statului. De la un timp încolo N 

„mă cetate” anume "Coeres-a obţinut pentru locuitorii ei: -. 

dreptul. de. a, fi. cetăţeni romani. Acest drept. de ce: 

tăţenie romană” nu aparținea tutulor „popârâlor:! sup- = . 

pusse. de Romani. , 

"Nu era ca astădi, Astădi orice locuitor a unui “teritorii 7 

Gre- care,. care este încorporat, anexat statului, înce: , 

teză îps0 jure de a mai avea 'naţionalitațea,. c6 avea 

„până acuni şi e. îmbrăcaţi ca prin. farmeoii: « cu a aaţio-: 
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nalitatea poporului anexatorii. Locuitorii din provincia 
Savoia şi comitatul Niza de indată ce ai fost anexați 
Franciei, aă încetat de a mai fi cetăţeni Italieni şi aii 
„devenit cetăţeni Francezi. Locuitorii din Alsacia şi 
Lotaringia, luate din. posesiunea Franţei după ră 3sboiul 
din -1870—71,. ati încetat ea prin miracol de.a mai 
fi cetăţeni Francez: şi aii devenit cetăţeni Germani. 
Acesta e principiul dreptului internaţional modern. 
Ocupaţiunea teritorială trage după sine perderea ca- 
lităţii cetăţeniei vechi şi căpătarea unei cetăţenii nuoi. 
Acesta nu era cunoscut la poporele vechi. 
“Teritoriul pe care îl locueşti, nu te face prin -ellii 

„nici Athenian, nici Spart tan, nici ectăţian roman... 
- Pentru-ce ? Pentru că calitatea de cetățian avea mult - 

mai mare importanță la cci vechi de cât la cei mo- 
„derni şi împrejurarea unei anexiuni- de teritoriă: nu 
putea să te facă de a înceta să simţi greceşte şi de 
a simţi pe viitor ea unii Roman. In adevăr acâstă 
schimbare. este ne naturală şi principiul care admite 
schimbarea, cetățeniei la moderni aşa de ușor, este cam 
ne natural! dacă modernii sunt în acâsta mai gene- 

_roşi, causa este că calitatea de cetăţian la dânşii nu 
are importanţa pe care o avea la cei.vechi. Iată pen- 
tru-ce : Pentru-că cu mijlocele de comunicaţiune, pe 
caro. le avemii astă-di, cu starea relativiă civilisată pe 
care 0 aii mai tâte popbrele astă-di, sati cea mai: mare 

„ parte din ele, cu deschiderea de debuşeuri care există . 
astă-di în Europa necum în America, când cine-va nu 
are mijloce suficiente de trăit în ţara sa, sati tând din 
ori-ce altă causă nu mai pote trăi în ţara sa, se duce 
în Bulgaria, în Serbia, sati în India, sai în America 
sau în Australia, şi se aşedă acolo unde îşi găseşte 
o posițiune materială mai avantagidsă. La cei vechi 
căile de comunicaţiune erati mai puţine, mai costisitâre 
şi mai lungi. Deosebit de acesta, la cei vechi calitatea 
de cetăţian era unită cu religia, nu. erat cetăţeni. de 

căt aceia care erati iniţiaţi î în mysterile sacre ale reli- 
IS Ri , 4
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giei cetăţii, -a zeilor poliadi. Nu - era. cine-va iniţiat; 
în aceste mystere, nu putea initra nică în cetate. Tre 
buia .0 iniţiare pentru acâsta, iniţare care nu se făcea 
ușorii, şi care se făcea cu multă parcimioniă, pentru 
care trebuia să fii pregătitii, sati să meriţi indivi- 
dualemente. . Mi ae e 

„Prin urmare când Romanii ati ajuns să se întindă 
Şi să incorpore Sabina, Picenul, "Umbria, teritoriul . 
„Rutulilor, Equilor, Marşilor, Volscilor, Samniul, Etruria 
şi alte ţărri, aceste ţărră fură anexate teritoriului ro- 

» man, prin acâsta însă locuitorii acestor țărră nu deve- 
neaii cetățeni romani, împreună cu teritoriul. care se su- 
punea dominaţiunei lor. Darii locuitorii tutulor acestor 
territorii şi ţări, afară de Etrusci, aveati mai toţi aceiaşi 

„origine. Locuitorii tutulor acestor țărri, trăind cu timpul 
o peri6dă îndelungată în contact cu Romanii propriii. . 
diși în Statul Roman, aă ajuns ca simţimintele lor să 

“se identifice şi ast-fel s'a întemplat ca o mare parte 
din deii Etruscilor să fie împrumutaţi de poporul Ro- 

“man, cărora Romanii':să le ridice temple. Când dei 
„unora ati început să fie comunicaţi celor-L'alţi,. asimi- 
larea a început; căci teligia făcea asimilarea. Aşa deul 
Consus, deul deliberărei şi al desbaterilor secrete, de 
-unde derivă la: romani vorba Consul, este un dei 

: Etrusci. Flaminii sunt de asemenea de origină Etruscă. 
Preoţii Sybilini sunt Etruşci şi Romanii ati împrumutat 
aceşti preoti şi cărţile sybiline de la Etrusci, o 

„Toţi locuitorii din aceste deosebite cetăţi etrusce, "- 
sabine şi altele 'care ai fost în celle după urmă în-- 
corporate teritoriului Roman, aveai, în parte, comu- 
nitate de, religiune cu Romanii şi unii chiar şi co- 
munitate de origină. cumii erati Umbri, "Volsci, Equi, 

- Rotuli, . Sabini. ' Astfel, fiind. între dânşii, multă ase- - 
.mănare,; era şi natural. ea acestor popbre încetul cu. 
încetul, cândii s'aii încorporat teritoriului Roman, să 

„li se acorde.dreptul de cetate romană. 
AED a 20.
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Astfel s a întâmplat şi. cu orașul Caeres s-din Etruria, - 

care a fostii: anexat teritoriului. român şi locuitorilor 

căruia după anexare Senatul, printr'iin senatusconsult, - 

a acordat calitatea de - câtiăţeni romani. Insă. Romanii,. 

„care acordaii calitatea : de cetăţeni locuitorilor din. 

„cetăţile:pe care le. anexaii, le acorda acestă, calitate 

saii complectă saii împuţinătă.. Complectă, /eândii ce- : 

„-xăţenul avea câteşși patru atribuţiunile, următâre :: jus 

sufragii; dreptul de a: vota în comiţiă; jus :hono- 

rum, dreptul de a+fi magistrat, şi a exercita, onorile,. 

“între altele ondrea:de a avea un: scauit curuli în - 

forum; jus connubii, dreptul de a se căsători cu o 

cetăţenă română şi a face copii legitimi, pecare săi * 

"pâtă avea subt a lui: putere paternă; jus comnercii, 

a 

dreptul .de a lua .parte la * solemniţăţile transmiteri: - - 

drepturilor reale şi de ereanţă, : în formele solemne: 

„ale, mancipaţiunei; 
“Când. eine-va avea tâte aceşte dreptu; avea “jus! 

civitatis complect,. când “i “lipsea vre- -unul din ele. 

"avea un drept de cetăţenii diminuat. 
Ceriţilor li s'a acordat jus civitatis sine su/fragio. i 

"Prin urmare a trebuit ca Ceriţii să fie înserişi întrun 
registru special .ca 'să nu vie la vot. Acest registru 
sa numit al Ceriţilor.- Era apoi un alt registru ală- 
turat cu acesta, unde se înseriati cetățeni romani de- . 

„ căzuţi “din calitatea de „cetăţeni. Fiind-că însă în' cele: 
după urmă şi Ceriţii eraii cetăţeni romani fără vot, 

de vot, şi unora şi altora le lipseă' un drept, unii 
pentru: că ?] perduse, alţii pentru. că nu”) câștigase, 
Sati confundat registrele amândouă, şi pe qm singur 

. 

registru! a început: să se înserie şi aerarii, şi Ceriţiă. 
__ Tot în timpul Republicei şi tot! în cursul acestei de 
a doua peri6dă s'a, creat unii noii magistrati cu mu 

| şi aderarii eraii foşti cetăţeni, decăzuţi de la - dreptul N 

mirea de quaestor. Acâstă vorbă derivă de la gquaerere,: 
care însemnâză a guere,'a cerceta, (iiguirere). Collii - 
Wântiiti. questor c cu acest nume, fu quaestor. aer arii, o 

! -
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“questor însărcinat; cu. încasarea - contribuţielor : şi în 
special, cu :pădirea şi “conservarea “banilor. adunaţi. 

„- din aceste contribuţii şi, din alte.venituri al€ statului, 
care constituiati: thesăurul: statului şi care s6 jumea- 

„aerarium, şi care':se păstra în “templul lui Saturn.” 
Varron în. tractatiul săi ' De lingua. latina; V, 14, 81, 
"defineşte astfel pe questoii: i Quaestores a. quderendo, Di 
„qui conquirereni publicas pecunias, et malificia... 
Questori se numescii cci ce strângă banii publică. Se. - 
mai numescii cestoră cei ce ceicetezii despre delicte“. - 

- Aceştia sunt. altă specie de gibestori despre. care. voimii: " Si 

“vorbi îndată.  Aşia: dar questorii. sunt mai “ântiiă, 
si aceştia “sunt : cei dântăiii magistrați instituiţă cuastă -:" 
numire, cel: însărcinaţi cu strângerea veniturilor - sta-, 

„tului, î în special cu impositele şi cu conselvarea. or cu! 
un cuvânt quaestores aerararii. 

a - In acest. sensii se exprimă” și. Pomponius pi De: 
- origine'juris, |. 2 $ 22: „Deinde, cuix .aerarium! 

-populli auclius esse - coepissel, ut. essent. qui îlli.- : 
_praeessent, constiluti sunt quaestores qui pecuniae 
„pracessent, dicti abi eo, gquod înquirendae pecuitiae e 
causa creati erasit. — In urmă când thesaurul ,popo- -.. 

-vului a. început să fie mai : mare, că să fie 'cine să 
7. preside. asupra. lui, sai constituit - “questorii care -să' 

„ preside la averea publică: numiţi aşiă pentru că d. 
erati creaţi pentru ca 'să caute; să stringă ȘI să &on- 2 
serve banii publici“. ai i 

* Aşia dar cei d'ântiiti magistrați c creaţi. sub nunadle, i 
de questori, aii fost, questori aerariului, creaţi pentru. - 

| «a strânge impositele şi cele-lalte “venituri alle statului -. 
„şi pentru a presidă,. la "conservarea lorii' sub - numire - | 

: de thesaurii publieii,. de -aerarium :depussi în timp, i 
“ "indelungat în templul lui Sâturnii. Mai în. urmă Sati : 
“Great şi alţi magistrati cărora li sa dat acâstă, numire. 
de quaestor:es. sati mai bine de, inquisitores. Acestia: | 

ai fost magistraţii “d6legaţi -de comiţiele: centuriate . R - 

- pentru: cercetarea: crimelor; și În 1 special a crimelor * ERE 

= 
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capitale, care attrăgeati ca. pedepse mortea,: servitutea, 
pierderea Qualităţii de cetăţenii, cu alte! cuvinte attin- 
gerea, lui caput fisicamente saă juridicamente.: Aceştia 
se mai numeaii și guaestores parricidii, pentru: că. 

-obicinuit cercetati despre crimele care attrăgeai după: 
- elle ;: pedeapsa cu: mârte. Dreptul de'a pedepsi cu. 
"pedepse capitale fu răpit consulilor şi atribuit -comi-- 
“țielor centuriate. Comiţiele fiind că nu: se puteaii. 
ocupa în special de cercetarea acestor crime, delegati. 
commisari speciali: inguisilori saii guaestoră însăr-: 
cinaţi cu cercetarea acestor crime. Probabil ei refereaii.. 

„comiţielor 'care după raportul lor pronunţa sentinţa. 
Aceştia erati cei ce se numeaii.guaestores parricidii.. 
Despre ci vorbeşte Varron Ia finele fragmentului citat. 

E ȘI Pomponiii în paragraful următor 23 allii-legei 2: - 
De origine juris: „Et quia de capile civis. . Romani 
“Îmjussu populi non erat lege permissum consulibus: 
us dicere, proplerea. quaestores constiluebentur a 
populo, qui capitalibus rebus praessent ; hique' ap- 

». pellabantur ' quaestores parricidii : quorumn eiiani 
meminit lex duodecim tabularum“. 

Brai mai mulţi quaestori: propuşi la averea publică. 
“Unul din ei avea preseanţa şi purta numele special 
de guaestor urbanus 'saii quaestor aerarii. Ell pe 
lângă - attribuţiunile deja menţionate, avea şi. păstrarea 
steagurilor şi a 'altor. obiecte preţiGse depusse în tem-. 
plul” ui Saturn Şi era prepusi' şi asupra approvisio-. 
nării orașului cu grâne. Aceşti-questori . la expirarea. 
magistraturei lor annale. în Italia, erati însăreinătţă să. 

a
:
 

însoţâscă în provincie pe: proconsul, saii' pe - propietor- 
în qualitate de proquaestores (fosti questori) unde înde.. 
plineaii acelleaşi funcțiuni ca şi în' Italia ŞI ţinea - 
chiar locul presidenţilor de provincie la:  trebuinţă. 
In timpul Imperiului, 'vedemii creându-se: de August. 
aşia numiții quaestor es “sati candidati . principis: 
care n'aveaii nici uă asemănare cu: questorii:: prece- 
denţi. Quaestores : principis erai însărcinaţi. cu - ci-- 

4. 
A x
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tirea în senat a: scrisorilor, a  projeetelor de senatus- 
“consult, ete. he | 

Ulpianii” în legea IL. prine n. De officio Quaestoris, 
(|,.13) ne spune că Romulus. a fost cell. Vântiiti care 

a înfiinţat questura, că Numa Pompilius avea şi ellii 
„doui questori. Ell referă întru acesta părerea unui 
jurisconsultii-lunius Gr: aechanus, car6 ar susține acâsta 
în cartea şâptea a scrierii salle. De Potestatibus (despre 
autorităţi), dară tot Ulpianii adaogă- că după părerea 
cellor mai. mulţi, pentru prima 6ră 'Tullius Hostilius 
ar fi creat questura: Numărul: loră de la doui sa 
mărit succesivi. până -când "în. timpul lui. Sylla a 
ajunsii să fie de două- -dleci, după cum ne spune “Tacitii, 
Annale, XI, 22. 

Să vorbim acum. de senatuscensulte . în „acestă a 
doua. peri6dă. SE 
”. Senatusconsulte. Scnatusconsultul este decistunea 
 Tuată de Senatii în urma deliberaţielor ţinute. Acestă . 
vorbă senatusconsultum arată în adevării etimologeşte 
ceia. ce. a deliberat şi hotărit senatul guod senatus 
consuluit (consulo, deliberesii), (consulatit, consultu, 
consulere). De la supinul consulta s'a. făcut substan- 
tivul consultum, care însemnâză deliberaţiune. 

Senatul, “după cum ştimii .din perida precedentă, 
şe compune, după allipirea patrilor din minores gentes, 
de. două - sute, patres şi uă sută conscripti adică în 

“total de trei sute de senatori. Numărul senatorilor 
diminuând prin omorurile . ordonate saii provocate de 
Tarquiniii Superbu, după căderea Regilor, consulii 
complectară numărul de trei sute cu capi din celle 
mai însemnate familii plebeie. . 

„In' timpul Regalităţii. regele numea pe Senatori, şi 
probabil că numiţi de un rege:rămâneaii cel puţin 
până la mortea regelui, dacă nu până la mârtea loriă. 

După căderea Regilor. acestii dreptii fu aecordati 
Consulilor. “Consulii. aveaii drept la fie-care anii de a 

constitui lista Senatorilor,, obicinuit îi lăssa tot pe cei 
,
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vechi afară de “cei 1 doveniţi incapabil din "causă de. - 
crime, care attrăgeati după sine nota infamiei. Dâri 
ci aveati dreptul la intrarea lori în funcţiune să mo- 

: difice lista'senatorilor de sub consulii precedență; bine: 
„înţellesii că deşi. aveati în acestă privinţă totă latitu-. | 
“dinea 'ca şi regii, în faptii însă. excluderea operată de- 
ef era în generul. întemeiată. Cici le era temă la eșirea -. , 
din consulat, dacă abusai, să nu fie prăvăliți după. | 

„stânca tarpeiă. La începutul secolului V de la fundarea. 
„ Romei, unii plebiscitii, votati după proposiţiunea tri- 
” bunului “plebei Ovinius, 'accordâ. dreptul de a numi, 

pe: senatori censorilor. Censorii allegeai pe senatori. - 
"dintre foștii senatori, precum şi din cei care fără să 
fi fost 'vre-uă dată senatori, exercitasseră vre-uă. mă 

- gistratură, curulă, fussesseră. de exemplu consuli, pre- 
tori, tribuni militari cu:putere consulară, edili curuli, 
questori. Censoiii era destul să omită pe' vrunii-se- 

“ nator din lista compussă de. censorii precedenţi, şi: 
prin. acâsta chiar el înceta de a: mai face parte din 

„Senat. La început se crede că aceste omissiuni erati 
nemotivate.: Mai târdii însă se pare că censorii mo-.. 

- tivati exelusiunile lori. Cu chipul acesta censorii sehim- 
„bându-se din cinci în cincă anni, şi lista senatorilor. se 
schimba din cinci în cinci anni. Affară de senatorii pro: 
pri dişi, a căror listă era constituită de censori,: şi . 
care discuta, deliberaii în Senat, mai făceati parte din: 
Senat, pe la finele Republicei. mai-cu s6mă, şi toţi 
cei ce exercitasseră în cei cinci anni care precedaseră 

„compunerea listei de către censori, vre-uă magistra- 
„> tură curulă, de şi nui. pussesseră censorii pe listă ca: 

senatori proprii diși. Dar aceştia. nu aveai de cât 
dreptul de a vota, de a se uni cu una din părerile 
emisse de senatorii propriii dişi,. care singuri: aveai . 
dreptul de a discuta, de a delibera şi de-a propună. 
păreri şi amendamente la projectul de senatusconsuli 
propussii. - : : 

Senatul pâte fi convocat și presidat de dictator, de
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consul, de tribunul. militar cu putere. consulară, de 
tribunul. plebei, -de prefectul Urbei. Vedemii că co-: 
miţiele centuriate nu. pot fi convocate :de tribunul a 

. plebei,: p& când. :Senatul pâte. În sensii inversii numai 
„„tribunul, plebei :pâte- convoca corăiţiele plebeie tribu-. 

tare: Cel ce convâcă şi presidă Senatul, propune (ro gat 
2 face râgatio) ŞI projectul: de senatusconsult. Cu deo- 

sebire: de ceia-ce.:se petrece în comiţiele centuriate, . 
“și. chiar! în “celle “tributare, unde projectul de lege saii 

- de plebiseit-trebue votat tale guale sati. respinsă, fără 
să potă fi amendat, projectul de 'senatusconsult din “ 
“contră pote” fi amendat, ba încă. din contră senatorii |. 
„potii „propune. în- urma, diseuţielor. si. deliberărilor ţi- 
nute unii contia projeci inversă -de cell . „propusti 

; de convoeatorul. Senatului. Pr esidentul Senatului, după 
“închiderea discuţielor, . punea la voti pe rândi tote... 

E: opiniunile erisse, invitând pe dată, ce punea uă părere 
--. la votii, ea. „toţă cel ce uă adopta să vie în partea lui, 

ca toţi ce o respirigea să trâcă în. partea opusă. Acâsta 
“însemnâdă. a vota” per - dascessionem. Îndată ce ma- 
 joritatea să: forma, presidentul, Senatului, faţă cu un 

„ număr “6re-care 'de senatori, redigea înserissii, resolu- 
"* ţiunea, adoptată, + în . forma obicinuită a. senatuscon- 

= 'sultelor. : e i -. 
“Dreptul de a strânge “voturile; apparţinea. magistra- 

ă “ului: -eare convocasse senatul, pe care. să nu îl con- 
- fundămi, cu- princeps Senatus, care avea numai dreptul 

de. a vota cel Wântâiii; şi acâsta în regula, generală 

| „hundal,” căci. :se.. întâmpla câte o dată. -şi contrariul. 

Princeps. Senătus. era „alleşsăi- de Benatori dintre 

“aonşii.. 
Pe la idle, sâcolului x, ntizaărul senatorilor pro- 

priit. iși. este de: :320.; Numărul lor se urcă la '900 
n „sub J uliă Cesar. 3 la 1000 sub. Octavian, Antoniii Şi 

- “Lepidă.!. .-- Na 

După A uizust 5 se. pare. că. numărul senatorilor era 

“ilimitat, atâma de Impăratii. ie 

s
—
 

.
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"Care eraii. atribuţiunile Senatului în a“ timpul Repu- 
Plicei? De siguri, Senatul, în timpul Republicei, se - 
oecupa: de tot ce era relativ la administrarea intere- 
selor publice alle: Statului Romanii: Legile propriii 
disse de interressii publicii eraii votate și de comi-. 
ţiele centuriate 'şi de celle tributare. Dar în acestă. 
periddă, găssimii multe disposiţiuni generale, disposi- Ă 

" țiuni cu “caraeterii generalii! și legislativă, sub unica 
formă a senatuseonsulțelor, fără să trâcă prin comi- 

„tiele. centuriate sai tributare. -Darii în genere Senatus 
consultele propriă disse se oceupai de administraţia 

„ interesselor generale alle.Statului. Consulii împreună 
cu Senatul, ca Regele altă dată, guvernată și âdmi- 
nistrati Ștatul. Așia avemii senatusconsulte care re- 
gul6să planul 'ră&sboiului, care regulâsă convenţiunile. 
cu. populii streini, care numeseii legaţi ai poporului . 
Romanii cu missiune către popârele streine. care sta- 

_tudsă: assupra neînţellegerilor poporului Romanii cu 
popsrele alliate, care 'numescăi commisari pentru a 
redacta constituţiunea -provinciei, cucerite Și incorpo- 
rate Statului: Romanii, formula provincide; cum se - 
„numea, formula . care determina tributul ce trebuia să 

i plăteseă provincia şi obligaţiunile locuitorilor provin- 
ciei către Republica romană, Acestă constituţiune era 
apoi întărită de către Senat tot printr unii senatus- 
consult şi devenea atunci lex provinciae; expresiune 
impropriă, căci ea nu era întărită de comiţie, ci de 
Senat. Toti prin senatuseonsult, în casii de: pericole 
interidre saii exteridre, se suspenda aplicarea legilor 
şi se invita consulii să, ia tâte măsurile necesare po- 
trivite Situaţiunei critice. Formula: senatuseonsultului 
în asemenea casti era: Caveant consules ne giid 
detrimenti Respublica capial.. Acâsta era: formula -. 
senatusconsultului “care. investea pe consuli - -cu su- | 
prema autoritate. 
"'Tâte. aceste - atribuţiuni le avea Senatul ŞI în pe- 

ri6da a treiea. la "nceputii.: Darii în peridda a treia,
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„adică în cea urmitâro;. Senatusconsultele 5 s8-mai ocu- 
pai, şi se ocupa în mare parte, de dreptul privat. 
“In peri6da. a doua “Senatul. se ocupa: elii 6re. de 

dreptul privată?,,: Cu alte. cuvinte în acestă a doua 
peri6dă senatusconsultele sunt: ele -o sorginte de in- 
stituţiuni de drept . privati? Questiunea afost, forte | 
controversată în. prima, jumătate a secolului. XIX în 
tre interpreţii dreptului. Romanti.. Unii. interpreţi, în- 
tre care“ Heineccius, Bach și Gustavii: Hugo (Historia 
dr eptului romană, tr aducţia francesă de Jourdan, Pomii. 
JI, paginele 284.—291) susținii că, .senatusconsultele . 
sunt. o sorginte de: dept privat chiar: din peridda a 
doua. _ Se aae 

“Ei se întemeiază mai > antaiăi, pe paraphrasea lui | 
“Teophili, assupra. paragrafului 5 din titlul al 2-lea. al 
cărţii L a Instituţiunilor lui Justinian, care se oceupă 
de . senatusconsulte. : "Teophilă . spune .:între altele : | 
pna... Cerea plebea ca egia ce “ea hotăra “să oblige.şi 
pe: "senatori. Cerea assemenea şi Senatul. ca senatus- 

-consultele în sensti inversti să oblige şi pe plebei. Şi 
find că se oppuneaii arabele- părță la acâsta, Senatul: 

„ *despreţuind a primi” plebiseitele,' şi plebea. supărată: 
nevoind: a: se suppune senatusconsultelor,- era -p'aei 
p'aci să so reînnoâscă vechile, inimiciţii, când. attunci 
Hortensiti -îi impăcâ şi persuadă pe ambele . părți, ca 
fie-care din. elle să accepte. şi să se. suppue legilor 
cellei-l-alte părţi“. Cu alte euvinte.de la legea “Eos 
'tensia” încolo senatuseonsultele ar fi început. să aibe. - 

“putere. de legi.. Lassă că “Peophilii nu merită credinţă, 

"eăcă nu ne.spune'pe cs se întemeiază, dar chiar daca 
_.ar merita, acâsta nu va „să dică. de cât. un ' lucru 

„că de la legea Hortensia: încolo “senatusconsultele. ar 

“A devenit: obligatorii: ŞI pentru plebe. : Dar acâsta -nu : 

" dovedeşte că elle -ati început chiar, de. attuncă să se - 

occupe' şi de dreptu privat. 

Se invocă apoi..legea :2:.$$ 9 D. De origine „fur is 

-a jurisconsultului. Pomponiii, în .care.;se. dice:, Apoi;
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Bind. că. plebea a începiţ; a. se. aduna: cu L greiitate, iar” 

poporul întregii încă: mai, dificil într'uă asemenea 

mulţime: de: luine: s'a, iviţ. necesitatea” “de: a se înere- .- 

dinţa- Republica i în îngrijirea Senatului: Aşia a început pi 

să se: înterpue . Senatul : și ori-ce “întocmea, ellă se: -. 
| observa : i. „acestă, întocmire „se , puiogito șenatus: 

„consulii“. N A a „ : . i 

.. Dat. acest text vrea: să spua - ori. prea: “matii ori nu . 
ai spune: nimic, Daca 8 săli luănită ad. Litteram, - trebue - 3 

Şă - dicemiă - că în. acellaşiiă- timpii în. 'care, magistraţii” 
: - făceaii edicte. ce. aveati putere de. lege, după. cum. dice . .. 

Pomponiii în paragiaful. următor. 10,. adică în” timpul, 
. Republicei,.: Si încă mult” timp înainte - de - Ciceron, 
„. poporul .nu:sa mai. putut; strânge, şi de aceea âuto-: 
„-zitatea poporului a trecut, la: Senat. Apo). acesta este.. . : 

: “unii neadevării: gre Șsnică. “Nu “numai în tot timpul Re-: 
a 4 | . “publică, avent -o' mulţime de':legi de: drept: privat. ă 

- dar! chiar, şi la. *nceputul: Imperiului. Motivul: dar. este: 
: - "neadevărat;. :motivii * adoptat şi de Justinian în. „para-: îi 
i graful 5,.icare. a „copiaţi. paragraful, 9'al-lui. Pomponi. e 

: Se: mai invâeă câte-va “fragmente: din - Titu-Liviă,-. 
ăi Cartea: XXYVI, No. 34, Cartea XXXIX,: No: “8, în care 

o Pitu-Liviit” vorbeşte - dă. 'sehatusconsulte. care jeguleză. . 
- Qrepturile de: cetăţenie, ăcordându-le “unora, - “zidicân- --.- 

du-le altora..: Insă -mai:: ântâiii . Pitu-Liviii ca historicii ..-..: 
nu merită mare încredere în ceea ce priveşte dreptul. -. 

a AL duoilea acordarea şi ridicarea drepturilor de cetăţe-- 
„_nie Ja uă; massă:6re-care de populaţie este, uă questiune- | 
de drept. mai mult public. de cât: privat... 

„De: aceia esta de:pueterat, opiniunea lui Gh. Giitaua, 
Histoire: du droit 1omain,. pag. 152— 156; a lui De. : 
"mangeat,: Accariaă şi alți interpreţi: după; care d abia în - 

*peri6da a treia senatusconsultele ati început să; se ocupe: 
+ de dreptul. privat. Deja: Tacitii, în - Annalele sale,. ---.. 
-. Cartea, JI; No. 25, qicea :că. în timpul! Tinperiului :. : 

SE Comitia e campo ad pân es. trănslata: Sunt. Daraser- -.. 
“i ţinea lui Tacit care” si ellii” era;  Historieii, „putea să i 

pr, ua - IN Ra . , - d a:      
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nu inspire destulă încredere juzisconsulților. | Opiriiunea ai 
„însă a nâstră devine irrefragabilă de-când cu “desco- 

- perirea originalului Instituţiunilor lui: 'Gaius;: de când -- Dă 
cu: paragraful 4. din 'commentariul I all | Instituţiu-” 
nelor. acestui imare  jurisconsult; atât. de e exact, atât de. 

„bine informat. - Acest. paragrat: al săi este atât de 
important; atât de. interessant, în "cât merită O: dis- 

- cuţiune 'seri6să şi amănunţită, :. ... Date i 
 Eacă ce dice Gaius în paragtafu 4.al comentariului I: i 
;Senatuscousiultul . este ceia-ce' Senatul or donă' 

“şi: întocmește, și senatusconsultul capătă . putere. aaa 

de lege. (ţine. loc, de lege), cu-tâte-că acesta a, făcut 
6 dată cestiune.* In timpul lui. Gaius nu e: cea mai. 

  

mică îndoială. că 'senatusconsultuul are: puteie de: lege; Sa ă 
„pentru că modul de ase exprime al lui: Gaius. se. : 
“xeferă la trecut. Senatuseonsultul, are putere de lege, * 
- dice în adevăr Gaius,.de și acâsta a fost controversat pa 
de şi “aceasta d. făcut. cestiune; nu de şi aceasta face... 
cestiune.. Când ește'vorba să spue că Senatusconsultul 

  

are. putere. de lege, "vorbeşte - la -presinte  (obtinet)..” - | 
Din cântră, când-este vorba să spue de cestiunea/care. . 
sa discutat, dacă senatusconsultul are putere de lege, 
“el să exprimă: la trecut (guamovis fuerit nu sit quae- 

E Sita). „De aci: resultă căîn timpul săi, ca în peri6da- 

„a III-a, nu e/cea mai mică: îndoială că senatuscon- 

-““sultul are- putere de lege şi are putere de lege, fiind-că 
o Gaius: nu: „distinge, şi în ' materie de drept -public, de 

- care:nu ne ocupâm, și. în. materie: de drept privat: 

căei-umde textele:nu distingă nici. interpr eţi:nu trebue 

să distingă. Însă pentru - trecut, Gaius 'n6 spune 'căa . 

- fost cestiune controversată, dacă Senatusconsultul are 
“putere de. lege.; Gaius este ellypticii,. este: nesuficient - RE 

“esplicit;; căcă, când. dice „aceasta a făcut: o cală, ces- 

„tiune ' nu-ne spune în ce materie 'a făcut cestiune;“, 
„în materie: de: drept publie : sai în: materie de drept “ 

„privat. In materie de drept privat, n nu avem. trebuinţă de . i -



Gaius, pentru: -Gă:. stim. că 4 de materiele de. Arept. privat, 
în -peri6da 'a- doua, :senatusconsultele,. nu se ocupaii.. 
 Senatuseonsultele. în „peri6da “a, doua sunt relative la. 
dreptul public, după. cum. am „arătat deja.. Cestiunea | 
dar, este dacă în ;materie. de. drept; public: a fost, și 
'pentru- acestă maâterie; vre-o dată 'cestiune dacă . se 

-. natusconsultele aii-putere de lege. Cu alte cuvinte este . 
cestiune de a. se şti dacă. senatusconsultele. sunt mai 
mult regulamente de administraţie publică în materie 
de drept public, de. cât legi. Că printr” un. senatuscon- 
sultii: se putea, adresa o. circulară unui president de - 
"provincie, :acesta nu :pâte fi pus.la îndoială,-căcă acâsta 
e materie de regulamentare. administrativă, nu e lege. 
Dacă însă printr'un senatuseonsultii se putea declara 

„Yăsboiiă, dacă printr un senatconsult se putea încheia 
„pace,. „putea, să fie Gre-care .controversă în .peridda a 
doua ; pentru-că: acesta, ese din cadrul administraţiei. | 

Cu. tote acestea avem texte. positive din :care resultă. 
că, declarările de resbel și încheiările de pace se ficeaii 
prin: simple: senatusconsulte în: acestă peri6dă. | 
Am. Qis;. deja că în peridda a doua, Romanii. aă cu- - 

„cerit mai multe-.provinciă- şi că pe. fie-care -provincie 
"o orgaiisa sub punctul de vedere al. dreptului public. 
întrun mod-special. Și că acâstă organisare era, ceia-ce ” 
se: numesce le. provincice, lege.pentru, organizarea si- 
tuațiunei publice a provincii. Ast-fel deja în acâstă pe- ! 

 vi6dă avem Sicilia, provincie unde a, fost trimes Verres 
câ să o administreze, încorporată la statul Roman chiarîn - 
“timpul Republicei, chiar înainte de Cicerone. Avem Ga» * 
lia cisalpină, carenici odată nu a fost considerată ca fă- 

"când parte din Italia, propriii dlissă, în care. iarăși s'au 
trimes; preşedinţi. de. provincie ca -să o. administreze. 
Tot în, acâstă, periddă avem Africa. septentrională, 
transformată în provinciă romană; tot în acest interval 
avem Pontul, tr ansformat în provincie romană, tot în a- 
câstă pericdă avem „Grecia, transformată în provincie



romană şi multe: alte ţări, pe: care Romanii! le cuceri-. 
seră în acestă perisdă Și pe care le - transformaserii 
în provincii romane.! : - LOPE 

„». “Fie-eare din. aceste provincii “o avea organisaţiunea 
sa specială consfinţită prin o :lege provincială :sui. ge-- 

_“meris, specială pentru acestă provincie. 'Cine. "făcea: 
- acestă lege? Era ea votată de. „comiţiele centuriate 
_saii din contră era votată de Senat şi senatusconsul-- 
tele în privința acesta, ţineaii loc de: lege? ŞI aci tex-! 
tele.ne spunii'că formulele .provineielor erati “votate: 
numai de: Senat. .Este dar evident că în a doua pe- 
ri6dă senatusconsultele aveaii putere de lege în materie. . 
de drept public. - Ce dar: vrea; să dică Gaius când dice. . 
„că -odată a fost: cestiune . dacă :Senatusconsultele- 

a puteai să țină loc de lege.“ Eată ce cred etică a 
_înţelesii Gaius. Gaius trăia în peri6da a: “treia, dar" 

el trăia sub Antonin -cel Piii şi subt Mareii-Aureliii, 
în a doua “jumătate a secolului al duoilaa de la Christos: 

“între anii 150-—180 de la Christos.- Ei bine, când dicea: 
el după. anul: 150 de la Christos , de Senatnsconsulte: 
că astă-dă ati putere de lege şi prin urmare într'un. 
mod absolut: şi în materie de drept: public şi în ma- . 

„terie de drept privat, evident; că la acea epocă: nu era 
controversă; că. senatusconsultele ati putere de lege. 

Dar cine.ne spune că Gaius nu -se. referă la- începutul 

periddei imperiale, când se pâte ca senatusconsultele. 

--să-nu fi avut putere: de lege în materie de drept privat. 

E probabil că. la începutul” periddei a treia, senatus- 

“consultele' nu aii' început încă 'să fie considerate. ca 

iegi sub punctul de vedere al dreptului privat, cu alte 

cuvinte că la începutul. acestei a: treia periddă, . la în- 

ceputul Imperiului, Senatul. nu -a începu: să : lucreze. 

încă cu titlu de legiuitor: în. materie. de. drept; privat, 

„că, aeâstă 'nu' s'a întâmplat de cât mai târdii, Şi când. 

a început să lucreze: în materie de drept: privat, peritru 

că:lumea nu era obicinuită':cu acesta, unii juriscon- 

sulță gliceaii, da, senatusconsultele ati putere de lege: 

. pă 
ie Da
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| „ali diceati, nu, -Senatuscorsultele n nu ai putere: de lege. 
Şi de. ce Senatul nu începuse, să “lucreze în materie | 
de drept; privat? Pentru:că. comiţiele'. centuriate, şi 
tributare nu at muriţ: încă de 'la începutul eveni- 

„mentului. lui August -ca- Impărat. Avem legi votate 
în . comiţiele : centuriate şi tributare, plebiseite . chiar, 
„în “acâstă de'a-treia.: peri6dă.. Ast-felii, între altele, 

- ptitemit: cita. legile - Julia, - “votate în . acâstă a tyeia 
„+ peri6dă;. tâte. purtând acest .nuime după acela alfa- 

milii adoptive Julia în care a intrat Octavian, adoptat -. 
„Bind prin testament de. Julius Cesar are: făcea: parte 
“din familia. Julia. Astfel este: “legea. Julia -de vică- 
sima, hereditatis, . (Qegea' Julia relativă ;la impositul - 

- de-a doua-decea: parte: asupra suecesiunilor) ;.. legea .- 
“Julia majestatis! care: pârtă tot numele lui August . 

“ pentru-că” a fost propusă de un candidat al: prinei:. 
..pelui, trimes de August:în Sânat ca. sa o: propue 'şi 
„care e. velativă la ejima de lesare a Majestății, adică 
“la crima caie' constitue. sati o atingere de persona Sau - 

“ consideraţi Impăratului sati o atingere de organizar ea, 
„Voonstituţiunea ş politică a Statului ; Ie gea Julia de adui-- 

- deriis, care e velativă la adulteriul comisii de un: soți, . 
în detrimentul. celui-l'alt soţii, care. lege” coprinde. și: 
"disposiţiunea importantă. relativă la: inalienabilitatea - 
fondului. dotal, legea Julia de maritandis oidinibus, 
adică legea Julia relativă la, posibilitatea incuserirei or- 

„„dinelor “sociale; care permites pe viitor ca ingenui. să, - 
„între în căsătorie 'cu 'liberţii: şi viee-versa,. lucru. care. 
era definsii înti”un' mod : absolut - anterioramente şi 
„care a_restrânsii prohibiţiunea căsătoriei numai. între 
liberţă şi” liberte : de uă parte, . senatori „Şi fii sati 

„fiice de . senatori de. altă. parte. Este. adevărat că -. 
„„comițielo centuriate aii lucrat: mai puţinii “în acâsță - 
"de “a treia. periddă de cât în peri6da, - precedentă, 
"este. 'Svident că .de la un timpii: în colo, când nu se _. 
ştie : în : mod... -precisti,. unii .cred că de la - : Claudiă, - 
sali credit. că de. „da: Vespasian, „ele. numai fune-
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:ţionesti. Eu: 'credii şi: sunt convinsă: i că! “cel: puţin până - 
la Claudiu ! inclusivii, comiţiele -centuriate toti. măi: 

| funcţionat: Prin urmare ai osistat mal: mulţi Impăra:: 
“ță, subt care s'a putut”, convoca. 'comiţiele: centuriate. ri i 
Aşa-dar la; începutul. celoi. de a treilei "per i6dă.eoii 

" „miţile! centuriate. luerai. : Dacă lueraii ce tiebuia să. . 
„mai lucreze Senatul ? EL avea' destulă. ocupaţiune cu 
-organisarea publică, cu legile 'de ordine publică, Deo- 
„sibit de acâsta, nu: dA6ră, că Senatul! nu "lar" fi. pus: 
Impăratu da să lucreze: şi să: facă: și: legi .de. drept ..- 
„privat, ast-fel în cât să numai! strângă comiţiele: cen-..: Da 
“turiate de: loc, ci. numai, pe: cele curiate sub forma. -: 
„celor, 30-de' lietori,:ca să facă aprobări de testamentă.- a : 
Și de adrograţiuni. Insă, împărații Romani:la; început -- 

  

nu au avut curagiul -ca să aiunce..: masca, josii: Şi să 
„arate. că vor să assume tâtă. puterea i în mâinele lor, şi să: 
„o'ia din mâna poporului. EX ai mers încetul « cu. încetul: 

Fa
 

  

“Revoluţiunea operată: după bătălia de: la “Aciiii, care: : Di 
a țiansformat Republica, în. Imperiii, este o:revoluţiune - ” 
lentă, care nu s'a terminat printr'o lovitură: de stat, i 
“cum se face în timpi moderni. Nici chiar ini: timpul.lui 
“August care a domnit patru-deci şi patru de ani nu se! 
„terminâ,. Nu s'a. întâmplat în Statul Roman cum să în: 

“consulul Bonaparte intrând cu câte-vă regimente. în 
adunarea numită; a celor "cinci “sute, şi în adunarea . 

- numită d cellor : Batrână case “era un fel de Senat, și | 
_-să dea afară 'pe'deputaţi şi. s6natori” și să proclanie mă i 
„nouă formă, de :guvernământ,, Consulatul.“ Ori cum-a....! 

= «făcut. Napoleon III-laa,. care în m6ptea: "de 1 spre ; 2D - 
--cembre:1851 ă arestat pe toţi. care i se păreaii € că, îl face 
umbră şi a doua-di în midlocul asasinatelor .s'ă, întitulat 

|  Impăr at, desfiinţând. instituţiunile republicane, Octavian! 
„a proces într'un mod- politie,. încetul. cu încetul. Și î în i 
adevăr; de.şi Republica era'mârtă în” realitate încă din. ..+ 

tâmplat îni Franţa, ea într”o bună dimii6ţă,; săsse:vadă.!:: - 

    

    
   

timpul lui Cesar, ba , putem s să dicem., chiar din timpul Mii 
ema PE A Ze a 
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lui Corneliti: Sylla, care: devenind dictator s a' devenit ur. 
fel de Impărat; dar-:nu'e mai puţin adevărat că ideia. 
“Și tradiţiunile republicane -erati. încă; în multe suflete şi. 
că nu era-prudent să se bruschese, sentimentele 6me- 
nilor. Mai cu s6mă, că, când a voit prea mult să le brus-- 
:ehese Cesar, a păţit”'o din partea lui Cassius și Brutus. Şi. 
“Octavian care era strănepotul lui Cesar (1) nu.prea vrea 
-să păţescă şi el ceia-ce păţise Cesar. De aceia ca un om. 
-şiretii, a luat'o încetul cu: încetul şia transformat în. 
curs: de mai-bine de patru-deci  de:ani forma republi- 
cană. în formă imperială. A făcut să se numescă con-- 

"sul “de, trei-spre-dece - oră, din: care .nue conșulate: - - 
de la al 3-lea 'penă la al 11-lea inclusiv Je exer-- 
citâ; -unul după altul -fără întrerupere. A făcut să, 
se -numâscă censor. Ca censor -avea;: dreptul să com- 
“pună. el lista: senatorilor, prin: urmare să bage în. 
- acest corp pe. cine “i plăcea şi să scâtă pe cine 1 plăcea. 
"A făcut -assemenea să se numâscă pretor urban ca 
“să aibă: dreptul: de.a distribui justiţia. 
„A făcut. ca-'să i se. „defere calitatea de tribun al. - 

plebel, pe viaţă, trei anni după bătălia de la Actiune 
- în'altreilea an al domniei sale. 'Etă-l „dar şi sacrosanct, 
"având dreptul să opună veto - celor-Palţi "magistrați, 
â.făcut assemenea: să i se voteze de comiţiele centu-. 
riate şi “calitatea de! quaestor, având ast- fel - dreptul. 

să administreze” tesaurul public şi să fie-el păstrătorul” | 
tesaurului din templul lui Saturn. După mârtea lui 
„Lepidii a făcut să i 'se atribue .de comiţiele centu-: 
“xiate şi “calitatea :de . poutifex. mazimus pe. viaţă. 

- Etnii: Şi capul - suprem” al. religiei. . Assemenea a . 
"făcut săi se confere imperium proconsulare assupra, 

„întregului: territoriti romanii, ceia ce: -permitea a, co- 
manda presidenţilor tutulor provineielor. Pe lângă tâte . 
acestea * făcu:să i se accorde şi titlu! de imperator, 
titlu care - nu era ca în: timpul Republicei, unii simplu 

îi 

(2) Eli în  adevă tr era fiul Atiei care era fiica Julie; surora lui Cesar. 
E]



„821. - 

titlu de .onbre - conferit; capilor. de oştire, învingători, 
ci de la Cesar: încolo era: un-titlu real, designândiă -.--: 

dreptul de-a exercita suprema. putere. assupra Statului. . 
“Tot aşia s'a urmat şi sub Tiberiii, cel care a fost 

adoptat: de „August ca să-i succede la Imperii: Tiberiiă - 
chiar nici'nu a-avut trebuinţă de atâtea menagiamente. . 
In. adevării, poporul Roman “mai uitasse de procede- 
„rile . republicane, se. mai învățasse cu tyrannia - unui 
singurii om. Pe urmă cea mai mare parte din republicani - 
muriseră. Labeone, unul din jurisconsulţii. cei mai mari 

„ai Statului Roman; care a făcut o oposiţiune continuă 
lui August; în. timpul “domniei: sale, murise. Deose- - 

"bit de acâsta August fusese. fină. şi subt alte puncte . 
_de vedere. -El închiriase - laudele tutulor: seriitori- 
lor care 71 tămâiaui; Horaţiii nu era decât. josnicul 

| ui lingușitor.. Prin" -Mecenate prietenul s&ă distribuia 
la fericiri, acelora care îl făceati mai mare de cât dei. 

„- Aşia în: cat de și încuragia- literile,. înmuia însă spina .. 
“dorsală în acelaşi: timp şi din nenorocire a acelor mai 
mulţă. In; cât Tiberiu. a găsit lucrurile" pregătite Şi cu 
mică ostenslă şi fără multă abilitate a putut.să gu- 
vernese Statul subt apparenţa din ce în ce mai s6r-- 
bădă a vechilor instituţiuni, republicane. 
„Calligula * şi Claudiii ai -avut încă mai: puţină tre- 

buinţă de menagiamente, darii totuşi nu era prudenti 
ca să renunţe complectamente la ori-ce menagiamente. 

De la Claudiii însă încolo credii că necessitatea me-. * 

nagiamentelor poporului „devenisse atât de slabă, în: 

“cât ai putut Impărați să nu mai convâce poporul în -. 

comiţii centuriate, ci. să se mulțumescă a convoca Se- : 

*_ matul “spre facerea -legilor,. atât de drept publie cât şi 

: de drept privat. In adevăr, subt masea Senatului, care 
„era ună corpi . de mameluci. obedienţi, alleşi de ellă, 

Impă&ratul îşi putea face dressurile, fără să aibă aerul .. 

că-şi impune întrun mod impertinent voinţa sa: tutulor. 

Nu venisse încă timpul ca să arunce de totii masca 

ÎI a a:
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jossti şi să proclame în mod audicios şi neruşinat că: 
Quod principi placet, legis vigorem -habet. 

Uiă altă sorgintă de instituţiuni în a. doua peridă | 
“sunt edictele magistraților. 

Toţi magistraţii poporului - Român ficeati edicte. 
Aşia” avemă edicte alle consulilor. Aulu-Gellii, în. 

Nopțile attice, Cartea :IIl, Capitolu 18, ne „vorbeşte 
de unii edictii translatiţiui allă consolilor, prin care ei 
convâcă pe Senatori în. curiă, edictut Quo 11u11c QUO- 

que cousules, cum. senatores în curiam. vocant, ser- 
vandae consuetudinis- causa, translatitio utuntur. 

Tot Aulu-Gelliii, în Nopțile attice, Cartea XV, ca- 
pitolu 11, ne vorbeşte de unii edietii ali censorilor, 
prin” care se' desapprobaii şi se opreaii aceia. care în. 
Roma începusseră să institue şi să exercite ştiinţa şi 
arta rhetorică, edictum censorum quo îimprobati et 
coerciti sunt qui disciplinam rhetoricani: înstiluere 
et exercere hRomae coeperunt. 

In fine Ciceron, în oraţiuneu sa în contra lui Verres, 
acţiunea II, Cartea II, No. 41, cit6să unt edictii alli 
tribunilor plebei, prin care se "interdiceă.- “Gondamna- 
ţilor pentru erimă capitală de a locui în Roma, eoruin 
omnium edicto mon licebat quemquani “Romae esse 
qui rei capitalis condemnatus- esset.: 

_- Cell miai însemnat! însă din edicte era edictul pre- 
torilor. Amplissâman jus est, ne dice în adevării 
Gaius, Instituţii, Comm..L, Ş 6, în. edistis” duorum.. 
proetoraum, urbani: et. peregrini. Când s'a.ereat pre-. 
torul urbană, Sa desmembrat.uă -parte din . puterile 
„consolului şi s'aii încredinţat acestui magistrat special. 
_Acâsta a avut locii în anul 387 de la fundarea Romei. 
Partea din attribuţiunile consulului, ce-s'a încredinţat . 
în mod special pretorului urban, .a fost administra-. . 
țiunea, justiţiei, ceia ce la. Romani -se numea juris- 
dictio. Aecstă demembrare a. avut loci. când se ad- 
misse ca consulatul să fie accessibil şi plebeilor. A-: 
tunci. patricii deslipiră uă parte din attribuţiile consu-
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lului şi le reservară sub numele de pretura urbană 
nobilimei, cum ne spune. Titu-Livii (VI, 42). Dari 
peste 30 de anni, putu deveni. şi. ea accessibile ple-" 
beilor.' Cellă d'ântâii. pretor. urban plebeian fu Pu- 
blilius Philo, în 'anul 417. aa oa 

" Jurisdicţiunea coprinde următorele trei attribuţiuni: - 
dare, dicere, addicere. a 
„Dare însemnâză darea 'acţiunei, numirea Judecă- 

torului, care are în fapt să resolve processul. Vom 
vedea în adevării că până la Dioclețian, atât în. pe-. 
rioda, întâia, eâtii. şi în cea “d'a doua, cati şi într'uă . 
parte din cea d'a treia, în tot timpul sistemului pro- 
cedurei legei şi all cellui formularii, magistratul nu, 
„resolva - processul de cât in drept, iar cu resolvirea 
„questiunei de fapt: însărcina unul sati mai. mulţi ju- 
decători, numiţi dintre particulari. . > 

Dicere insemneză a attribui unii drept Gre-care cu 
consimţimântul părţilor,. care -se adresâsă spre acest 
sfirşit la dânsul, precum in 7ma9z0missiune vimdicta, 

"în cessiune în jure, în adopţiumne, este" a face acte 
de jurisdicţiune grațiosă. oc 

Addicere : însemnză “a attribui possessiunea unei 
persâne libere-cu titlu de execuţiune a unei sentințe. 
Aşa magistratul attribue pe condamnatul (judicatum) 
a plăti uă summă dre-eare de bani, în casti de neplată, 
creditorului. AR 

Afară de jurisdictiv, pretorul urban mai are.şi 
imperiuin. Dar imperium al lui e mai micii, minus, 
de cât alli consolului, cu tote că pretorul e consi-.- 

„ „derat. ca colega. consular, și în astă calitate el are. 
dreptul de a le ţine locul în -Roma, când amânduoi: 
consulii sunt absenţi, pentru că sunt duşi în capul 
oştirilor în contra inimicilor,- cu tote că.are dreptul 
de a presida Senatul, de a convoca şi a presida co- 
miţiele. Unul din attributele imperiului pretorului era 
jus mittendi . în possessionen boni Sati bonoraumi. | 
„Aşia pretorul: trimitea în “possessiunea cassei ce ame-. 

i 
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ninţa ruină pe pro oprietarul câssâi“ ămeninţate a fi qă- 

râmate de dânsa, dacă proprietarul cassei ameninţă- . 

târe' nu vrea, să dea cauţiunea dămui înfecti. - ă 

„Pretorul se. rumeşte urbanii; pentru că tot Statul 

roman -se concentră în Urbs, în Urbea Roma şi în 

territoriul dinprejurii, considerat. ca anexii allii Urbei. 

Roma. . Acest pretorii urban. distribuia justiția numai 

între cetăţenii Romani. Pe câtii timpii numărul pere- 

grinilor a .fost - puţin însemnat și relaţiunile dintre ce- 

tăţeni romani şi peregrini puţin numerâse, nu sa 

simţit necessitatea creării unui alti magistratii. Dar 

- peste cât-va timpi înmulţindu- se xelaţiunile dintre: ce- 
tăţenii romani şi peregrini, a trebuit -să se creese un . 

noi magistrat. care să distribue: justiţia între cetăţeni 
romani. de uă parte şi peregrini.de altă parte, sati 
mai terdiii chiar între peregrini și peregrini. Acest 
noii magistrat fu creat subt numirea de .proetor pe- 

regrinus, în annul 507 de la fundaţiunea Romei, adică 
120 de anni de la crearea pretorului urban. In annul .. 
529 de la fundarea Romei, în 16 de duoi pretori, unul 
urban şi altul peregrinii, avemi încă duoi pretori, cu - 
totul patru, din care duoi pentru a guverna Sicilia şi 
Sardinia, anexate cu titlul de provincii Statului Roman. 
In annul 557.se mai creară alţi duoi pretori, cu totul 
şese pentru. guvernare, unul a Hispaniei citeridre şi 
cel-Laltii al Hispaniei ulteriâr e, nuoi provincii romane. . 
"Cu întroducerea unor comissiuni speciale, sub nu-.: 
mirea de quaestiones . perpetuae, pentru - judecarea 
unor crime, speciale, care erati. presidaţă fie-care de. 
“câte un pretor, fu neceşsitate de a se augmenta nu- 

mărul pretorilor. Numărul pretorilor fu augmentat cu .. 
duoi de .Corneliii: Sylla, în total dar numărul lor fu .. 
de optii, iar Juliii Cesar îlii mai mări. eu duci, ast-fel 
în cât se făcură dece... 

Subt Imperiiă se mai -creară duci. pretori, unul | 
praelor tutelaris, .subt Marcu Aureliă, însărcinat în. 
special cu. numirea tutorilor, şi altul .praetor: fidei-.. . - 

-
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comissarius, deja sub August, însărcinat în drept şi 

„în fapt cu judecarea fideicommisselor. .- 

"In tirăpul Republicei,.'pe:'la 'sfirşit, se luâ obiceiul 

"ca în anul dântâiii toţi pretorii sai cel puţin cea mai 

maie: parte din ei să administreze justiţia în Italia, 

unul 'ca: urban, altul ca peregrin, cei-lalţă ca presi- - 

denţi ai commissiunelor perpetue, iar în annul urmă&- 

- torii să administreze provineiele ca praesides, subit - - 

numire de propraetores. Spre. guvernarea,  provinci- 

elor să luâ obiceiul a se trămitre şi consulii din anul 

precedent, subt numirea de. proconusules. A 

.. Până la legea Caâlpurnia din annul 605, judecarea 

crimelor apparţinea magistraţilor care aveaii împeriul, 

Senatului și comiţielor. Adessea ori comiţiele delegai 

dreptul lori la commissari speciali numiţi inguisi- 

tores. De la legea Calpurnia încolo, se ereară. suere- 

sivii comisiuni- speciale pentru judecarea unor crime. 

- Aşia legea Calpurnia  ereâ uă commissiune specială 

pentru “judecarea crimei de concussiune a magistraţilor . 

(de pecumniis repelundis). După. dânsa alte comImis- - 

- siuni fură create pentru alte crime, chiar în timpul 

- Republicei. Aşia fu creată una în timpul lui Sylla, 

pentru judecarea crimei de falșificare (de falsis). 

- Aceste 'commissiuni -de şi annale, se numeaii perpe- 

tue, penitru că elle judecaii în mod “perpetuii. acel- 

laşi felii de crime, şi elle se reînnoiai ' în compu-: 

. nerea -lorii în fie-care anni. - n ” 

„Dintre toţi pretorii, cel mai mare era pretorul urban. 

“Ell era "major proztor, cei-l-alţă erai minores pra- 

-tores.  * : RI a A | 

Şi pretorul urban şi pretorul peregrin, ca. şi presi- 

„denţii 'de provincii făceaii ediete. -.: 

-: In aceste edicte ei expuneaii la *nceputul “ magistra- 

turei lori; cum înţellegii ei să applice dreptul. civil în 

totii cursul magistraturei lorii. Ei'resumai t6ţe princi- 

piele dreptului civil (compusii din legi, plebiseite, mores .. 

snajorum) în formule înserisse pe didul albii alli sălei 

2
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“lor de şedinţe (şi de aceia edictul pretorului se nu- 
mea și album proetoris): Prin aceste formule pretorul 
da afară, făcea cunoscute (e dicebat) regulele după 
care el avea să administreze justiţia. Summa tutulor 
acestor reguli se numea; pentru acest cuvânt edictun 

- (adică guod a pratore e dictam erat). Missiunea pre- 
torului dar era de a interpreta şi applica regulile drep- 

„tului civil. Acâsta a fost missiunea şa la început, şi 
unica sa missiune. Dar cu timpul pretorul urban ob- 
servă lacune în dreptul civil. Eli umplu aceste lacune 

„adessea oră cu principii din dreptul ginţilor, pe care 
ellă avusse occasiă să le cunâscă ca pretoriă peregrini. 
Mai târgiii pretorul se încumetă şi mai. multă, își per- 
misse a correge chiar asperităţile dreptului civil, şi a- 
substitui regulilor positive alle dreptului civil alte re- 
guli mai umane, mai conforme cu progresul timpului, 
pe care addesea le împrumută din dreptul ginţilor, altă 
dată din consuetudine, câte o. dată : din creerii. să. 
Acâstă întreită missiune a pretorului este indicată de 
Papinian în termenii următori: Jus proetorium, est 
quod prolores întroduzerunt, adjuvandi vel sup- 
plendi, vel corrigendi veteris juris gratia, propter 
utilitatem publicam (.7 $1 D., De justitia et jure, 
TI, 1). Si | | 

D. Accarias (Preeis de droit romain, + edition, Tom 
I, pag. 49 şi următârele) susţine că încă de'la 'mceput 
pretorul a avut puterea de a face legi, de. a supplini 
lacunele dreptului civil şi de a correge asperităţile lui, 
că acesta resulta din imperium. ce "| avea pretorul ca 
ori-ce magistrat al poporului roman, şi care îi era de- 
legatii de poporii prin alegere. Acestă, opiniune nu se 
pâte susţine. Antâiii Gaius ne spune, în Instituţiunile * 
sale, Com. I $ 6, că magistraţii: poporului roman ai 
jus edicendi; apoi jus edicendi nu e de cât us dicenăi în public, nu e de cât un attribut al jurris- 
dicțiunei, vorbe care ati aceiaşi etymologie, iar nu al amperiuluă. Dovadă este că acellaşii drept îl ai şi
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edilii curuli, cum dice Gaius, a căror jurisdictio, adaugă . 
el o împlinescii în provincie questorii. Deci dreptul de a : 
face edicte, jus edicendi face parte din juridictio. Şi 
de siguri, edictele pretorilor făceaii parte din dreptul. 
seris încă din timpul Republicii, iar nu cum susţine D. 

» Accarias numai din timpul lui August. 
Giphanius face - să derive. puterea de. lege a edie- 

telor din legea Cornelia. (Wconomia juris, pag. 192) 
Evident însă că autoritatea lor ca sorginte creativă de 
instituţiuniă juridice este mult anteridră, ea se urcă 

“la jumătatea secolului al VII-lea de la fundarea Ro- 
mei, după cum o demonstră Hugo în Historia drep- 
tului Romani, a şepta ediţiune, traducţiunea franceză 
a lui. Jourdan, Tomii ÎI, pag. 291. şi următorele: In. 
adevării legea Galliei Cisalpine, vorbeşte deja de e- 
dictul pretorului ca sorginte legislativă, şi acestă lege 

„e mult anteridră: legii Cornelia. | 
Afară de edictele eonsolilor, .censorilor, tribunilor 

plebei, pretorului. urban,. pretorului peregrinii, . pre- 
sidenţilor. de provineiă, mai putem menţiona edictele 
prefectului pretoriului. Acestea însă nu apari, ca şi 
magistratul de la care emană, de cât subt Imperii. 

Dar chiar în acâstă peri6dă putemii menţiona ca 
sorginte de instituțiuni de drept; edictele edililor cu- 

-xulă în Italia ȘI a questorilor (magistrați correspun- 
dători) în provincii. Edilii curuli aveai între atribu- 
țiunile loră. dreptul de a supraveghia operaţiunile - 
ce se petreceati în târguri, şi poliţia căilor publice, 
dreptul. de a asigura libertatea şi. securitatea circu- 

- laţiunei pe dânsele. Ca; supraveghetori . ai operaţiu- 
- nelor târgurilor, ei ati creat în edictele lorii două in: 

- stituţiuni celebre, acțiunea redhibitoriă şi. acțiunea 

gquanti minoris. De drept commun cumpărătorul nu 

“putea cere resoluţiunea vândării de. cât pentru causă | 

de dol,. de manopere. fraudulose, de natură a înşela 

mintea unui omii inteligent şi. experimentat. Ori-ce 

alte meşteşuguri pentru a determina ve. cine-va să
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cumpere, nu da loci lâ:o acţiune în resoluţiune. In 
“vendările. însă din. tergurile publice, . în' vândările de 

“ animale şi de servi mai cu. semă, edilul curul a de- _* 
cisii alt-fel.: Animalele şi servi potii:avea viţii ascunse 

-- pe care cineva e anevoie .să. le descopere; în cât pote 
cumpăra un animal sai uni servi cu unii viţiii .as- 

„cunsti.. fără. să fie . înşelatii: prin manoperile: - frau- 
dulâse: care constitue. dolul..De drept comun o ass- 

» menea vândare ar fi valabilă. Edilul curul a creat o 
acţiune -în resoluţiune, numită actio redhibitoria, 
pentru vendarea de animale sati servi cu viţii as- 
cunse. Ecă unii cală frecat: cu spirt de geambaşă, 
în cât cumpărătorul cu târe că'l face să alerge, nu 

“se îndoeşte. că este: spetit. Ecă: unii servii: cască-gură, 
E70, care 'cască gura pe drum şi se: 'ntârce târdiă |. 

“sera la stăpânii. Cine va cumpăra unii asemenea cală : 
” sati unii asemenea servi, va putea cere -restituţiunea 
preţului prin ' actiunea redhibitoriă sati dacă preferă 
reducţiunea preţului prin acţiunea Quauti minoris. E 
unii titlu specialti:în Pandecte 'consaerat la vendările 
de felul acesta. titlul 1 al Cărţii XXI, purtând ru- 
brica De aedilitio edicto. Disposiţiunile acestui ediet 
relativă la acţiunile. redhibitoria şi quanti minoris 

„ati trecut mai în: tâte :legislaţiunile moderne. | 
- Magistratul îşi compunea edictul. săi “la începutul . 

magistrăturei sale, şi] expunea în forun, peritru ca 
toță cetăţenii să ştierprin anticipaţiă cum avea -el să 
aplice legea în timpul „magistraturei sale; cu chipul 
acesta “se” lega. pe el însuși în contra tentaţiunei de. 
a Schimba în modii - arbitrar  disposițiunile edietului. * 
Și de aceia se şi dicea că-edictul său este perpetuu, 
adică neschimbabil în ţimpul -magistraturei sale, edicta  * 
jurisdictionis perpetuae causa, non prout res inci- dit proposita; edicta perpetua. Q lege Cornelia; din . anul 687 de la fundarea Romei; :transformâ. în- obli- Saţiune -legală obiceiul acesta al magistraţilor -de a nu'și- schimba edictele :lor în cursul magistraturei loră. .
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Câte odată” însă magistratul. "făcea în ciursul 'magis- 
traturei sale ună edictum 'Pepentinum, în care edicta 

„o isposiţiună, nouă, ne pomenită în edictul săii per- | 
Ș SE ST . Me E Ra . ze 2 Ă 

petiu;" relativă la o -circumstanţă supravenită în. -- 

„cursul 'imagistraturei sale (edicta prout “res încidil 

proposita).' Acuni. fie-care magistrat “făcândii în fie- 

care anii la începutul :magistraturei sale unii, edictii, 
a ajunsi cu: timpul ca 'edictul. măgistratului să, fie. 

în--mare parte reprodueţiunea edictului magistratului 
:piecedent. Partea copiată, se- numea. edictum. traus- 

“latitium (adică partea edictului transferati - din edic: 

tul magistratului . precedent)... Iar. adaosele,: partea 

- nouă a edietului, se muniea edictam nouun: Câte o 

3 dată pretorul - urban făcea. “împrumuturi din edictul”: - 

“ “pretorului peregrin: şi' vice-versa... Câte. o 'dată, . și. 

forte: adesea, presidentul provinciei făcea împrumu- 

turi şi împrumuturi importante din edictul pretorului 

urban, şi vice-versa -pretorul urbân făcea imprumuturi | 

dar mai 'rar și mai putine din edictul! unui presi-.: 

dent. de provincie. -Aşa: Ciceron; câre a guvernat ca 

proconsul : provincia Cilicia ne spune (Epistolae ad 

Atticiim, VI. 1; No: 15)- că în edictul provincial, 

-îxeut- pentru Cilicia, el-în privinţă dreptului privat - 

“sa mărginit relativ la cea: rai mare parte din ma- 

“terii să trămită la edictul pretorului urban; fără chiar - 

"- să'și dea măcâr osteneala „de ali transcrie, |. 

Să nu ne mirămii 'cum poporul. roman a“'suferit - - 

câ măgistratul însărcinat cu aplicarea legii, să usurpă 

puterea legislativă. Causa .era că aceștă usurpare era 

utilă: poporului. roman. Magistratul, ' de . sigur, .ştia” 

_eivlă” aşteptă; dacă. făcea:0. usurpăre: în detrimentul . 

intereselo: poporului. Ştia călăi aşteptă prăvălirea 

dupa -stânea Tarpeia !. Afară de 'acâsta, dacă usurparea 

“ sa “era funestă; era mijloc de a i se. opune prin dreptul 

de veto al tribunului - plebei. Cu aceste două. corec- 

_-tive “usurparea şa „putut petrece. cu: folosii şi fără. 

nică ună pericol. .- SE i a | i
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„Intre instituţiunile de drept privat ale Romanilor în 
acesta -a doua. peri6dă mai figureză şi :: Mores. majo- 
rum săi usus sati consuetudo. Cât pentru consuc- 
tudine, nu “a făcut nică-o-dată cea mai mică îndoială 
“cestiunea de .a se şti dacă ea este sorginte de insti- 
tuţiuni de drept privat: roman. Şi în cea dintăi pe- 
ri6dă şi în acâsta de a doua și. în cea de a treia şi 

în a patra, în tot-d'a-una, în tot decursul istoriei le- 
gislaţiunei romane, consuetudinea a. fost. o sorginte 
"vie de instituţiuni de drept privat roman. E 

“O mare parte din instituţiunile de drept roman 
"privat ai fost admise, fără să se știe .cum şi. când, 
de cât după ce sai consolidat . prin tradiţiune, prin 
obiceiurile poporului, care întruni moment dat aii fost 

„atât de pronunţate, în cât instituţiunea fără să se ştie 
cum a eșit şi de unde a eşit, sa pomenit lumea cu 
ea că este o instituţiune vie, aplicată de “toţi. Acâsta „0 spun. textele pentru peri6da a treia, şi a patra. 

* Pentru peri6da a treia putem invoca pe Juliani, legea 32 Ş'1. D. De legibus, senatusconsultis _eţ longa consuetudine I, :4, pe Ulpian legea 33, şi pe Her: mogenian legea 85 eod. tit. lar pentru peri6da a patra, „Putem cita pe Justinian, Instituţiună, Cartea I, titlu 2 $ 9. Dar ceea:ce dicem despre peri6da a: treia o putem dice şi pentru peri6da a doua. Pentru peri6da a doua putem invoca pe Cicerone, De. înventione, 1, 23, 3 Se Cicerone care a trăit în acestă peri6dă nu mai face „cea mai mică îndoială, din contră afirmă. în mod po- sitivă că consuetudinea 'este o sorginte. de institu- ţiuni de dreptii în această peri6dă. Dar în peridda a treia unde avem monumente juridice emanate de la juriseonsulți; „cestiunea e clar. elucidată. chiar de - texte de juriseonsulţi care afirmă acest adevăr că con- suetudinea la. Romani. forma o sorginte de instituţiuni de drept. Avem între altele cum am diști un fragment - estras din cartea 94 a : Digestelor J urisconsultului Sal- viii Julian şi care formâză în Pandecte legea 32 princip.
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şi $ 1 De -legibus Senatusconsultis et longa con- 
sttetudine. Cart. 1 titl. S, adică: Despre legi, despre 
Senatusconsiulte și despre hinga consuetudine. Pen-. 
tru peri6da a patra avem cum am .disii paragraful 9 
din Institutele lui Justinian, Cart. 1 titl.. 2. Despre 
dreptul personelor. Să dăm: traducerea acestor două 
texte. Julian |. 32 De legibus... «Relativ la acele 
cause (adică la acele speţe, la acele cestiuni) relativ: 

„la care nu avem legi scrise, cu care să ne servim 
pentru a le vesolva, trebue să păstrăm, ceia-ce să. 
dedus. din moravuri şi obiceiuri. (Gu alte cuvinte unde: 
nu avem un text positiv de lege care să 'resolve 
specie avem să ne întrebăm : care este tradiţiunea ? 
cum se urmeză în practică? care este consuetudinea. 
inyeterată ?) Şi dacă în privinţa acelei cestiuni lip- 
seşte şi chiar tradiţiunea; atunci trebue: să urmăm 
ceia c6 este mai apropriatii din consuetudine, ceia-ce- 
este o consecință mai apropiată a ei, şi dacă niăă din - 
aceasta nu se pote deduce, atunci trebue. să. urmăm 
dreptul de care se serveşte Urhea Roma.“ 

Ce însemnâză acesta ? Eacă uă specie. Cum are să . 
fie vezolvată acea specie ? Ce avem să decidem în cu: 
tare saii cutare casii, într'o contestaţiune între dou& 
persone ? Avem să ne întrebăm: Este vre-o disposi- 
ţiune de lege votată sati în: comiţiele' curiate sai cen- 
turiate sai în legea celor 12 table, saii în comiţiele 
tributare, care să prevadă acelii casti ? Să 7] resolvăm 
deschidendii aceste legi şi căutâmi soluţiunea. Nu e. 
Atunci avem să ne întrebăm: Care este tradiţiunea ? 
Cum s'a mai hotărât eri, a-l-altă-eri, acum un an, acum 

"doi ani? Cum e obiceiu ?' Şi să decidemii conformii- 
tradiţiuniă, cânformii obiceiului.e 

Dacă, tradiţiunea este mută și nu prevede înta? un . 

“mod directii specia, avem -să ne întrebăm : ure acestă 

- tradiţiune, 6re conisuetudinea,. nu a resolvatii o specie: 

"-anal6gă, nu tocmai pe: acâsta, dar cu care acesta s6-: 

mănă ? 3 Și atunci prin argumentul de analogie să apli 
,
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„căm 'specici DOstre. solaţiunea dată. de consustudine 

„la speța. anal6gă şi. prevădută,. de densa. Nici. acesta, 

- nu găsim în .consuetudine. Atunci ne întrebăm : Care 

este interpretarea juriseonsulţilor, - în acâstă speciă, 
„Jus în oposiţie cu. leges ? Ce serie la carte, in serie- 
zile. juriseonsulţilor,, care în. acestă periodă formâză 
deja. o sorginte de drepti. privati ? In, adevăr, espre. : 
siunea Jus la Romani are :un îndoit sens: Juș. în -mod 

„general însemnâză tot dreptul civil și chiar al ginţilor, 
întrun. sens mai -restrâns însemneză numai drep- 
tul civil deosebit de. dreptul ginţilor, întrun sens şi mai 
restrâns însemriză acea parte din dreptul civil care re- 

„sultă din interpretarea Jurisconsulţilor, este egalii, e-si- 
nomimii cu Responsa prudentiam, care în acestă pe-. 
ri6dă constitue o sorginte de dreptii. Vom vedea dacă 
constitue o sorginte de drepti în peri6da a doua. Dar 
Julian care trăeşte în timpul,lui Adrian, vorbeşte de. 
o0.epocă în care Jus constituia o sorginte; de drepti. 
“Intâiii legile positive, al doilea tradiţiunea, şi consue- | 
 tudinea, “A treilea; interpretarea prudenţilor, trebue | 
să consultim în resolvarea deosibitelor specii; numai 

„la fine de tot trebue să: ne ducem la interpretarea: 
- prudenţilor. ca să'i cerem. deslegarea cestiunii., De ce 

să te.duci la Jurisconsult, dacă o..deslâgă uri. text 
positiv. de lege. Nu ai text; positiv, dar consuetudinea 
se, pronunţă direct, saii prin analogie, ce să cauţi la 
interpretarea prudenţilor ? . Ceia-ce ai disii strămoşii, 
ceia-ce s'a hotărât în mod clar şi positiv. saii în specie . 
analge, aceia e bunul :simţiă popular, aceia e. tradi-: 
ţiunea, care la Romani avea mare. preții.. Numai în lipsă 
de tote acestea întreabă pe. cei mai experimentați . în 
acâstă meserie a interpretării dreptului, şi vedi cum 
interpretă ei, cum decide Jus.. .. 

Ce este înveterata -consuetudine? Nu se. pote da. 
definiţiune mal admirabilă de cât. .aceia care.e. dată 
de marele jurisconsult Julian. „Imbătrânita consue- 
tudine, dice ellii în paragraful următor 1, nu fără
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cuvânt e observată ca şi o lege (şi aceasta este ins- 

tituţiunea stabilită prin moravuri). Căci: de vreme'ce : 

legile positive edictăte de - puterea constituită ne 

obligă pe noi; numii peritru că ai fost primite 'de. 

buna 'chibsuinţă şi judecată a poporului, apoi cu drept - 

cuvânt tiebue 'să ne oblige pe noi şi acelea pe care: 

poporul le:a iprobât taditamente, de şi fără textil po- 

_sitiv serissti. Căci puţin importă că” poporul şi-a €x-: 

primat voinţa sa întrun mod" expressii prin suflia--- 

giele sale “în 'organels sale legislative sai că "șia 

exprimâăt'o* întiun "mod: tacit, “dar tot 'aşa de positiv' 

şiclar, prin practică, prin fapte, prin tradiţiune. De. - 

aceia, cu drept cuvânt să admissii şi acesta 'ca adică 

legile să se abolească nu numai prin sufragiu legis- 

latorelui dar și! prin consiţimentul contrariit  tacitii 

all tutulor, adică prin desuetudine. „Nimic mai na- 

tural câ consuetudinea, câre este' cea maj patentă 

„dovadă de bunul plac şi voinţă a poporului să ne. 

oblige. Pentru că cum să ne oblige legile care câte 

odată pot să fie capricioase şi care mu 'se ştie în mod 

“positivii “dacă “aceia. care le-aii votat .ait representat 

voinţa unanimă. şi absolută a poporului şi 'să” nu ne: 

oblige ceiă-ce prin fapte inveterate, prin consimţi- 

mântul inveterat al întregului popor s'a manifestat.” 

Din contră e un argument afortiori.: Şi pentru ace- 

laşi cuvenit, pentru care: consuetudinea este capabilă 

de a crea -instituţiuni de drept privat, tot pentru ace-. . 

laşi cuvânt .consuetudinea e capabilă şi trebue să âibă 

- putere şi de a distruge instituţiuni. C6ia-ce! a. plăcut 

“din timpuri inveterăte poporului, e: natural să se 

numai place poporului de timpuri în- . 

veterate; e -natural să nu se mai urmeze: Nimic măi 

natural; că piecum. ceia-ce “s'a întocmit prin consim- 

țimânt să “fe obligator, “tot aşia prin un: consimţi- 

 mânt contrăr' să 'se desființeze, - să fie abolit. lată 

- raţiunea _ cea. mai” temâinică pentru ca să 'se dove-! . 

" dească puterea consustudinei nu numâi pentru a face 

urmeze, ceia-ce 

7
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legă dar şi pentru a desființa legi. Să nu credemă 
că desuetudinea e în stare să desființeze numai legă 
introduse prin consuetudine, ci .din contra desuetu- 
„dinea 'are puterea de'a disolya chiar legi pe care nu 
le-a introdus consuetudinea, care le-a introdus puterea 
constituită în comiţiele curiate, centuriate sati tribu- 
tare, de a dissolva, scnatusconsulte „Şi chiar constitu- 
țiuni imperiale în peri6da a treia. i 

Iacă acum ce ne spune .paragraful 9 din 'cartea ! 
titlu 2 din Instituţiunile lui Justinianii „pentru pâri- 
oada a patra. 

„Dreptul se compune din âr ept serissă şi ne scrissii; 
dreptul ne scris: vine din consuetudine; "căci obiceiu- 
rile inveterate care sunt . primite ŞI. aprobate . prin 
consimţimântul celora care sâi servit de dânsele, 
nu cu puţin cuvânt, imitează şi ai aceiaşi putere ca 
şi legile (adică ca şi legile edictate de putere a con- 
stituită). . 

Responsa prudenitâun.. Ce: rol j6că juriscon- 
sulțţi în acâstă peri6dă ? Jurisconsulţii se numesc 
sai guris periti sai juris . prudentes, șati juris 
consulti saii numai. prudentes sai numai consulti. 
Obicinuit se numesc jurisprudentes şi de aceia, serie- 
rile lor obicinuit iai: numele de responsa pruden- 
tiu. | 
_ Periti însemneză csperimentaţi. în drept, de unde 
juris perili.. . 

Consulti adică aceia care se consfătueseii mult timp 
cu ştiinţa - dreptului, pentru ca,.să . ajungă, în stare să, : 
sfătuiască şi pe alți. - 

Prudentes însemnează învăţaţi în drept, ce “să ms 
întrebi, în .ce este învâţat, dacă ştiinţa: care. la Ro- 
mani a fost - dusă la sublimă, care formâză obiectul 
lor de predilecţiune, este ştiinţa dreptului? De aceia 
“când dice Romanul învăţat se subtinţellege în drepti. 
Ce rol aveaii jurisconsulţi . în acestă, periddă? La în- 
geput ati fost nişte simpli. culegători de. texte de. legi.
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In adevăr ce face Papirius în peri6da ântâia?. Strânge. 
legile regiae şi colecţiunea.-făcută de el ia numele de 

US Papirianum. E un servicii şi acesta. Căci alta 
“e să cauţi prin archive .legile, presupunând. că le-ai 
găsi, 'saii în tradiţiunile'populare, care se pot uita, și 
alta e să le-ai strânse la un locii.. El a fost 
pote cel mai neînsemnat la început, dar pâte.cel mai . 
util pentru-că de nu le-ar fi strânsă cine ar fi putut 
a le interpreta în urmă? Şi acest mie tribut al aces- 
tor Gmeni neînsemnaţi când te gândeşti la timpul în |. 
care -aii trăit nu e mai puţin important de cât al 
acelora care aii interpretat aceste legi scâse din, în- 
tunericii. Iacă ce sunt la început: jurisconsulții la 
Romani, ei sunt ceia-ce sunt în materie de historiă - 
cronicarii, letopisiţarii. — Pe urmă vine o. periodă 
niţel mai înaintată, niţel mai cultă. Aceste legi, sen- 
“sul lor îlit formuleză într'o limbă mai modelată, mai 

“apropiată, întrun stil: mai inteligibil. Iacă sistemul 
formular, nu 'parafrasă, căci sunt prea scurte formu- 
lele ca să fie deja parafrasă. 

Sistemul formular e opera lui Appius. Claudius şi 
a lui. Gnacus Flavius, secretarul lui, care a furat | 

„ aceste: formule ale lui Appius Claudius supranumitii 
“Centemmanus, descendentii . allti decemvirului . Ap- 

" pius Claudius, Și le-a făcut. cunoscute plebeilor, pen- 
„tru care serviciă-a ajunsă tribun al plebei: şi edil 
curul. Formulele acestea se: applicaii nu numai. la 

acţiunile legi, ci şi la aftacerile juridice în genere.. 
Opera luă Appius Claudius şi. a lui Gnaeus Flavius, 
fu numită jus- civile Flavianunu. Aceasta se petrece 
deja un! secol şi jumătate după ceia-ce făcuse Papi-. 

„rius. Apoi acest, . sistemi “ cu formule nu e:com- 
-plectii,: sa mai: omissii ceva, nu sai formulat tâte, 
disposiţiunile legi, mai 'tâte mijlâcele 'de procedură 

şi de aceiă vine “ Blius Poetus care. trăia în secolul 
VI: de la fundarea “Romei, numiti catus . (isteţu, ha-: 
bilii) de poetul Ennius, în veacul următor. Egregius



| cordatus. om cătus. ius:  Seartus. “(Bârte intel- 
ligentul omii, capabilul :Elius . Sextus) şi mai adaogă | 
şi” el la aceste formule, complinește formulele, „umple 
"lacunele. Bei jus ZBhianum. . 

| Baci cei d'ântâiii, juriseonsulți care s'aii ocupat, cu . 
ştiinţa: dreptului, | dintre care unul e Papirius în tim-. 

_pul regilor, altul e. Apius Claudius, altul e. Gnaeus' 
Flavius şi altul e Elius. „Catus, aceşti trei. din emă. 
la, îngeputul: periddei a. doua, . | 

Cel d'ânţâiti însă care s'a ocupat. a: profesa în pu- . 
blicii ştiinţa : dreptului - şi care era plebeii de origină 
“e. Tiberius Conruncamius, care. trăia. în timpul celui 
WVântâii . resboită- punic, . “inainte: de Blius Sextus 

.. Poetus. După comunicarea formulelor: lui Apiii Claudiiă. 
" de :către 'Gnaeus. Flavius” plebeilor, Ştiinţa dreptului 

a începuţ să nu mai fie un mister (care. nu. era cu- 
.„moscut, de cât de către! patrică, fiind:că ei -ca magis- 

- trață cunoșteaii interpretarea ce dai textelor ' şi sen- 
sul adevărat .al legii) Şi să devină un corp. de legi 

“şi 'de formule la usul tutulor. şi prin urmare de care 
puteai să se șervâscă .toţi-pentru al cunâşte cât şi 

“pentru al interpreta. Celii d'ântâiii jurisconsultii mai 
important” în ordinea istorică, care a făcut un pas 
„mai departe. de ceia ce făcuse deja Gnaeus Flavius Şi. | 
„Alius. Catus -e plebeul Tiberius. Conruncanius, care 
“a ajunsi: pontifeac mazimus, „care a fost tribun al 
” plebei, care a ajuns şi dictator. Pomponiii. dice-în pa" 

- “xagrâful 35 al' legii :2, "De. -origine juris (|, 2) în . 
- Pandecte :- că înainte de Tiberiu “Conruncaniii, dintre. 
„cei care cunogteaă ştiinţa: dreptului, niminea nu a. 
-profesat în public: acestă ştiinţă, cei-l” aţă înaintea. lui 

* fiind toți patriei, ținea. ştiinţa, dreptului în âscunsti 
ŞI respindeaii din când în când asupră specii: des- 
pre care eraii întrebaţi, indicând soluţiunea” fără să 
spună, de: unde trage acestă soluţiune, - fără însă. ca ! - 
să se ofere șă „expună ştiinţa dreptului întrun mod 
coraplectii acolora care ar fi voit să o „înveţe. ,



blius.'Atilius. “Aceştia -aii -ajunsă înseninați, atât ca 
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„. "Celii, Vântâiii a fost Tiberiti Conruneaniii care Sa 
"oferit câ să înveţe - ştiinţa „dreptului, (nu numai să 
răspundă la întrebările ce i le -puneaii cei cate aveati. 
piocese, dar şi acelora dare nu aveati procese) să 

“profeseze acestă. ştiinţă. După” acesta putemii cita în 
" ordinea historică, înpreună” cu “Pomponiti. ($ 38) pe - 
Publius ZEtiuis! fiatele., lui "Sextus Alius : şi pe Pu- 

jurisconsulţi cât şi priri magistraturile. care le-ai ocu- 
” pată, căci” amândoui=: ai ajunsi . "consuli, după .cum! 
ne spune - Pomponius.. Atilius “s'a distinsti. atâtii de 
mult în cât. era uumit de - poporii Sapiens, (cum 'ar 

„dice "Grecii 6ogî<). adică, cunoscătorii . al Ştiiiţii în. 
„genere şi aliă” ştiinţei” “dreptului în special: Pe Sextul BB. 
! lius lă laudă forte mulţ: “poetul. vechii - Ennius. Din 

seriârile - lui.: avem. parţe. din ceia ce el numea. Tri- 
„paititis,. adică, o scriere : de drept” împărţită în. treă 
: părți. Cu alte cuvinte: Sextus” AZlius pe. lângă pro- 

. fesor era şi „scriitor de dreptă. După aceştia în or- 
dine' istorică cel mai însemnați “juriseonsulță sunt : 
-Marcus' -Câto capul fâmiliei: elebie antice Romane, 

“ numită, familia Foicia. Acesta a avut un fiii, fiul 
săi asemenea 'u fost un jurisconşult distins, ne dice 
“în paragruful 38 în “fine Pomporiius, şi de la tatăl şi 

a 

cum „ne spune Pomponii, în paragraful următor. 39, 
Pubiâuis” Matcius Scaecola, Brutus şi “Manilius.. 

Aceştia. s'aii ocupat mai în special. cu dreptul civil 
“şi putemii dice: că ati: pusă cei „d ântâiii fundamentul 
ă dreptului civil 'roman. .. „ d 

Publius Mucius a lăsat dece ţe Biutus sâpte ŞI 
„Maniliii trei.: Ale “lui “Maniliă ai ajunsi la o.ast-fel 

„.„de repuţaţiune în cât! portă numele de. monumente 
(lucrurile - care nu pieri, pârtă. până astă-di numirea 

cius. şi cu. “Manlius aă „ajuns. consuli. Publius Mucius 
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„de la fii ne-aii rămasă. scrietă, mai. multe de la fiă.- 
„După tatăl şi.fiul Cato 'vine în ordinea istorică după . 

"de monumente). Brutu a devenit pretor, Publius Mu-.



a-mai ajuns şi pontifex mazimus, pe lângă. consul. . 
De lu aceştia ai învăţat ştiinţa dreptului, adaugă . 
Pomponii, în paragraful :40, juriseonsultul: Publius 
Rutilius Rufus, care a fost în Roma consul. şi apoi 
S'a dus să guverneze provincia romană Asia ca pio- 
consul, adică ca fost consul. Tot de lu aceştia a în- 
văţat şi Paulus Virginius şi Quintus Tubero. Acesta | 
profesa filosofia stoică D. El a învăţat dreptul nu nu- - - 
mai de la cei doi principali jurisconsulți de care am 

"vorbit dar între alţii a urmat- și pe celebru. Pansa 
care a fost şi el consul. i E E 

Avem dar trei juriseonsulţi din care unul se.nu- 
meşte 'Tubero, . pe care să. nul confundămi cu: unii 
alt Tubero care trăia în timpul lui August. Dintre 
aceşti trei “cel 'mai însemnat este Publius Rutilius.. 
Rufus. - a a e . 

__ După aceştia vine jurisconsultul Caelius Antipater, |. 
după acesta .juriseonsultul Lucius Crassus. După den-. 
sul vine Quintus Dhucius numit si Scaevola, de si- 
gur cel mai important dintre jurisconsulţii timpului | 

„acestei peridde, aceștia de a două. Acest jurisconsult 
avea. atâta autoritate în cât Cicerone; întruni pro- 

„ces, unde Servius Sulpicius a tiiumfat în pledoarie 
în contra lui Mucius Scaevola, se miră cum :judecă- 

„torii ai putut să îndrăsnâscă să fie de altă părere 
de cât a lui Muciii Seaevolu şi.cu mare sfială dice: 

') Din tâte speccle de filosofiă ale Greciei, şi care crai transplan- 
tate la Romani, nici una nu convenea mat mult jurisconsulțilur Ro- 
mani care puneaă (asupra tutulor lucrurilor: justipa. De acin Stoi-:.! 
cismul se stabili în Roma sub patronatul Scipionilor. Lecţiele lui Pa- 
naetius amicul lui Seiptoa Africanul şi al lut Polşbă erati urmate de 
t6tă elita tinerimet Romane, și în special e juriscousulţi. In adevără 
cele-l'alte specii de filosofiă profesat să sati-făcerea plăcerilor seu- 
suale ca epicurianismaul, saii abnegarea . honorilor ca socratismul. 
Din coutră stoicismul profesa că niminea nu e mai demnă dea ocupa 
cele mai înalte posturi în Stată. a face fericirea cetățenilor de cât 
Gmenii virtuoi. Acestă fil sofii dar care unea virtutea cu: honorurile 
convenea lomanilor cu sentimente virtudse şi iubitori de honoruri şi 

e putere în același timp filosofia stoică protesu că =conu! vieţii este 
„ "de a trăi conform naturei şi că a trăi conform! naturei uste a nu face 

nimic contrariă raţiunei, care este legea wonuzală a hu manităţii.
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că î se pare şi luă că de astă dată în fața argumen- 
tetor îr efutabile ale lui Sercius Sulpicius, Mucius 
Scaevola greșește și el. | 

Vedeţi la ceată autoritate ajunsese acest juriscon- 
“sult în cât ună omii detalia lui Cicerone, care nu 
prea are obiceiă să menăjeze pe nimeni, întrebuin- 
ţ6ză, atâtea întorsături ca să. dică că judecătorii ati 
putut să aibă dreptate. ne fiind de părerea lui Quin-.. 
tus Mucius Scaevola, ale cărui păreri erati oracole 
pentru forum. Acestui celebru jurisconsult îi datorimii | 
două mari înstituţiuni, una numită: cauiio Muciana 
şi alta numită: praesumptio uciana. Cauţiunea 

_Muciană este cauţiunea dată de herede pentru ga 
rantarea legatelorii puse prin testamentii în sarcina 

"lui. A doua instituţiune e acoia care se numeşte pre- 

sumpţiunea Muciană, despre care vorbeşte Pandec- 

tele în titlu Despre donaţiunile dinire bărbat : și fe- 

meid. 
“Iată în-ce constă acestă, presumțţiune. | 

Femeia măritată pote:să aibă: două feluri - de pâ- 

trimonii unul pe care Pa adusii la căsătorie bărba- 

tului cu titlu de destre peste care bărbatul este stă- 

pân la Romani, simplu usufructuar la moderni, altul dis- 

"tine de destre, cu care bărbatul nu are: nici unii 

„amestecii, care nu contribuoşte în nimic la întreţine- 

rea sarcinelor căsătorii, şi care se numeşte parafernă, 

“adică alăturea de destro, care se mai numeşte cu o 

2 

- altă expresiune grâcă exoprică adică afură din destre,. - 

care se numeşte în limba grâcă spiis sati qepvut. 

Juriseonsultul Quintus Mucius Scaevola s'a întrebat: 

„care e averea femeii în timpul' căsătoriei sati după 

" _mârtea ei sai când se disolvă căsătoria prin divorţ ?. 

„Ce pâte: reclama femeia sai! , moştenitorii, săi? A 

răspuns: întâiii destrea, al doilea: exopriea. In ce 

constă 'acâstă exoprică? Dacă s'ar fi luat după regula . 

generală şi conform dreptului comun, ea constă în 

tot ceia ce .va dovedi femeia sati moştenitorii ei că 

+
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nu e averea bărbatului. * Afară din ceia-ce se arată. 

prin tdia de. destre, că “femeia a adus la căsătoriă, 

tot ceia-ce nu a adus e alei, dacă va dovedi acesta. 

In virtutea presumpţiunci lucrurile se schimbă. Chiar 

dacă femeia va dovedi că 'cutare lucruri nu le-a cum- 
„părat bărbatul; nu sati dăruit bărbatului, că nu le-a 

N 

„până ce ferăeia nu va :dovedi. „ptintr'unii mod special - - 

moştenit bărbatul şi că prin urmare .nu pote fi de 
cât ale ci, legea- nu i le dă, interpretarea sănătosă .. 
a bunelor moravuri nu i. le dă. la să vedem, dice . 
legea, să arătţă, femsiă, de unde provine ceia ce nu e 
destre ? Cum. le-ai câștiga at? In. timpul căsătorii? De 
la vre-o rudă? Le-ai moştenit de .la vrun neam? Iţi 
provin dinti”o altă sorginte onestă ?: Cândii vei do- 
vedi acâsta-vor fi ale tale, vor fi exoprică. Dar dacă 
nu, măcar că nu ar! putea dovedi bărbatul, că sunt 
ale sale, măcar că femeia ar dovedi că nu sunt ale... 
lui, totuși sunt considerate “Jucrurile ea ale bărbatului. 

. Dacă nu probâză femeia o causă legitimă şi onestă 
de aequisiţiune, este tâmă să nu le fi. câștigat i în mod 

_nconest. Şi este în interesul dignităţii. şi moralei că- 
şătoriei ca; asemenea acquisiţiună mai bine.să se con- 

sidere că sunt ale bărbatului “şi să aruneăm un văl 
„peste dânsele, de cât 'să slujâscă ca dovadă perpetuă 
şi apertă a desfrânării muerii şi a complicităţi băr- 
batului, spre ruşinea femeiti, copiilor şi a societăţii. 
Punem uu văl şi: presupunem că sunt ale bărbatului, 
că a sporit” fără” să se ştie cum averea bărbatului, 

şi clară că le-a câştigat într” un mod onestii, fie prin 
“moştenire, fie prin dar, fie prin altă causă. Aşa dar 
tot ceia-ce: femeia câştigă în timpul căsătorii şi care . 
nu 'constitue zestrea sa, e presupus al bărbatului, 
până ce femeia ru va dovedi causa legitimă şi onestă 
a acquisiţiunei. Acâsta. este "o presumpţiune în contra 

regulii de drept. comun, presumpţiune introdusă în 
arept din timpul luY Mucius Scaevola, anterior lui Ci- 
'ecrone pe ale cărui! ă” lecţiuni le-a urmat Cicerone, . care 

*
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s'a aplicat i în tot timpul duratei Statului Roman, şi 
de care se vorbeşte şi astă- gi şi Sa vorbit și în co- 
dicele Caragea şi Calimah şi Curtea 'nâstră, de Casa- 
ție dă hotărâri şi astă-di întemeindu-se pe. presum- . 
tiunea "Muciană. Apoi mare trebue să fi fost juris- 
consultul care a stabilit un. ast-fel de principii, care 
să treacă secole şi care să fie atât de întemeiat pe 
“morală și pe bunul simţ, în cât să fie respeetat în 
decursul secolelor. | 

Acâstă -presumţiune celebri o datorim Ju Quintus 
„Mucius Scaevola, profesorul lui Cicâr one şi a multor alță 
jurisconsulţi celebri, al lui Aquilius Gallus, amicul şi. 
contimporânul lui Gicârone, | al lui Balbus Lueilius, 

-al lui Sextus Papirius şi- al lui Gaius Juventius. 
Un alt jurisconsult care iarăși se bucură de mare 

autoritate în. timpul: lui. Cicerone e Servius Sulpicius, 
care se lupta în- influenţă cu Aquilius Gallus. 

Aquilius Gallus era un mare jurisconsult. Lui îi 
datorim.-o formulă specială pentru instituirea sait. ex- 

.heredarea. de nepoți sati de strănepoță încă ne năs- 
'cuți, care se pot naște - şi care. pot să strice prin 
naşterea lor testamentul. Acâstă formulă se numeşte 
formula  instituirei sait exheredării “aşa numiţilor 

- postuniă aquiliană. Prin postumii . se înțelege, celii 
ce e conceput în momentul facerii testamentului, şi 
care se naşte în urmă (post . facium testamentuni), | 
fie că se naşte între. confecţiunea testamentului şi 
mârtea testatorului, fie-cii se naşte după mortea tes-" 
tatorului. Se numeşte postttinuis” suus, dacă este des- 
cendent de gradul: intâiă, conceput la confecțiunea 

„festamentului; şi care născându-se după mârtea “tes- 
“tatorelui ar -fi cădut subt puterea lui paternă ime- 
diat, ar fi “fost heres suus al lui prin urmare, dacă 

- viața testatorului sar fi prelungit până la naşterea 
lui. Se. numeşte postuntus . Velleianus. (eapă 1 ali 

-legii Junia . Velleia),. asimilat cu postuimus Suats, dacă 
este : descendent de gradul ântâii, conceput în mo-



39 
  

mentul facerii testamentului, dar. care se naşte îna- 
inte de mârtea  testatorului, şi care la mortea lui: 
este. subt puterea lui paternă imediată şi prin urmare 

“Peres suus. Se numeşte. postiuuus Velleianus (capi . 
alii duoilea al legii Junia Velleia), descendentul de 
gradii ulterior deja născut la facerea testamentului. 
dar care nu este atunci heres . suus, căci este pre- 
cesii de tatăl săi sub puterea paternă a testatorului, 
darii care prin mârtea tatălui săi sati prin: eşirea 
lui: în alt modă de subt puterea paternă a. testato- 

. xului, se găseste la mortea testatorului neprecedat 
“de niminea subt puterea sa paternă, şi prin urmare 
se află heres suus la mârtea sa; elii este deja născut 
la facerea testamentului, elii însă nu este atunci 
heres Suus, devine în urmă, el e fisicamente născut, 
dară devine heres suus, ca cur s'ar naşte heves suus, 
quasi agnascitur heres 'suus. Se riumeşte DOStuIus 
aguilianus, descendentul de gradii ulteriorti conceput: 
numai la facerea testamentului, precedat atunci 'subt; 
puterea paternă a acestuia de tatăl săi, care se naşte. 
după mortea testatorului subt a cărui putere paternă: | 
imediată sar fi aflat dacă testatorul ar fi trăit până . 
la naşterea lui, pentru că în intervalul de la „acorea 
testamentului şi până la mârtea testatorului tatăl. să 
-a eşit prin mârte. sai prin alt eveniment de subt 
„puterea paternă a testatorului. “Aquilius Gallus a 
inventat o formulă prin. care se pâte instilui sai ex- 
hereda unii asemenea postumii, şi preveni ast-fel 
ruptura testamentului. Eacă acestă formulă : Si fi lius 
Meus vivo me morietur, tunc si quis mii eX e0 
nepos sive quae ur-plis post mortem mean: în 
decem mensibus proximis 'guibus filius meus 1no- 
reretur, natus mata. erit, hevedes sunto. . 

| Aquilins Gallus mai e celebru şi prin introducerea 
| excepţiunii doli- mali. Dreptul vechii roman era fârte - 
"severă şi a ajunsii un timpii în care să.se vadă că: 
„cu severitatea numai merge, că ea numai e conformă |
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cu cerinţele timpului. Mai cu s6mă de când se in-. 
trodusese în interpretarea dreptului filosofia. stoică, 
o mulţime "de instituţiuni romane. care crai prea dra- 

_conice, aii inceput să fie înlăturate. Romanii nu ait 
făcut cum facemii noi, o lege ni se pare rea, o des- 
fiinţămiă de tot. Nu desfiinţeză uşor Romanii, ci lasă . 

„legea veche în vigâre,,dar o ocolescii piezişii peniru 
ea săi paraliseze efectul. O ocolire piedişă a fost in-. 
troducerea în sensul acesta, în interesul equităţii, de - 
jurisconsultul Aquilius Gallus, a ezcepțiunei doli. - 
mali. Ai promisii să plăteşti dece mii de sesterţi 
pe speranţă ca să ți se număre; sunt, martori care ati 

asistat: la promisiune, ești obligat îpso jure, măcar 
că “ numerâtorea nu a avut lee: căci toţi ceci ce 
promit subt forma stipulațiunii sunt obligaţi, o 
fi, nu o fi causă,. în rigârea dreptului civil ei sunt 

obligaţi. -Oreditorul pâle să vină să ceră plata bani- 
lor şi dacă nu vei plăti să te tragă în judecată. 
Inainte” de Aquilius Gallus aşa se petreceaii lucrurile. 
Aquilius Gallus a disit: E ne drept. Dar dacă sva fi 
dol în acâstă stipulațiune? Dar dacă prin dol credi- 
torul a reuşit să.devină creditor ? Dar dacă. cum am. 
dis adineaoră, făgădueşte cine-va prin stipulaţiune -o 
sumă de bani șii dice creditorul: treci pe la comp: 
tuarii să'ţi numării paralele, şi-pe urmă când se duce 
la coimptuar îl trămite să se plimbe. Jurisconsultul 

“Gallus a dis: Nu e aşa. Ipso jure dacă tu reclamant 

ai dreptul să intentedi condictiunea cerli resultândă . 

- din stipulaţiune şi defendorul are dreptul să câră 

"magistratului să însere în formula acţiunei pe care 

o: va da reclamantului, o excepţiune doli mali. Ma- 

- gistratul va dice: Gaius fii judecător. Ia vecii dacă 

-Numeriii :Negidiii, din stipulaţiunea ce a făcut dato- 

reşte să dea 100.000 sesterţi lui. Aulu A geriii, afară 

dacă nu va fi dol-la mijloc din partea lui Aulu 

_Ageriăt, “condamnă pe Numeriii Negidiii la acestă 

sumă către Aulu :Ageriii. Acestă excepţiune a fost 

4



inventată pentiu.: ca să paraliseze efectul: tutulor obli- 
"“gaţiunilor striete, care nu: e equitabil ca să se aducă 
la, îndeplinire. Acâstă excepțiune. o datorim juriscon- 

-sultului celebru: Aquilius “Gallus, care u inirodus'o în 
“edictul săi 'când a fost pretor urban. El pentru prima > 
"Gră în iedictul săi a introdus ac6stă inovuaţiune a ex- 
'ecpţiunii doli.. muli -şi -pretorii următori „ati înseratiă EX 
şi ei pe rând. „excepțiunea, doli mali în edictele :lor,:": 
care excepțiune.a devenit ast-fel: un. edict trânslatiţiă, 
care a trecut din pretor “în pretor. până la. Adrianii., 
-Eacă: jurisconsulții cci.mai. însemiiați p6 care îi-găsim 
din timpul 'regalităţii şi până la” cădeiea republicei. 
Toţi - acești. jurisconsulți, mai:cu sâmă. de la Sextus : 
Jilius în colo, Sati: ocupatii de: ştiinţa dreptului, şi.ca 
-profesori şi ca seriitoră. La început: 6că, cum juriscon- 

| sulţi inoculaiă ştiinţa dreptului. Când, veneai clienţii 
„acasă ca săi întrebe permitea și tinerilor să vie la orele 

„lă care ci i dată audienţe clienţilor subeantar qalli cut, dice 
- Horaţiii intro carte a s Sa, că:o mai bună viaţă agricolă, e 

tu ca juriseonsult esti dator - când cântă cocoşu i 
deschidi uşa . consultatorilor din tare uniili:te obo- 
'sese în. mod inutil “cu întrebările lor. Acește consul- 
tațiună se dai acasă... Romanii în regulă. genârală le 
daăă gratuită. pentru că acei care da iceste :eonsul- 
tațiuni erâi 6rmeni eminamente „bogati. Mulţi diu- 

„trinşii erati: plebei dâr. din familii eminamente hogate:. 
„Să nu credemi însă că dacă nu primeait parşlo, dati 
consultațiuni de geaba, primeati în schimb. voturi ca 

Să s0 al6gii consuli, pretori, tribuni, ete. In. cât: cei. 
care aveati mulţi consultatoni aveati și multe :voturi, 
prin urmare-era servicii pentru servicii. La. orele 

"la care jurisconsulţii deschidea uşa sub cănti gali, 
pormiteaii: şi tinerilor e ca să vie. şi că să. asculte -cum: 
întrebaii împricinaţii şi cum respundea juriseonsultul; 
ast-fol profesa ci la inceput ştiinţa dreptului. Deo- .. 
sibit de acesta, jurisconșulţii când se plimbat în. 
“for, aveati “procese, nu aveaii . procese ci: i veneaii 

> 
. , 
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1: de câte 
-: tote, pă ţile laniei.; Jurisconsulţii din poriâda: a doua 
E aie “Soris şi :scriâii: insemnate. Ale lui Quintus Mu- . 

- cinis, Scaăvolii sunt fârie. celebre; Din nenorocire 

: : Așa. “de exemplu: celebra, presuițiune. sucit, dacă 
nu near Spune: -0' „Poniponiu întrun -toşt.al' săi am. 

” ignoia-6: "Tot aşă e şi. cu: formula 'exceptiunii”. doli, . 

mali. Dacă vălul jurisconsulţilor în acâstă periddă. ki 

-: nu. .aiă ,de cât putere: doctrinară. Scrierile: lor nu: ai! 

însă, "putere: legală, :obligatoriă. 

Ă să asculte: pledeăriele colegilor los, weneati, tinerii dei |. 
„Înttrebăti - asupră, -cutărui ; sati cutărui; „punct; cin» ar : 
trebui să s6 hotiirâscă, Și cu chipul acesta, faceai . 
ediieaţiunea. practică, a: studenţilorii. E : . 

“Toeimai, mai târdiiă Sati făcut cursuri ex pr 'ofesso ! 
iiiaoi drept. “Cursurile - se fizeuii: în -sesle publice pe. la. 
-. inele “Republicoi.. In. timpul: Imperiului. ele .s'aii oi- 

sanisat:, - şi mai. bine. In: timpul -Bassului “Imperii : 
erai. multe. şeoli: de: drâpti. celebre... A humo-în tim- 
pul:  Îui: Justinian” tera 6 sc6lă de drept celebră în 

Der je, în: Asia mică, La atâta venume „ajunsese a-i. 
2 e65tă -sedlă! - de Ia. Boryte,: în. cât ati ajunsi: Univay- : 

sitiţile, modeing 5ăy: îniprumite! numele prin imitații, 
„Aşa: “Uniersit: atea.: din: Bourges unde a profesat Cujas, 
cel. măi “mare, “intorpiet; al dieptului” roman, $e'nu- . 
„imea, Berytoa, modernă, „Bourges, este astă-di-unii 

.. oraştimije din Franţa tare are 'cirea'50000. locuitori, 
„În. secolul: al:: NI. ȘI Al. XVU. lea - Bourges. însă” era... 

: mult. mai: “populat” ŞI, era celebru prin :-unive cusitatea. 

sa; “care! ajuns6se : li 'Q “repritaţiune extrăordihară din 
». 'căușă că inETansa” ai profesatii Aleiaţ, profesorul lui 
;-Cujas, - : Doricau, “apoi! - inârele” Cujas. În :acestă fa- » 

cultatei din- Bourgeş,: su? am:să vă :spun mai. “mult ăi 
„ eră Xre-o. cinci. mik de studenţi veniţi din    

"îisă -ele “sait “peidăt precum: 'şi ale lui Serviii Sul- 
pici şi numai: “posedăra dinti: 'ansele de cât fragmente 
„repr odugt” de 'juriseoușulţiă-: -din' cea de a: treiă. periddă: 

In. „peri6dă. Viitâre. jisconsulții vor avea onârea 
.:. po.
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ca serierile lor, să fio “cânsfinţite după mortea lor, 

prin constituţiuut imperiale! căpătând - -ast-fel putere 

legală. Serierile jurisconsulţilor în “cea de a treia pe- 

ridă vor deveni sorginţi de drept privat roman. 
Republica s'a transformat în Imperiii, nu prin o 

sguduire violentă, ci. încetul cu încetul, după cum am 
vădut. Din causa acesta puterea imperială nu s'a con- 
solidut încă din cele dintâi timpuri pe capul Impăra- 
tului, şi pentru acest cuvânt, până când succesori lui 
August să pâtă să întărescă .cu desăvârșire puterea 
imperială pe capul lor, a trebuit naturalemente ca 
rămăşiţe din instătuţiunile republicane să mai subsiste 
„din ce în ce mai puţine, până când în cele după 
urmă, de la Antoninii Caracalla în colo, să -numai fie 
necesitate de nică un menajament și Impăraţiă să se . 
arate în totă puterea lor pe faţă, absorbind îi mâna 
lor întreaga putere legislativă, precum Și cele alte 
puteri. 

Dar până atunci: ati tr ebuit să mai rămână institu- 

ţiuni republicane şi prin urmare a trebuit să mai r&- 
mână dintre vechile sorginţi de instituţiuni de drept 
privat roman, care. esistau în timpul. Republicei.. 

De aceia în timpul Imperiului până la Claudiii au. 
lucrat încă. comiţiele centuriate, precum și: comiţiele - . 
tributare, şi de aceia avem mai multe legi votate. în 
acest interval: de timpii. Am arătatii deja câte-va din" 
aceste legi, dintre care cele mai însemnate. sunt le-; 
gile votate după . proposiţiunea saii instigaţiunea lui 
August, așa numitele leges Juliae, de la Claudiii în 
colo, -— încă şi pentru Claudiiă este controversă, —- 
mu se mai vădii legi vctate de comiţii. Chiar din: 
timpul lui Claudiii e o'lege relativă la tutela femeilor 

_care în texte (Gaius, Instit. Com. IL. $$ 187 şi 171) se: „ 
“găseşte cu numirea de lex Claudia, ŞI despre care 
“mulţi interpreţi ai dreptului . roman, .între care De-. 
mangeat, crede că expresiunea de lege e improprii . 
întrebuințată şi acestă lege nu e de cât un Senatus
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__ consult. Jurisconsultul Callistratii în legea 3 $1D,, 
„De termino moto (XLVII,!'21) vorbeşte de o lege 
agrariă propussă de Impă&ratul Nerva, care trăia pe 
la finele secolului intâiii de la Christos. Dacă în ade- 
vării comiţiele aii luat în realitate parte la votarea 
legilor Claudia şi agrariă, de sigură elle sai mărginitii 

a. ratifica, senatusconsulte, precum. procedaii pentru 
alegerea magistraţilor. Acâstă participare redusă a co- 
miţielorii ne ajută a explica, cum Gaius care trăia 
subt Marei Aureliii, vorbeşte la present despre lege, 
ca cum: poporul în comitii ar face încă legă.:In ade- 
văr ellii se exprimă astfel în paragraful 3 din Com- 

„ment. Ş.. „Le est. quod populus jubet alque cou- . 

stiturit“. Si pc 
Ceia coam disii despre legi, o putem repeta pentru 

'plebiscite, despre care assemenea Gaius „vorbeşte la 
“present. în sus-menţionatul paragrafii 3, dicând: ple- 

biscitiun est quod plebs jubet aique constituit. Pu- 

temi cita ca plebiscit în perioada a treia legea Ju- 

aia Velleia. | 5 

Ele constituescă în modul cel mai evident în acâstă 
perioadă, o sorginte de instituţiuni de drept privat. 

Unde până aci Senatusconsultele eraii o sorginte 

de -instituţiuni de drept public, începi de aci inainte | 

să fie- o sorginte de inştituţiuni de drept privat şi în 

același timpii şi de drept publie.. Incetul cu incetul 

Senatul începe de a se ocupa mai puţin de dreptul - 

“public” şi acest drept public intră în mâna Impăraţilor. - 

Este de observat că, în timpul Republicei, Senatus- 

„consultele'sunt.o sorginte de drept public; iar legile, 

edictele, sorginţi de drept privat. In, timpul Impe- 

„viului Senatusconsultele începi să devină sorginți de 

drept privat şi constituţiunile. imperiale, care aparii 

pentru prima 6ră, ia din mâna Senatului. ceia-ce avea 

în timpul Republicei şi începi să se ocupe de drepti 

„„_publie.” Nu că de la începutul acestei peridde nuimnai 

" “avem. şi Senatusconsulte .relative la dreptul public,
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dar el6 devin din cs în: ee mai puţin numerâse, şi - 
„Jocul lor îlă iai constituţiunile imperiale, până când 

ele absorbi cu desăvârşire Senatuseânsultele. în ma- 
terie de dreptă public. | o 

„ Causa pentru czre'sa făcutii acestă evoluţiune o 
ştimiă.  Impăraţii nu âii “avut curagiă, încă din ccă 

„dintâi ani ai Imperiului, ca să ridice tâte drepturile 
poporului şi de aceia ai lăsat ca să mai 'subsiste "o 
umbră Gre-cale de Republică, aii lăsat. la început încă. 
pe comiţii să mai voteze legi-centuriate, după acâsta' 
sau ascunsi dindărătul paravanului Senatului pentru 
ca să 'şi facă voile, puindii .pe Senatii să ussume pe - 
capul săi” tot necazul, tâtă răspunderea, fără să aibă 

„măcar meritul acţiunei. In: adevără acesti Senat era 
- compusii, după cum ştimi, după tradiţiunile republi- 
cane, de: consori, şi, pentru că August şi împărații |. 
cci Valţi au făcut să fie învestiţi şi cu centura pe lângă 
cele lalte magistratură care Li-se daseră, cu chipul 

„casta ca censori saă ca praefecti imoiibus aveati Şi 
dreptul de censură asupra moravurilor cetăţenilor şi 
prin urmare şi. dreptul -de a exelude din Senat pe 

„cine găseaii de cuviință şi de a compune prin urmare 
lista “senatorilor după placul lor, a 

De aceia îi a venit mai bine la socoteli lui August 
ca să se ascundă îndărătul Senatului spre ași face 
trebile. Până când în cele după: urmă Impăratul nu 
a mai avut necesitate nici de acestă mască: Senatul 
se: strângea pro forma şi Senatusconsultele, în loc să. 
fe opere care să pâtă forma objectul unor deliberără, 
erai nişte simple oraţiuni. Impăratul făcea un discurs, | 
oră-că citea după, ceva scris (ceia-ce se întimpla mai 
în tot-de:auna) sait că din contra perora. proiectul de 
Senatusconsult, și Senatul, ca uă turmă de 0, aproba. 
Ast-tel că în realitate Senatuseonsultul nu a fost în 
„cele - după urniă 'de cât opera Împăratului. Câteodatii 
nică nu se derangea. Impărutul să vie în Senat, tri-
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metea un . Candidatus Caesaris ca să facă acestă 
oraţiune, şi Senatusconsultul purta numele săi. - - 

Când: aii ajuns lucrurile în acâstă stare, Împăratul 
a putut să facă legi prin simple constituţiuni im- 
periale, care emana de la voinţa şa, pe faţă. Eacă 
pentru-ce Senatul a absorbit împreună cu Impăratul 
întreaga putere legislativă în acestă peri6dă. 

Iar adevăratui motiv nu este: acelu pe care 11 in- 

- dică Justinian în: paragraful 5: Că adică fiind-că se 

- înmulţisse, în așia modă poporul roma în cât era 

dificil ca să se adune la un loc, de aceia s'a găsit 

de cuviință să se consulte: Senatul. în locul popo- 
rului. Un celebru interprot.al dreptului roman, Fran. 

ciseă Hottman, cin secolul al XVI-lea, francez de . 

origină, asupra motivului dat de Justinian observă, 

„că niinie mai absurd de cât atesta nu se pute dice, 

"= căcă, după cum adaugă el, nu din. causa greutăţi 

de'a se stinge poporul sa. transferit puterea. po- 

porului la Senat, ci din. causa mă marit coino- 

_dități a Imperatului, ca să "și facă gusturile prin -- 

niște instrumente care numai legislatori nu erau. 

Quo mihil obtuşius - dici polest: non enim propter 

civium- copiam populi poteslas ad Senatum trans- 

lata est, sed: Caesarum astutiu ct calliditate, qui, 

Senatus augenda potentia, sue serviebaut. - 

“Cum 'vedemii. încă din secolul al XVI-lea s'a între- 

„văzut adevărul” trecerii puteri legislative de la comiţii 

la Senat. In adevăr este. uşor de înțellesii că nu era . 

dificil de a. se strânge" poporul, căci el nu era mai 

numerosii în timpul lui Antoninii cel Piii de cât în 

timpul -lui Cesar. Provincii se mai cuceriră, dar aceste 

“provincii nu căpătaseră dreptul de cetate imediat; 

cei-ce votaii nu erati de cât cei care erai în Italia 

“cu dreptul de cetate,.iau- cei care aveai acest drept 

- în deosibite municipii, răspândite în provincii, își tri- 

„meteăti voturile lor în seris-la Roma, şi precum i 

“trimeteai eci din Betica şi Galia Narbonesă în timpul 

p
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“Republicii, voturile scrise, puteati să şi le trimâtă ŞI. 
acum, și chiar locuitori din. provinciele eare se adău- 
gaseră şi caro.mai căpătaseră dr eptul do cetate puteai 
să "Și trimâtă voturile lor în scris. - | 

Prin, urmare motivul invocat de Justinian nu e 
cătuşi de puţin adevărat. Dificultate dacă ar fi fost, 
ar fi esistat de mult,-de-când statul roman a început 

să se întindă peste centrul Italiei şi să ajungă la ex- 
tvemităţile ei şi să cucereâscă provincii. Nu ar. fi tre- 
buit să se aştepte până în timpul lui “Antonin cel 
Piă ca sii se facă o asemenea preschimbare a puteri 
legislative și trecerea ci de la comiţii la Senat? 

Adevăratul motiv e. acela care îl văsumă în mod 
"admirabil interpretul dreptului roman. Hotiman. 

Eată ce avem să dicem despre Senatusconsulte în 
acâstii peri6dă. Putem cita ca Senatuseonsulte în acestă 
peri6dă: Senutusconsultul Si/laniană, Senatusconsultul 
"Claudiu, Senatuseonsultul Macedonian, Senatuscon- 

! 

sultul Ve/lejai, Senatusconsultul Prebelian,. Senatus- 
consultul Neronian, Senatusconsultul Calvisiaru, Sena: 
tusconsultul Pegusiană, Senatusconsultul Ter tulli ian, 
Senatusconsultul Orphițiunie. 

In acâstă a treia peri6dă avem - asemenea ca sor- 
ginte de instituţiuni de drept privat edictele Ma 
gistraţilor. care încă jocă un rol destul de important 
şi care încă sunt sorginți de instituţiuni vii, dacă nu 
mai mult cel puţin până la Adrian. Ştimi că un se- 
col a trecut de' la avenimentul lui August până la 
Adrian, un secol, dar cel puţin edietele magistrați-. 
lor încă sunt sorginţi vii, nu mârte, nici paralisote, de 
instituţiuni de drept; privat. 

In timpul lui Adrian s'a operat, 6 lucrare stisemnată 
Acest Impărat este celebru în pace precum 'raian - 
a fost celebru în reșboiii şi în pace. Este renumit 
subt tote punctele de vedere aceşt mare Impărat, pe 
care nu numai noi, pentru că cvloniilor aduse de el 
datorim existența României din Qiua de astă-di, dar 
chiar streinii, cum sunt Francezii, îl proclamă "drept
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cel mai mare Impărit pe care La avut poporul romanu. 
“In timpullui Adrian, un amical săi, un juriscon:.- 

sult: celebru Salvius Julianus, a ajunsi la magistra- 

tura de pretor urban, inspirat de darinţa de a da o 

legislaţiune mai certă poporului roman, ţiind compt . 

că deosebitele edicte, ale 'pretorelui. urban şi ale pre- 

torelui peregrin pentru Italia, se asemănaii în mare 

parte cu edictele proconzulilor, . propretrilor, şi le- 

gaţilor Caesarului pentru provincii, 'aveai . punc- 

te . comune de contăct din causa: îniprumuturilor . 
„ce făcuse un magistrat de la âltul în decursul tim- | 

“purilor, că pentru. puţinele; diferinţe “ce existaii între . 

_“deosebitele diete ale' deosebiţilor magistrați romani, 

“ era” ne raţional şi ne folositor, ea cei ce se ocupati 

cu ştiinţa dreptului şi..mai cu semă cu aplicaţiunea . 

lui la spetiele de procese care se presentaii, să fie . 

“siliţi să. consulte mai multe. ediete şi consultându-ld | 

după. multă ” osteneală .să vază'.că în mare parte se: | 

“asâmănă, . Adrian, qic, a găsit de cuviinţă să însăr--- 

“cineze. pe Salviii -Juliană cu remaniarea tutulor a- 

cestor edicte, cu contopirea lor într”unul singur.. Ju: 

lian a” executat âcâstă contopire, înserândi întruni 

edict unicii tot ce “era communii în deosebitele 'ediete 

anterire, alegândă dintre: disposiţiunile. dissimile ceia . 

ce i s'a părut mai raţional. Cu chipul acesta Julian 

a format uni edict: unic, contopind edictele pretoru- 

“lui urban şi peregrin şi edictele preşedinţilor de pro- 

“vincii la un “loc, şi. acest . edict e ceia ce se nu- 

“meşte : . Blictuuna peirpetuum - Sulvii Julian. Acest . 

epitei de perpetateim îl am mai întâlnit deja încă - 

“în timpul Republicei, el însemnesă edictul ne schim- 

“bat al pretorului în cursul jnagistraturii sale. Ac6sta 

să fie 6re sensul vorbei. perpetuu alipite de Edic-'- 

tul lui Salvii Julian? Sunt  interpreță ai dreptului 

romanii care nu ati întinsă mai departe: caracterul 

de perpetuitate a edictului lui Salviă Julian. Nu 

cregii că edictul lui. Salvi Julianii să aibă o impor-.



tan atat de. modeştii + Ce iniseinesă dar “căracteriil „i 

  

i perpetuii al acestui edictă? Impiăatul Adriari prin î: 
„tun Senatuiseorisulţ-:a;. confirmat: acest: “edict al lui ; 
Salviii. Juliânt: Până aci ţoţi m; apistraţii puteai facă 

- edicte, care ni era confirmate. Nimenea; nici:chiar Dm-. 

p
o
.
 

_ p&ratul nu confirma, edictele lor-:la intrarea în ma”. 
: gistratupă;. „ci fitceaii. : ediute: în "virțuitea “puterii ce le L. 

: conterea niagistratura lor; &ra: un: “dept al lor" pro- 
rii şi 0 datârie, a! “lor, Vroprie pe care: nimenea nu p Ş 

"venea; să. le o. corifiine. Eacă pentru. prima Giă covă 
noii, un “Senatusconsult - care confirmă - un edict al 

: unui: magistrat Acest. edict” are -un' eaiacier ceva mai, î 

* iniportănt, el“-dar emană: nzi "nimat, din. puterea logis: 
"lativă a. pretorului,: ci și dini- voința Împăratului. care î: 

„: avea deja; în. timpul. lui Adrian; ol însuși puterea.de * 
a. legifera. -De aci: unii, ati “tras cor secinţa - (eanseciniţă i. 

care după: mine: 'este. exagerată), că Inăpăratul.” a voit. 
cu chipul acesta să consfințâseă. acest edict, în. acaști, . 
"sens în cât: el să fie immutabil,..  Heschimbabil;- ipva- : 
viabil. Cu: alte: cuvinte prin acest fapt că Tiipăratul - 
: a confirinaţ acest edictii, „elii a. definis implicitamente 
celor Palţi. magistrați 'caro-ar veni . după, Salviti: Ju- : 
"liană, câlr-Palţă „pretoră urbani: peegrini - și-.preşe=: . 

dinți. de: provincie, din timpul “său: si. din timpurile 
- ulteritre, de a mai „face. edicte.. : Acesta eşte opiniunea 
unor: interpreţi. - Acsstă,. -opiniune este evident eronată, N 

Căcă . acesta. ar fo; deşecate. a, „puterii „legislative; o 
răpire a. dreptului. pe :care li aveati: ab Mitiguo ma- 
gistraţii ŞI cu: care: se familiarizase - “poporul - roman .! 
ȘI Care a: produs: atâta: bin legislaţiuneă. române. In 

=: adevării în văspunșuirile “Drugenţilor Şi în edictele ma- i, 
| gistraţilor se.:giisese perfecţionate tote. disposiţiunile . „. 
din legile vechi romiane,; ' care numai : erati în acord. 

"cu timpul; In aceste: două. tipârari celebre, 'respun: 
„. Surile :pradenților ŞI: '&dictele magistrâţilor, 
:  „borat, imensa: ştiinţă şi admirabila legislaţiune. a po»: 

Sa, ela- 

„poiului roman. Prin. „uirhare ar. îi iost- ceva extra...



  

_oidinăr. ea un “Tiapăre at şi. mai cu semă,, a inte! cei, 
„Duni,- care -se pste apropia până la .. râ- -care” punet a 

de Traian, să comită“ toemat el o aseimenea faptă dea. : 
în contra: gustului” poporului * roman, în conţră obiee--' - 
iului învederat. al poporului român, fără nică: o” nece-. 

- şitate;; nică măcar pentru. necesitatea de aşi exercita. -: | 

- tirania sa. Afară de acâsta dacă o asemenea idee: : 
care.tot s! a mai fi potrivit cu caracterul 'unui Antoninii. 
Caracala,.- dar nu cu eapul: lui” Adrian, evidentii:că nu, .. 

„ar fi lipsit texte, în -Pandecte sai în: Condică din care . 
: so, vesulte în. mod. precis, 0 : asemenea voinţă. a : Impă- 
ratului. Cu desăvârșire iiioxactă. esțe dar acestă 0pi- 

* ditine: “după. care jus. edicendi ur îi încetat. de-a mai. 
: exista de la Adrian în colo.. Așa în cât. trebue. să o 

“admitem o opiniune interinediază, singură 'raţională, ş ȘI. 
Să, dicem că, din causa pe de o paite a voinței exprimate 

de către Impăr ratul:A drian, din causa confirmării a aces-. -. 

" vutodiet de către.acest: Tmpăr at, -diri causă iimportanții .... 

"luă Salviii. J ulianti ca pretor ea; căre nu avem mulţi âsc- 

__“meneă nică -în. tanipul Republicei, nică în timpul Impe . 

viului ; din eausa „calităţii: lui de mare.  juriseonsult; a 

căci jurisconsultul ŞI pretorul. „Salviă, Julian” ounul.. 

“din, cei mai mari jurisconsulță pe 'căre îi a: posedaţ 

Roma: ŞI. omenire. întrâgă; din tote: aceste: cause, a-. 

cest, ediet. anevoe a mai îndrăsnit; (sai. de va fi în- 

- drăsniţ cu. mare sfială),, vi-unul, dintiie prătoiii ui 

"bani sati peregiini, dinti:e preșodiniii' de provineie, 

i. posteiiori: lui Julian; - să se atingă şi să schimbe: ceva. 

: aprobat. de Impărat, acest! edict. -perpetuti, Guni :€ra-;. = 

m tâte: edictele, a rămas mai perpetuii 'dejicât era. „cele * 

“alte. edicto. ânteridre lut. -Cu alte civiite &ci-Palţi ma-" 

2 gistraţi, pretoră : urbani sati - „peregrini, preşedinţi. de. 

” Po ovincie; . îu se Ştie, nu e probabil să fi „adus. 

„-Yre-o sohimibară + la- acest edict, -saiă . de -va: fi adus, a 

1 ..ficut'o în “proporția, infimă; astfel în: cât el. a: „fost 

i pexpetuți, lo fapt fă a: Â i perpotătii. de drept 

"din acest monunient; -neperitor, Ast- fel că acest : edict. ti
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“Eată adevăratul caracter al acestui edict al lui 
Salvii Julian. 'Ast-fel în cât pote să fie considerat 

"edictul lui Salvii. Julianii, în fapt, ea ultima. mani- 
testare a geniului “magistraţilor poporului roman. 
Acest edict este pentru noi Românii 'de o mare uti- 

“litate, de'o mare importanţă, pentru că el a tost basa 
legislaţiunei private a coloniilor, Romani în -Dacia. 
“Rac cea Wântâiu legislație a poporului Românii. 

De aceia găsim în legislaţia românâscă  disposițiuni 
pe care nu le găsim în “condica lui Justinian, nică 
în legislaţia romană posteridră, lui Justinianii. 
„In “adevăr cea d'ântâiii legislaţie a Românilor nu a. 

fost compilația lui Justinian, ci edictul celebru al lui 
Salviti. Julianii. Cu acest edict ati trăit descendenţii 
poporului Romanii în aceste ţări, până când după - 
căderea Constantinopolei, jurisconsulții - celebrii din 

_ Dmperiul bizantin, fugind de teama 'Turcilor s'aii re- 
fugiat unii prin Venetia, alţii ati venit în aceste ţări 

"si ne-aii adus, nouă, atunci după luarea Constantino- 
polei, * cunoştinţa legislaţiunei lui Justinian trans- 
formată în decursul secolelor, sub forma ultimă a re- 

-_sumatelor acestei legislaţiuni bizantine. care se giisesc 
„în ceia ce se numeşte Manualul de legi altă lui Con- 

stantin Armenopolu, care nu e de cât un resumat 
„tăcut în secolul al SIV-lea după Christos,” al legis- 
laţiunii romane, transformate! şi twecute în aşa numi- 
tele Vasilieale: sai Basilicale.. 

„„ Toemai -după. căderea Oonstantinopolet noi înce- 
pemiă a,cundşte legislaţia bizantină şi de atunci în . 

„colo, parte mică din. legislaţia bizantină a venit ca să - 
“modifice şi să altereze partea romană clasică a, acelei - 
Jegislaţiuni sublime a edictului lui Salvii Julian. Aşa 

„ne esplicăm cum noi-nu eunâştem, de exemplu, între 
altele, în legislaţia condieci Caragea, aeceptaţiunea he- 

- redității subt beneficiii de inventarii. Acâstă institu- 
iune o datorim lui Justinian, unei Constituţiuni a lui, şi 
ca nu putea” figura în edictu lui Salviu J uliari Și prin
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urmare. nu ne-a fost cunoscută nouă. Noi nu am avuţ 
în “Valahia proprii disă 'acceptaţiunea: hereditară cu. 
beneticiii.. de inventar. Noi pentru 'prima 6ră o avem 
“împrumutată din condica Napoleon, care a împrumu-. 
„tat-o din legislaţia de miadă-di a Franţei, care şi eaa : 

* împrumutat-o din constituțiunca lui Justinian. Bacă ce 
este acâstă instituţiune: Când m6re. cine-va fără să lase 
testament, moștenitorul chemat după legi la moşte- -: 
nire are dreptul să primescă moştenitea pur şi gizaplu, 
după cum se dice, şi atunci, cu sarcina tutulor da- 
toriilor răposatului, chiar dacă .nu le-ar cunşte, şi 
chiar dacă s'ar întâmpla să se păcălâscă în cât să nu-i 
ajungă tot ce găseşte, ca avere în patrimoniu defunc- 
tului, să nui ajungă nici ceia-ce ate el, pentru a:plăti. 
aceste datorii. Eredele care acceptă moştenirea în le: 
gislaţia veche: romană, nu putea să, accepte de câtii- 

- într'unii fel, e ca continuator al persânei defunctului. 
Defunctul şi cu el nu făceaii de cât două persâne 

fisice confundate în una şi aceiași persnă juridică, 

„care se perpetuă în secole din neam în neam, prin 

suecesorii acceptanţi. ! 

Acestă. idee pitorâscă a unei tine: juridice, care 

trăeşte. mai. multe secole, :în decimi de corpuri: 'fisice, 

a deosebiţilor moştenitori, dintre care unul a moştenit 

pe: altul, este: o idee care emană numai dintro iina- 

-ginaţiune fertilă în consecinţe a unui popor, emina- 

mente : fantasiosti şi logic, cum e poporul Roman, a 

unui popor: cu o imaginaţiune vie 'şi cu-o logică ex-. 

tvaordinară. Acâsta este: singură posibilitate de accep- 

“tare în legislaţia romană şi ucâsta'a duratii din pri-: 

mele timpuri ale legislaţiunei romane și până la o 

conştituţiune a lui Justinian, prin care sa schimbat 

acestă stare de lucruri. 
Nu dâr că. cine-va, până să se determine să accepte 

E înoştenirea. nu avea dreptul să facă inventariă, era liber 

să facă, nu Oră că atunci când creditorii defunctului 

s 

„:
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trăgeaii în judecată pe acela care avea calitatea de a... : 

moşteni pe defunct, „pentru a se pronunța de acceptă: 

sati nu moştenirea, nu putea să ceră un termen mMoş- . 

tenitorul, ca să deliber eze, şi ca să potă delibera, ta: Ghuia NI 

să facă inventariii şi pe urmă să chibzuâscă dacă: a6- ne 

coptă moştenirea saii nu. Dar acâsta era pentru. lu- si 

minarea sa proprie, ac6sta era “pentru ca să nu se i 

„pr onunţe. în necunoştinţă de. causă. Dar făcea inventar i... 

sati nu, accepta după ce a făcut, sati fără să î. tăcut 

'inventarii, 'resultatul era acelaşiii în legislaţia, romană; 

“cel-ce accepta, măcar după ce a făcut inventar, ca 

obligat ca să plăteseă tâte datoriile defunetului, chiar, - 
dacă sai fi întâmplat ca averea defunctului. să fe | 

„Vabia a patra parte din quantul datorielor sale. Ai 
Acestă stare de lucruri, care putea să fie raţională 

_şi conformă mai cu sâmă.cu logica poporului roman,. -:: 
care nu înţelegea ca un moştenitor să fie alt-ceva de: 
cât. adevăratul continuator al răposatului, sa părutii: - 
în ele după urmă lui Justinian, şi aci este o indova=! 
'ţiune fericită a acestui Impărat, eare nu prea are no- 
rocul să facă inovăţiuni fericite, sa părut, dicii, lui E 
Justinian acestă veche teorie romană prea -severă şi 
atuncă-a, decis că :. dacă cine-va cere anume faculțatea 
de a face inventariti, pentru ca-să accepte. moștenirea, 
cum se dice, sub beneficii, de îimventariă, atunci el : 
nu va fi considerat ' propriii. dis ca un- continuator: al. 
persânei defunctului, ci ca unii deţinător al averei:- e 
altuia, ca'un mandatar de liquidare, întru atât în cât 
datoriile defunctului să nu se plătâscă de cât din ceia- .. 
ce se găsește în succesiune. Acâsta este ceia-ce'se nu-.. Dată 
meşte acceptațitenea sub beneficii, de inventa. Nu e * 
deştul să facă. cine-va inventar ca să fie considerat că... 
acceptânt sub beneficii, de inventar, chiar după acestă 
constituțiune, dacă nu declară că acceptă cu beneficiii 
de inventar ; altmintrelea acceptă tot ca în trecut ŞI: 

„ plăteşte) tote datoriele defunctului, cu chiar din propria 
A - 

       



sa: avere. Dar dacă cerând za “facă inventate; manifestă 
; "iîntenţiunea că 'de- aceia. cere 'inventariii. pentru că de: 

„„ va' accepta în urmă să accopte sub beneficii de în- - 
i zentar, “adică cu dreptul de-a nu plăti. datoriile de. - 
„. Gât în :striet'limitele activului, care se va constata prin -. 
i inventar, voe să i se dea lui. -Acâstă instituţiune este. --.. 

eu destivarşiro. bizantină, eă a trecut în Basilicaie. | 
*. din Basilicale â trecut în "Ar imenopolu,' de aci a'tiecut ” - 
în“ tâte piirţile Orientului, afară de ţara nâstră, Din. 
legislaţia bizanţină prin. elossatoră a trecut în legislaţia 
Br anţei meridionale, în așia numitele: pr ovincii de dr ept - a 

seristi, adică de. drept: roman. 
“Din legislaţia provincielor de! drept, serisii a trecut 

îh condica. Napoleon: ș şi din. condica: Napoleon a trecut 
n în 186:1;; în legislaţia” n6stră de -astă-di. Dar, înainte, 
în. condica. Qaragea- nu:âveam. acâstă. instituţitne. Con- - : 
„ dica Car agea, “permitea să, facă cine-va inventariii, 

e dar perinitea- să s6 facă, inventariii cum: se făcea în 

        

   

câte am: venit pe. acest păment, nu era legislaţia ro- 

„de. gât” legislaţia. din Bdictul. ui Salvii Julian. 
   

    

  

  ae! este.   

    

după i urmă ; în urma lui Trajan -aii mai fost. trimese' de 
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timpul: lut Salviii Julian, şi: dacă moștenitorul accepta .. 
-plătea. t6te  datoriele -defunetului. Lică: o dovadă pa- 
“tentă -— și este: destul: acestă — că legislaţia n6stră cu . 

mână. “bizantină; ci “era '0 alta şi acesta nu pâte să fie 

Dar: Gre: apoi. Adrian. nu: “ește..posterior lui “Irajari, . 
cel” “d'ânteiti- care a. adus. colonii în: Dacia, 

ALI prin. vurmaâre, 'cuni.. aceşte. colonii ai putut să aducă: 
2. “euele “edictul - lui: Salviu Julian £ ? Dar în “Edictul, lui i 
 -*  Balviii Julian 'se. găsea “în: esenţă Edictul: pretorilor şi: - 
Din esidenţilor: de” provincie “dinainte de Adrian; în care: Si 

“aceeptarea heredităţii obliga î în infinită: pe de altă, ; par te: 
eoloniele 'aduss . de Trajan n ati fost cele d'ârtăiui și cele. “ 

“Senatul 1 roman și de către Impărați posteriori, în tim=: 
“ pullui Adrian; şi chiar după el, alte colonii, şi aceste « eg. 

' loniă ai venitii cu acest edict, care era deja” promulgat. ” 
"Ast- fel. “în cât acâstă objecţiune să nu ne încârce,: 

       



  

să nu ne oprească câtu-şi de puţin. “Acest edict 

o fi important - pentru tâte "naţiunile, dar pentru 

î noi "Românii are.o importanţă capitală. 
Afară de opiniunea ce susţinemii după Demangeat, mai 

sunt și alte opiniuni. După una care este alui Hugo (lis- 

toire du droit romain, sus citată, tomii II, pag. 79 
şi următârele), edictul lui Salviii: Julian e un edict, 

ca tote edictele ale pretorului urbani, în a căruia com-: 
posiţiune wati intrat nică edictul pr atorului peregrinii, 

“nică mai cu s6mă edictul provincial, nici edictele edi- 
". lor 'curuli, senatusconsultul lui Adrian nu a.avut 

alt scop de cât a recomanda presidenţilor de pro- . 
vinciă, dea se conforma, în vedactarea edictelor lori, 
edictului lui Salvii Juliani. 
După .-altă: opiniune, edictul. lui - Salvit Julian. este: 

perpetuii în acest sensii, că magistraţilor următori li 
S'a interdisti dreptul de al mai modifica, li s'a interdisii 
dreptul. de a mat face edicte.. Ac6stă opiniune este 
în contradicţiune cu ceia ce ne spune Gaius, în In- 
stituţiunile sale, Comm. I, $ 6, în care vorbeşte la 
present de dreptul magistraţilor de a, face edicte. - 

In fine, după o altă opiniune, cu totul panticulară - 
şi curi6să, care este a domnului Acearias (Prâcis' de - 
droit romain, 4-6 edition, tome LI, pag. 50—55), ma- 
gistraţii ati avut dreptul de a face edicte şi prin 
edictele lor legi, umplend lacunele. dreptului civil, şi 
coregând asperităţile lui în virtutea împeriuluă lor tă 
ab origine, că cu tote acestea, edictele în tot 
timpul Republicei Şi chiar subt Imperiii până la 
Adrian, n'a fost o sorginte de drept: serisii, ci at 
servit numai a alimenta consuetudinea, -tradiţiunea, 
„numai. dela Hadrian, prin confirmarea Senatuscon- 
sultului lui Salviii Julian: de către. acest Imipărat, e- 
dictul pretorului a început a face -parte din dreptuli 
scrisii, şi. lucru  curiosii. tocmai de aci încolo pre- 
torul urban şi cei-l'alţă magistrați aii început a face 
edicte cu caracterii de legislaţiă serisă, de drept scrisă.
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Este inutil a arăta cât de barâcă este acâstă 'opini- 
une, care nu se întemeiază pe.nici un text, pe nică 
un raţionament sănătosii: .-.- ai 

Responsa prudeitimin.- Ce sunt responsa pruden:. - 
"tium în acâstă peri6dă?. Am spus'că în peridda pre-: 
cedentă jurisconsulţi aveati trei feluri de ocupaţiuni ; 

_cea dintâi ocupaţiune de a profesa dreptul la. cei care : 

veneaii să “i asculte,: cea "Wa, doua: de ă--dă consulta- 

tiuni 'elienţilor precum şi tinerilor 'eare veneaii im- 

preună cu clienţi ca să asculte cum întrebă clienţi 

“si cum ei răspundii, sati de a răspunde la tineri. “care 

îi înconjuraă în forum şi care îi întrebaii; a treia de 

de a seri. Serierile Jurisconsulţilor sunt numer6se 

deja în peri6da a doua şi mai cu:semă pe la sfirșitul . 

„că. De multe ori juriseonsulii îşi serii conșultațiu- 

nile ce dati. -El6 erati verbale lu început. - 

Jurisconsulţiă - romani - care dai consultaţiuni, câte 

odată pe la finele. Republicei, aii început. să le serie. 

Consultaţiunele serisse -alle: jurisconsulților romani, 

Sati numit unele gucestiones, altele responsa. Quaes- 

tiones se. numesti în special respunsurile date la in- 

trebiările făcute, nu de: împricinaţi, ci de particulari, 

de curioşi, bune-6ră de şcolari, de tineri. caro vor să 

se. ocupe cu ştiinţa dreptului. Responsa se numescii: - 

„în special răspunsurile la unele întrebări puse de îm-. 

pricinaţă. In responsa. mai cu s6mă, juriseonsulţii ro- .. - 

mani „ati devenit celebri. E interesant. a. vedea pe ju- 

risconsultul roman 'în response cum „descrie mai în- 

“tâiii tote elementele. de: fapt, cum spune că cutare . 

“element. de fapt e inutil, este: numai pentru că clientul 

este vorbăreţii, că el nu face nici cald nică fiig,. şi 

“prin urmare trebue: elirhinat, că nu pote să contribue,. 

la soluţiune, -ba 'din contră o încurcă, cum păstrează 

- din tot eeia-ce spune clientul numai ceia-ce este condu- . 

cător la soluţiune, cur ia din aceste simple fapte numai" 

“pe acelea care trebue 'să'slujâscă la aflarea soluţiunei, 

_cuni le discută, cum dă deosebite: răspunsuri. care sar, : 

/ . : / , - A



e a - » 

o. ii 
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i putoa da, cum înepe.a spune. că Sar: "putea decide 
a conforn: ăcestor fapte! în cutare, mod, dar 'că nu “e bine 

să decidem așa pentru cutare, cuvânt, cum odoleşte 
altă soluţiune și arată unde acâsta nu. se potriveşte. - 
“şi cum ajunge, cu convingerea perfectă, pentru acela 
care îl: citeşte. sati : care îl ascultă; la soluţiunea-la 

"care. ducii în. mod" “fatal -argumentele,: soluţiune în '.- 
„contra, căria. se isbeşte ori-ce objecţiune, ea “valurile * 

de o. stâncă inebranlabile. Acesti rodi .dg a răționa 
este ceia-ce e mai. celebru, mai adhirabil în seiierile 
jurisconsulţilor romani. Niţă în sentințele judecătorilor, 

„> mici în pledoariele! câle' mai: însemnate! a' celor mai ! 
„celebri - jurisconsulţă din timpurile . moderne, nici. în 

- cărţile de drept unde se :examin6ză,. deosehitele, $olu- 
ţiuni la. deosebite cestiuni „controversate, nu s'a dat 
x=e-u “dată cu. atâta” maestrig, cu. atâta ostenslă, cu 

„atâta atenţiune, cu atâta concisiune, 'eleganţiă şi. logică; 
în -același timp, nişte: asemenea: răspunsuri, ca r&s- 
punsurile date de jurisconsulţi romanii relatiyii la aceste 

„„qudestiones pus6 de-'clienţi. . .... i. 
“ Respunsurile, mai cu. sâmă ale. celebrului" Papinian, 

„sunt o 'operă nemuritâre şi inimitabilă în acâstă: ma- : 
terie de . consultaţiuni, şi în “general în. materie de 

“serieri de. drept. Din nenorocire nu le: posedim pe 
„tote. Avemii. qucestiones Papiniaii,. avem! respousa î " Papiniani, avem qustiones şi.vespousa a altor ju-: 
risconsulți celebri. Pentru qucestiones Papiniani şi res- 
ponsa Papiniaui îşi a dat osteneală narele Cujas (cel ”. mai mare interpret al dreptului: roman, care a trăit la sfârşitul secolului XVI-lea şi în cei dintâi ani ai secolu- - „Dă XVII-lea), ca “sa strângă din  deosibite *monu- : mente de drept din Pandecte între alțele frag- mente din scrierile lui Papiniani, intitulate Quces- - “tones: Papiniani; fragmente din scrierile. sale. inti- - + tulate Responsa Papiniani, să formese un tot, şi. acest „tot. să "lii commentese. Cele mai frumose părţi din co-" : „mentariele lui Cujas "sunt. relative la aceste Quaes- . 
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 jiones și Response: “Papini. - Raci cele iure nio- : EI 
duri de a se ocupa: ale: jurisconsitlţilor în timpul Re: - Ea 

 „publicei. Ce mod,-ce specie, de ocupaţiuni -ăveati ju- 
risconsulții în tinipal: Imperiului 4 2'Vorba de Responsa.. :: 
Dr udentiagini: este luată. „d6' lana. din. aceste. trcă fe- 
-luri de ocupaţ iuni, ea. este: luată -d6. la:  tespunsurile: îi 
"date de:  jurisconsult,. la întichbăiile „puse: de: îniprici-: 
„naţi, Eaciă.. îti un. mod. “special: sânsul atestol. vorbe: 
Int?ui mod, cnerăl;: preciun în: lot. “să cică. ain în 
„trat în .căsă,. die: din trecuțipr agul' casiă,. -de unde Ro-: 
mâhii când trece: ai “pește. frontierii liceati: că „ati. intrat: 
în 'pâtrie, saii- precum “prin tigri. car6 înisenan6ză 
„grindă, se. înţelege: materialul . întregei. case “pentru : 
ci :se. ia partea pentru: ot; tot. așă Roriianir ail ajuns - 

ca să aplice.. accstă „expresiuine :: :d46 Responsa ''pru- 
dăntiun, care” nu: se. aplică, :de: cât la: acestă. specie. 
de scrieri ale juriseoiisulţilor, să o aplice la tâte serie! 7 
zile, nu ntiniat la răspunisuiile - dațe, clienţilor, arşi. 
la gatgestiones propi.- dise,:cu care tot se mai po- - , 

trivea,, dar chiau și la, “traotătele „ex: professo, adică... i 
la: commentăriele; asupra! ;cutărei” săi. cutărei 'lagi, au 0. 

"Bra serierilor: cutărui sati. cutăi: ui jurisconsult,; la trace a 

tatele sumare de: drept euim':sunt : Sentințele luă Paul, - 
-Duistituţiunile: lui ; Gajus; comenta iul :luă Gajus 
asupra. legii Julia” de. adulteriis, comeiatatiul luă, Zi 

Gajus asupra legii: Julia și Papia Poppea relativă: » i 

la, caduce în. materie de liberalități. testamentare, . 

comenta iul luă Paul asupra scrierilor luă Sabinus; 

" Exact însă. ucâstă expiesiune nu : so” aplică. “decât - 

| la respunsurile date clienților: consultanţi. „Aceste şerieri 

ale juzisconsulţilor, fie. ele.reșpunsuri,: fi6.- ele scrieri i 

ex professo, generale saii amăniurițite;. avut-aii ele ca: 
racterul de sorginţi: de . drept seriști în acâsta. a treja': 

periddă ? Da. Ceia ce nu- ai avut în: perioda : a doua, 

aii început să aibă în peri6da a tăia, | DI 

Când şi cum? — Când? Cestiune” controversă aa 

„Cum ? Cestiune mai controversată, ” - : 
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îi 

Când? Nu se pote precisă bine. Unii cred de la 
August, alţi de la 'Tiberiă. E probabil să fie chiar de 

la August. Care sunt argumentele, pro şi contra ?. 
-Nu avem, nici cei” es susţinii că e de la August nici 
cei! ce susţinii că e de- mai târzii, pentru-că nu avem 

„date precise, nu avem “moniurhente positive din care - 
să tragemii conclusiuni. întrun sensti sai altul. Un 

“lucru” este constant, că dela cei Vântei Iipăraţi ai 
“ început scrierile jurisconsulţilor să devină, sorginţi de 
drept privati seristi. Acum ce ne pasă că o: f de la 

- August, saii de la Tiberii,..saii de 'la Claudiii, destul 

„că e mult înainte de Traian... Pucini interpreţi sunt. 
care amână. până la Hadrian ajungerea serierilor ju: 
risconsulţilor să formese .sorginți de. drept serissă. 
Intre aceştiă figurâsă şi Domnul Accarias: -Să for- 
mulim dar: Mult inainte de- Lraian, șub ce împărat 
nu se ştie, scrierile jurisconsulţilor. ati. începutii - să 

"devină o sorginte: de drept privat scrisă. Şi de 
ce “de .drept privat? Pentru-că cine 1 consulta în | 

"xegulă generală ? Particularii. Pentru-că în materie de 

„ drept public, nu le prea venea Impăvraţilor. să lase 
din mână acestă legislaţie şi să nu-o restrângă în mâi-: 

mele lor, pe când în materie de drept. privat că opi-.. 
niunile jurisconsulților vor forma legi puţin le -im- - 
posta; căcă regulele applieabile raporturilor particulare - 
nu prea variăsă mult -de la o legislaţiune la alta. De 
aceia dacă vomii . lua legislaţiuuile private a tutulor 

„statelor, fie că aii formă republicană, monarhică con- 
stituţională, sati monarhică absolută, variațiunea între 

„elle este mică. Acum alta e cestiunea de ase şti 
cum ele se “aplică: In unele guverne mai liberale se 
aplică mai: bine de 'cât în altele unde acapararea tu- 

„tulor . puterilor ' adesea alteră exacta. aplicaţiune a 
“legilor: Dar altmintrelea, ca text variaţiunea este mică 
“între deosebitele legislaţiuni private mai cu s6mă sub . 
punetul de vedere al bunurilor. De aceia Impăraţii 
Romani. ati putut fâxte. bine, fără să, se genese în Au- 

p-



a: - “ toritatea lor să lase pe jurisconsulţii să formeze. in- 
stituţiuni de drept privat, mai cu semă că acești ju- 
risconsulţi “erati foşti consuli, foşti pretori, adică 
Gmeni care exereitaseră puterea publică. - 

Dar cum. aceste scrieri aveati” caracterul. de legi? 
“Tâte serierile: de la: Traian de exemplu, tot ceia-ce 
a seris un jurisconsult” de la Traian în colo, sub ori- 

„ce formă, responsa,- questiones, regule, sentenții, in- 
stituţiuni, comentarii, asupra unor scrieri sati legi? 
“Im timpul vieţi sale, sai după mârtea sa, începeail 
să fie considerate ca legi serisse? o: 
“In „privinţa acâsta este o discuţiune celebră între - 

duoi mari romaniști. francesi Machelard şi Deman- 

geat. Mai, cu s6mă Machelară invidia pe Demangeat, .- 

care” trăeşte încă, pentru. că - Demangeat avea facili- 

tatea de a se exprima, şi -la cursul. săi avea peste ud 

mie de şcolară, pe 'când Machelard nu era clar, și la 

cursul săii Vabia avea la începutii o sută şi rămânea. - 

“cu câte :doi trei până la sfârşitul anului al doilea. - 

7 

7 

Insă. nu e mai puţin adevărat că, că cunoscător de - 

„ştinţa dreptului roman, Machelard e superior lui De- .. 

mangeat. Dar ca folos adus tinerimei care s'a instruit, 

nică comparaţie nu există între Demangeat și Maclhie- |. 

lard. De la Machelard “pe care lam ascultat, nu am. 

“putut să înţeleg de cât, după ce am trecut .tote esa- 

-_menele de drept roman şi chiar: cell de doctorat. - 

“ Machelard” este pentru 6meni învăţaţi, Demangeat - 

„6 pentru cei care voese să învețe, cu el de mână poti. : 

să mergi uşor în areanele științei dreptului romanii. 

" “Aceşti «doi mari interpreţi eraii de păreri deosebite 

în 'scrierile lor.şi mai cu s6mă asupra acestei cestiuni. 

-Machelard crede că în timpul Republicei, scrierile... 

jurisconsulţilor aveati simplă putere doctrinară, Că tot 

- aşia era şi: sub Imperiit la . "nceput. Că, iînsă.sub : 

- Imperii, erati unii juriseonsulți cărora Impărătul le - 

acorda jus publice vespondendi, că acest brevet le 

"da mai mare eredit la clienți: şi la judecători, dar că



  

    

    

   

   
   

    
   

    
    

  

   
   

     
     

   
   

    

  

    

    

  

    sărieșilei. lor, 5 și : prin !  Urdre' “şi. i. coivstritaţiumele. lor, 
nu-:ave a putere. de lege, nii se”;  inipuneau: judecă. -. 

"torilor, și. acâsta nici în viaţă nici după mârtea: lori: 
Ca mumai - de la Hadriati: încolo, serierile jiurisconsul- E 
ților, “e “are obținuseră „de: la Impărat: dreptul: de-a da» 
consultaţitini, “JUS ; publică respondendi, aveai: putere 
de: lege, însă judecătorul” nu-era obligat a.se.suppune 
or de cât. dacă: erai unanime asupra, questiunci,: dacă 
elle. xaviati, ăttună judecătorul era Jiber. să urmese'opi- DIE 
iunea, jurisconsultuliri care îi. „părea mai bună. “Deman- pi 

eat. crăde: că tichue să distingemii jus publice: es- 
:Dondeiadă: Şi jus. juris conidendi.. “Brevetuil dat de Îm- i 
i părati jurisconsăltului de. â respunde în .public, de. 
ada: „Consultaţiuini; “nu acordă nici .acestor ''consulta-  . 
uni NiCĂ. serierilor. sale decât . uă mai marg:'auto- -- 
'iitate : morală, “an. mai „mare ercdit către clienţi: ȘI 
judecători: Dar sârierile-. jurisconsulţilor câte o dată, 
sati tote - Sati: unel&;. era” după martea  lorii,: îi: re- 
'guă, generală după o tieeste de. timpi destul de lungii 
de. la morteă lori, confirmate. printr'uniă.- reseript i impe . 
xiăle: „De atunci încolo: elle - căpătat putere de lege... :- 
E. adevărat! că atunci” rescriptul avea putere. de: „lege, 
Timpăratul: își assimila' operele jurisconsultului“ pe care 
Je. conifirin Ca sum 'le-ar_fi: copiat în :constituiţiunea:” 

A “ Aceasta:e era în. igore, înaintă de: Hadrian, “Hadrian, 
x&dend că. Sunt: serieră â mai diiultor jurisconsulți care 
ăi „putere - de lege, şi că din, aceste. seriei -unele “vă-. 
„iai? în: soluțiune :asupra; imat multor: questiurii;. ceia 
de. încurea: “pe judecători câre.eraiă: în faţa mat-miultor 
30 ieri ligi: contrădictorii; a dăeistii -că-pe fiitorii, “serie: 
rile. juțisconsulţilor: seonlirmate; nu :vor mai aveă. pu: 
tenis” de. lege “de: cât. în privința - soluţiuiilor” date:în : 
: modii identică : asupra „duestiunilor; Opiniuriâa lui De. . 
:. manăeat mi se ” „păre. mai plausibilă, Nu: : garahteşă, 
“însă “certitudinea că. Până, la. descoperirea : unor texte: -.. mai clare de. cât; „textul! lui “Pomponiă, care: formeasă za Si Jegea 2 Ş: 37 D. De origine jur is, Şi paragraful 7 
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 Gomentariul- 1. ani Institaţiunilor lui Gaius îi puteai E 
sti nimic”. siguri. Cât pentru: paragriiful S. din: Cartea -. 
IL a Tastitţiunilor „lui „Justinian, - De. el. na, putem E “ 

_măerită: cecdiţ în: “priit jnistoriei. inștituțiunelor. ju 

ridice:  Paragratul - Sal: nui: Justinian, se vede,de.cât... 
colo că e copiat în “privinţa. -proposiiiunei : 'ântâiă până - 

la: vorbal6 Nan. cntiguitits din par agiaful 7 al lui 'Ga- -: 
Pi „ius, ia. de. âci. incolo ,resumâsă o. parte din. fragmen- i 
i: Îi bal sus-menţionat; al. lui” Poimponius,. nu. că Al z6pro: e 
o: „duce. întocmai). dai îi veproduce - dare-cum:. pe :scurţ::. 

"idea.:. Vedi. Demangeat; Cours "6lsientaire.. de droit, 
roniăân, prima “ediţiile, tomi I, “pâgina DI şi ură i 
-târele, E. Machelard, “Obser vations' sar. les Responsa-: i 

- pruidentiitmi -publicate:- do. fiul să: p. “Machelard: îmi 
“î Disserlatioiș de :; droit: romain,. et: dei droit: “fiaui: 

'cgis păr E Marclhelără.. iVedi: în” “aceste: “Disser tei: 
fii. paginele.. 645-669... “Opiniungă: lui “Machelard 
; este imai-în:.tot-următă. de: Actarias, Prezis de. droit 
“roman, “a 4-aeditiune,, tomiiI;: păginele 58—61. 2 

: Eacă. traducerea. “textelor: lui” Poniponius, “Gaius ȘI 
Justinian; Pâmpenius; legea. 2 ş. 47. Di De: orig gine 
„juris. (, 2), "extrașă: din. Cartea nică a: Enehividiului : : 

a Dpă acesta. (Tuberon) - cucea mai mac autoritate 
"aii fost . Ateius - Capito; . câre. a urmat; lecţiunele. lui 

""Oflius, Şi - “Antistius : Labeon care ;a, ascultat lecţielg 
"tutulor (adică. şi aie ui "Ofilius: şi ale: lui: "Tubeton: şi! 
: ale. lui: Aulus. Cascelius. ş ŞI. ale: ul: Quintus: Mucius): 
: dar care: afost învăţat “inta? un "Did. “special; (6. "Tre: i 
“ Datius” Dintre “Capiton Şi: Labeon, cel d întâiti a fost. -. -; 
E orisul,: iar: 'celă-.d'alii. “dugilea' n'a vroit; consultul; ee 
i sa „oferit "de" August... - ci.sa ocupat mai! “mult, Ea 

“cu: 'studiele;. „Și a împărțit anul în „două, petrecândii 
șese: “ună în: Roma. cu “scolarii 1uj,. iar restul anului tai 
-“vetrassii: pentru- -seriereă; -opereloi:.- ș sale. De. aceia a. 

2 Tăsabti, patru. șute - de voliume : Dintre ' cae cele: mai: 

multe * și astă se. află i în măiliielo  cititorilorii. Aceştia, -     
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_duoi aii creat 'mai întâiii două. secte, două 'sedle deo- + 
„sebite: căci „Ateius Cupito  persevera în 'ceia ce în- 
văţase, în veghile doctrine, iar Antistius Labeon din 
causa agerimii minţii sale şi -increderci ce avea în, 
geniul “săi, eliă care se ocupase şi'eu cele-alte ra- 
„mută “ale ştiinţei, afară de dreptii, introduse mai multe - 
doctrine nuoi. Lui Ateius Capiton îi-a urmat Mas- 
surius + Sabinus, Lui Labeon Nerva : aceştia ati mai 
mărit încă dissensiunele între cele două secte. Nerva, - 

„era torte amicii cu Impăratul  Tiberiii.. Massurius Sa- 
„binus a făcut “parte din ordihea .equestri, şi ă fost 
"celii .Vânteiii care a serisi în publici, (adică a datii 
consultațiuni înseristi publicului. care i le cerea), și 

- după ce beneficiul de a da. consultațiuni scrise pu- 
blice « fost concedat de Tiveriti lui Sabinus, a mai 
fost acordat şi altora. Și ca să știnuti. în trâcătit, 

- înainte de timpurile luă Auguisi, dreptul de a res- 
punde publicului consultant, (jus publice respon- -: 
dendi) nu se conceda de către principi : ci celii ce 
avea încredere în știința sa respundea consulta- . 
toriloră. Şi consultațiunile nu se dati învestite cu. . 

„sigiliul jurisconsiltului. consultat : ci: mai- adesea - 
însuși Jurisconsulțiă scria judecătorilor, sai do- 

„vedeai consultatorii către judecători: ce respunsitri 
“le dedesei:ă jurisconsulţi, pe care: îi: consultaseră. 
:Divul . Augustii, a decisă cel dansii, printi”o 
Constitţiune, ca jwrisconsulțiă să dea consultațiună -. 
cu aulorisarea luă, pentru ca consultațiunile lori 

„să aibă mai mare autoritate, și din. acel moment 
a început să [ie cerut de la Impărati, dreptul de. 
a.da consultațiună ca univ beneficiă, ca *o favore: 
şi de aceia prea bunul Iperali, Ha dricuui, fiind - 
că foștii pretoră îă cereati, favorea. de a da con- 

 sultațiună, le-a re&spuus printiun: rescripti, că a- 
câsta nu se cere, ci e obiceiul a se acorda, (cu alte 
cuvinte nu e destul s:o ceri, ca s'o obţii, ci se acordă, 
dacă o meriţi, și fără, s'o ceri), şi de aceia cine are 

A 

4



7 po. 367 

încredere în știința,. sa, să se ocupe a da, -consulta- - 

iuni, şi să se prepare, să se instruâscă pentru ca, 

“să fie - demni a da consultaţiuni poporului. Deci lui - 

Sabinus îi a fost acordat beneficiul de a da con- . 

sultațiună poporului de către Tiberiit. Sabinus a 

intrat la o etate înaintată, când era aprope de 

cinci-deci -de auă, în ordinea equestră. :. averea. sa -* 

era mică, elă era susținuliv maă mult de auăitoriă 

"săi, Lui Sabinus îi a urmat Gaius Cassius Longinus, 

_"măseut din fiica lui- Tuberone, care-.era nepsta lui - 

- Servius Sulpicius : şi de aceia elii îi dice strănioși 

lui Servius Sulpicius. Cassius a fost consul împreună . : 

cu Quartinus în timpul lui 'Liberiti. Dar dintre. aceşti. - 

„.: duoi Cassius a avut mai” cu semă autoritate în cetate, 

"până când Impăratul Pa. gonit din cetate: căci-a fost 

= expulsat de - elă în Sardinia, de unde a fost-reche- 

mat în Roma de, Vespasianii, după: care își a dat 

peste “puţin sfirşitul. “Lui Nerva îă a succedat Pro- - 

““culus. În acelaşi. timpii trăia şi: jurisconsultul: Nerva 

“fiul, şi ună altă jurisconsult cu numele de Longinus: 

„_- tot din ordinea. equestră, .. care. în urmă a parvenit 

si la pretură. Daru autoritatea lui Proculus a fost mai. 

mare. Şi parte .Wintre jurisconsulți aii fost numiţi |. 

- Cassian, parte Proculiană : a căror origine vine de 

„la Capiton şi de la-Labeon.. Lui Cassius îi a urmat 

Caelius Sabinus, care a fost cel mai influent în tim- 

„_purile “lui Vespasian : lui 'Proculus îi a urmat Pris- 

"Gus, care a fost prefect al Urbă în timpul lui Ves- 

pasian : lui Caelius Sabinus îi a urmat Priscus Ja- 

“volenus, lui PegasuS Celsus, lui Calsus tatăl Celsus . 

“fiul şi--Priscus” Neratius, care ai fost amândouă .con- 

suli: Celsus. afost chiar de două oră consul. Lui Ja- 

volenus Priseus îi ati urmat Alburnus Valens, şi “Lus- 

cianus şi Salvius Julianus.“ i a 

“Gaius, Iustituţiună, Comm.: I. $.-7: „Respoisa ...: 

- prudentium sunt sentențele și opintiuntele. acellora + 

_cărorasli sa permissi, sd fundese dreptul (să creese 

,



     
   
    

     

  

     

     

  

instituția: a dept); ă.. cota. “Săntonie dacă- Sunt 
alle: tubilor indentice (așstupra” acglliasi qiestiună), ch»! 
„tenţele :Jorii . ati. puitere - de lege; (iu: loci: de . lege) ;. 
dacă. din: contră” Sunt. “discoidante; e „permissti pe 

i? totul să urmese; ce. părere : va. vrea. Şi acâsta:..a : 
-"FOSta sume decissti, pini! unit Xeseriphii: ali: divuluu 
Adi: ia . - 

Justinian, Titus; Ciriea Ş 8: “i Risponsă. 
pi udentiuna” Suit: :Sentențele: și. -opiniunele acelloa - 

i căror a li.sa. 'permissă. să. fiudese: Qreptul. (GQ). Căci 
În: vechinie: se înlociiiişse! Să. fi6-. bărbaţi care. să îi- 

tei “pete, dr ephaul. înt. public dărga:di., li” su accordul 
de. către. Impărat: dep ul: de; a. 1espunde, și care. se. 
“nauieati,! ju: “isconsulți ; a. tâin:oi::sentenţe: și'opântiună 

     

  

a "aveai “dtăta,: autoritate, în câtă juileccitonulaă- su 
- ia CFO. per nissă,: să . 56” :depen: ese: de; irespuinsul: lov LR 
Sa din: Can acâsta, a: fosti aiupnă, decissiă pr în con: 

statutiuiaă imperială: | (PB): i 
"Diintie - juiişconsuliiă. icaţe au. iăorit” pe iai ânel 

» Republicei: am citat. doja pe. Quintus: Dfuciug: Scaevolie, 
| care: a fost “consul: în anul 657 impreună „cu: Licinius” 

'as5us, tribună cal poporuhiă şi proconsul în Asia în. 
care; adniiniștrațitancă Sa a. fostatât: de. bună în. cate 

; Senatul Al. propunea; că modeltt succesorilor:: să-şi în 7 
“cât mai mulţă” presidenţă.; de: provineiă împramutară” : 

   

          

lerius: Maximus Caite: VIII; cap. "16 No. 5. "Despră "el -Ciceron: ine “dice, că eracal' mat" 'Onestă. diiitrg ce-. ttăţeni. şi cel "mai. învățați” dintre. "jurisconsulți. (Qi : "Gerone: Oraţiunea.- în Afavârea ui:  Roscius).. Eli era” > partisănii al lui Sl, „Şi: “Tauri sub! loviturile. Si. 2 cariloni i lui. “Marius: care. “lă. seosseră -din tommplit, i :- Vestei. şi L. artincâră. în Piru, Lut Quintus : Mucius... a  Snovoli îi. datorimi Caautio:: Miciana : “ȘI Presuimp: "țăainea, mMăciană.:. Ari : mai citat: pe: Caius”. Aquilius, Găâlluş, : amicii şi eontimporâniă e cu: Cicerohe;. căruia il : dătorisnii „ezoepiuea coli: înali,: Stipilațiuneee. ati, 
ae . 
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lia, şi formula de instituire sait exheredare a așia. „„numiţilor postumă aquiliană. Ellii nu trebue confundat 
cu tribunul plebei care in anul 468 a propus celebrul . 
plebiscit cunoscut sub numele de legea Aquilia. Am 
mai citat pe Marcus Tullius, supranumită şi Cicero, 
care Sa ocupât mai mult de eloquenţă de. cât de 
dreptii, darii all cărui tractată De legibus e torte - 
utili jurisconsultului, pe Servius Sulpicius: Rufus, 
assemenea, amicii şi contimporanii cu Ciceron. Ell a 
avut şcolari celebrii, și avu fericirea de a muri îna: 
inte. de. proseripţiunile triunavirilorii Antoniii; Lepidi 
şi Octavianti.. Serierile lui nu ne ai parvenitii, parte 
“însă din ideile, emisse de ellă, ati fost reprodusse de 
“discipolul s&i Alfenus Varus, din alle cărui “scrieri. 
sunt înserate “câte-va fragmente în' Pandectele lui. 
Justinian... | e . 
„Tot la finele. Republicei. putemi cita ca juriseon- 
sulți mai însemnați pe Alfenus Varus, şcolar “all lui 
Servius Sulpicius Rufus, -pe Oflius alt şcolar al lui, 
pe Trebatius care muri subt, Augustii, care îlii con- . 
“sultă în materia codicillelori, pe Aulus! Cascellius, 
care desaprobâ cu mult curagiii pioseripţiunile secun- 
dilor triumviri, şi refusâ consulatul «ce "i offerea Au- 
gust casă 'lii câştige, pe 'Pubero, pe ZElius Gallus, din 
alle căruia scrieri figurâsă fragmente în. Pandecte şi 
pe: Granius Flâceus. . e 
„In peridda a treilea trebue să citim maj ântăiii şi în 
primu ordine pe Ateius Capiton și pe Antistius Labeon, 
care ai trăită şi serissă subt August şi ati murit 
subt Tiberiii, fundatori a. două şcâle de dreptii 

„cu doctrine deosebite în privinţa multor questiuni 
“școla Sabiniană, numită  ast-fel de la  Massurius” 
“Sabinus, celli d'ântâiti suecessorii allii “lui Ateius 
“Capiton sai Cassiană numită ast-fel de la Gaius 
Cassiuș Longinus, succesorul lui Sabinus, și șcdla - 
Proculiană, numiti ast-fel de la Proculus, cellii d'alli 4 
„doilea suecessorii al lui Labeon, căci lui Labeon îi a 

24
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succedat în “prirhiă rândiă. Nerva, şi acestuia Proculus. 
Antistius-Capiton, de şi onestii în viaţă privată, era . 

linguşitor. în.viaţa politică,- eladulă pe August, primi 
de “la ellii consulatul, şi fu.un omii de: statii distinsti. 
Ideile sale erai ideile cele vechi în materie de dr eptă, 
era rebelli în materie de innovaţiuni de“ drept pri- 
vat, de şi sa allătuiat de. noua formă de guverni. | 
Eli asimila. şehimbul cu: v&ndlarea, dândii. în mate- -. 
rie: de schimbi, permadatio. 'reruin; toti acţiunele 
venditi şi empti,. forţândă natura schimbului! ca să 
intre în calapodul - vechii all vendării. Celle mai în- 
semnăte din siierele sale: sunt. Conjecta nea (eonjec- | 

ture), Office senatorium; Pontificiam jus şi jus. 
sacrificioirum. Ell fu: gcolarul lui Ofiliis.. “Antistius 

„Labeo din contră-era unii spirit progressist, şi libe- 
ral, r&masse „fideli tradiţiunilorii “republicane, iefusă 

" consulatul ce'i „offerisse. “August, “fu innovator.în ma- 

terie de drept privat, aşia admise că: schimbul nu 
pote fi assimilat cu. vândarea, pentru care creă uă 
acţiune nouă, necunoscută până attunci în. drepti; 

- acţiunea praescriptis - verbis, commiună 'tutulor con- 
tiactelor nenaumuite. dintre care face parte şi schimbul. 
„Eli se oceupă cu ştiinţele “forte mult, ŞI nu nu- 
mai cu dreptul, dar „şi cu celle-lalte ştiinţe lătural- - 
nice, între care philosofia; şâse . luni şedea .pe: anni. 
în- Roma, când -se occupa cu dare de lecţiuni şi de” 
explicaţiuni | practice şeolărilor „sti,. şi ş6se” luni. la 
ţârră, unde se oecupa cu scrieri de opere, între care. . 
cea mai mare parte de drepti. Compusse astfel 'pa- 
tru sute de volume, dintre care ne spune Pompo- 
“ni, care trăia subi Adrian, şi subt Antoninii cellii 
” Pi, 'că cea mai mare paite era în mâna tutulor cellor 

ce se occupaii de dreptii. Să nu ne speriemii. Unii 
voluinii “Romanii, compussă de folie de pergamentii, 
dabia equivâla cu uă broşură de 'astădi. Eli. era, 
eşitii dintruă vechiă şi illustră familiă, era fiiul unui 
jurisconsult care era republican constant şi. care la
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bătălia de la Philippe, muri- în rândurile oştirei -lui 
Pompeii, fideli causei. republicane. Avemii medalii. 

„alle gintei Antestia sati Autistia. Celle mai însemnate 
din serierile lui Labeon sunt I!:Juyă, (Probabilia) pre- 
scurtate de Paul şi Posteriora (operele sale postume), - 
prescurtate de Javolenus. Labeon a avut de profesor 
pe 'Prebatius. Lui Capiton îi urmă Massurius Sabinus, 
bărbat eminamente honestii, independent, contrarii - 
caracterului maestrului săi Capiton, săracii, întreți- - 
nut de şeolarii săi. Ell serisse multe serieri celebre, 
între care trei cărți de drept civili, commentate de 
Jurisconsultul Pauliă, din all cărui commentariii sunt 
inserate o mulţime de fragmente în Pandecte.. Lui 
Labeon îi suceedă Nerva, care contrariiă maestrului 
săi era linguşitorul lui 'Tiberiă.' Ellă este autorul 
assimilării culpei lata cu dolul. Nerva fu tatăl unui 
alt juriseonsult cu acellaşiii nume şi moşul Impăra- 
tului Nerva. Lui Nerva, îi suecedă Proculus, lui” Sa- 
„binus Gaius. Cassius Longinus, meinbru alti ginţei.din 
„care a eşit unil din omoritorii lui Cesar—Lui Piocu- 
lus îi suceedă Pegasus care fu prefeetii -alli urbei . 
(praefectus urbi) subt Vespasianti. Lui Gaius Cassius | 
Longinus îi succedă Caelius Sâbinus. Lui Caelius 
Sabinus Priseus Javolenus din alle cării scrieri figu- 
rează câte-va fragmente în Pandecte. Lui Pegasii îi 
succedă Celsus tatăl, acestuia Juventius Celsus fiul şi 
Nerătius Priscus din ale cărorii scrieri figurează asse- 
-menea fragmente în Pandecte. Lui Celsus fiul îi da- 
toramii. între altele celebra. lege 38 din titlul din 
Pandecte De rei vindicatione, relativii la modularea. 
soluţiunei judecătorului asupra excepţiunei doli matli 
oppussă de constructorul de bună credință possessorii 
proprietarului solului :revendicantii allii locului cu 

„construcţiune cu totii. Lui Priscus Javolenus, îi ur- 
mară--Alburnus Valens Tuscianus şi Salvius Julianus, 

“celebrul redactorii al edictuluă perpetuii, din ale 

7
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cărui scrieri figureasă o mulţime de fragmente, în 
Pandecte. 

Dintre toţi aceşti jurisconsulţi, cel mai imporiant 
este Salviii Julian, nu numai din causa composiţiunei 
Edietului perpetuii, dar şi din causa Comentarielor 
sale. Posedămii din Comentariele sale aşa numitele 
Digesta Saluvii. Juliani din care o mare parte de 
fragmente aii servitii la composiţiunea Pandectelori. 
Putemii afirma că nici o scriere ali vre-unuia din 
eci-Valţi jurisconsulţi din care aii fost înserate frag- 
mente în Pandecte, n'a contribuit în aşa mare parte 
ca Digestele lui: Salviti Julian. 
După Julian, vine Pomponius, care a trăit parte 

subt Adrian, parte subt Antoninii celli Piti. Acest 
jurisconsult. este celebru prin mai multe scrieri, între 
care putemii cita: Liber singularis Imchiridii. (Un 
fel de manual de drept într o singură carte) din care 
este oxtrasă celebra lege 2, De” origine juris din 
Pandecte (Cartea I, titlu 2 atat de utile pentru his- - 

_toria, dreptului romanii, Conientatiul sei asupra serie- 
riloi lui Sabinus (Libri Pomponii ad Sabina), îm- 
părțit în mai bine de tiei-deci cărţi, din care sunt 
extrasse mai multe fragmente din: Pandecte, intre 
care legile 21, 23. 25 şi 27 din'titlul De servitu-: 
tibus proedioratiu urbanorum (Cartea VIII, titlu 2), 

„unii. Comentarii împărțitii în mai multe cărți asupra 
- scrierilor lui: Quintus Muci::s Scaevola, din care sunt 
extrase între altele. legile 7 şi 29 din titlul De ser- 
vitutibus proediorum. urbanorum, legile 14 şi 15 . 
din- titlul de servitutibus proedior- un rusticorun | 

„(Cartea VII!, titlul 3);. şi celebra lege 51, relativă. la 
celebra prosumpțiune muciană din titlul De donationi- 
Dus îmter virum et uzorem. (Cartea XXIV, titlu: 1); 

„scrierea sa intitulată Libri ex variis lectionibuis, îm= 
părțită în mai multe cărță, din care este extrasă între 
altele legea 18 De donatibus- inter virum et uxorem 
Şi 0 scriere intitulată Liber singularis Reg gularaum
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din care între altele este extrasă legea 1 De servi- 
tutibus, Cartea VIII, titlu-1. 

Putemii cita după Pomponii dintre jurisconsulţii 
a căror scrieri ai. servit la compoşiţiunea Pandecte- 
lor pe Gaius, pe Venulejus 'Saturninus, pe Trypho- 
ninus, pe Florentinus, pe Ulpius Marcellus, pe Alius 
Mareianus, pe Coecilius Africanus, pe Cervidius Scae- 
vola, pe Aimilius Papinianus, pe Julius Paulus, pe 
Domitius Ulpianus şi pe Herenmus Modestinus D'in- 

„tre -aceştia cei mai importanţi. sunt Caius, Papinian, 
Paul, Ulpian şi Modestinii. - | - 

Gaius a trăit subt Antoninii celui Piii şi Mareii- 
“Aurelă. Eli este unul din jurisconsulii cei mai în- 
“semnaţi. Elă e celebru prin concisiunea stylului săi. 
Scrierea sa cea' mai folositâre sunt Instituţiunile sale, 
împărţite în patru Comentarii saă cărți, celebră prin. 
expunerea - principielor .acţiunelor „legilor. celor XII 
tabule, care a servit în imensă mare „parte la redac- 
tarea Instiţuţiunelor lui Justinian, Şi, care este trac- . 
tatul elementar cel mai complect şi cel mai impor- 
tant din causa expunerii în mod historie a deosebi- 
telor. instituţiuni de drept romanii. Aceste Institu- 
ţiuni nu ne erai cunoscute până la începutul acestui - 
secol -de cât prin fragmentele înserare în. Breriarul 

“ui Alaricit, compiluţiune de car6 vomii "vorbi mai 

la vale, până ce în. anul 1816 sa descoperit origi- 

nălul în. Verona de către Nicbuhr, descifrat în 1817 

de Goeschen, ' “Bekker şi Bethman Hollweg care ati 

restituit şi umplut mai multe Jacune şi ai făcut şi 
câte-va corecţiuni. Originalul era serisii pe 125 de foi 

în 40 de pergament, de câte 2 pagini fie-care f6iă, 

având fie-care pagină 24 linii. Pergamentul fusese | 

rasii şi se scrisese pe d'asupra textul. operelorii'sân- 

tului Jeronymi. Cu alte cuvinte pergamentul este, 

unii “palimsestii (de. la zaiiugns ros de la zi şi 

«rsros din noii rasi, căci Vdw însâmnă a rade) adică 

pergament pe care sa srisă din noii peste. o altă
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scriere precedentă rasă). Goesehen a publicat mai! 
multe ediţiuni al acestei scrieri. Cea mai complectă 
a fost publicată în anul 1842 de Lachman. Afară 
de Instituţiuni, Gaius a seristi şi o operă mai amă- 
nunţită, întitulată Res guotidianae sive durea (lucruri 
„quotidiane sai Aurea) care în unele părți repeteşte 
ceia ce se găseşte în Institutiuni, în altele dă. amă- 

„nunte ce nu se găsescii în Instituţiuni. In Institu- 
ţiunile lui J ustiniân, şi în Pandecte sunt înserate mai 
multe fragmente din acestă scriere, ea a servit şi la 
coinpunerea Breviarului lui Alaricii, A mai serisii: 
Gaius şi unii Comentarii asupra legii celor. XII Ta- 

„bule, împărţită în şâse cărți (Gaius ad legem XII 
Tabularum, libri VI, din care figureză în Pandecte 
dout-decă de fragmente) întie care legea 1 De ori: . 
gine juris ([, 2), unti. Comenitariti asupra -Fdictului 
provincial, din care avemii. o mulţime de fragmente 

„în Pandecte, între altele legea 25 şi 27 De minori- 
bus vigintiquinque. aumnis (IV, +), legile 1, 3,10, 
15 şi 17 De înofficioso testamento (V, 2); unii  Com- 
mentariii asupra legii Julia și Papia, . dintre care 
figuresă în Pandecte. numai câte-va fragmente, între 
care legea 30 De ritu nuptiarum. (XXIV, 2), ună . 
Comentarii asupra legii: Glitia compusii de o singură 
Carte, din care este extrasă lepea 4 De în0]jcioso 
testamento (V, 2), şi unii Commentariii asupra obli- 
gaţiunilorii care se contractă verbis, din care este extrasă 
legea 150 De duobus reis coustituendis (XIV, 2). 

„ Venulejus Saturninus a serisii asemenea mai multe 
"opere, din care însă figurâsă puţine fragmente în 
Pandecte. Principala este uni Commentarii asupra - 
stipulațiunelor, împărțit în mai multe cărţi din care * 

„Sunt extrase între altele legea 12 De duobus veis constituendis şi celebra lege 31 De novationibis et 
delegationibus (XLYVI, 2). | E 

_ Tryphonimus aseinenea a serisii mai multe opere, dintre care principalea sunt Disputaţiunile împărţite 
LT , 1
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în mai multe cărţă, din care sunt extrase Jegile 7 și 
13 De legatis Dr aestandis contra tabulas Donor anu 
possessione petita | XXXV, 5) ŞI legea 69. De . ver-. 

” bora obligationibus (SLY. . I. -- 
Florcutinus a şeristi. şi. elă între altele Tastătuțăur: 

“mile, traetat clementar împărţit în mai multe cărţi, 
“din'care între altele este. extrâsă legea 24 De pactis 

dotalibus (SXIII, 4). . 

_„ Ulpius Mareellus-a serisii între altele Digestele sale DI 

- din care este extrasă între altele legea :16. Commodati 

vel contra (AI, 6), “şi unii. Comenkariă asupra legii”. 

Julia şi Papia Poppaea, din care este extrasă intre 

altele” legea 49 De ritu supt uni SXXIII, 2). 

- FElius - Maycianus „a serisii mai multe opere între E 

"care Instituțiumele sale: împărțite în năai multe cărți, 

din. care sunt extinse între altele legile 19 şi.? 28 

- De rilu nuptigrun; legeu-52 De adquir euda vel omi- 

tenda ereditate XIX, 2), Digestele sale impărțite 

“în mai multe cărță din care este. extrasă intre altele 

legea 1 De: fundu dotali XXIII, 5), Regulele sale -. 

împirţite asemenea: în mai multe, cărță din câre este 

extrasă legea 52 De juc dotiuut XXIII, 3). 

| Cacilius. Africanus, între alte „scrieri ne-a lăsat 

“Questiunile sale, Gperă împărțită în mal. multe cărţi - 

„din care avem mai multe fragmente în Pandecte, 

între altele legea : 77. De judiciis ct ubi guisque agere- .' 

vel conveniri “debeat (V; 1), legea 88 De condictione 

indebiti. (XII, 6) şi -legea 5 De eo > aucd cer rio loco. 

dari oportet (XIII, 4): . j 

“Cervidius. Scaevola între alte serieră ne-a lăsat Que- 

stiumele sale, operă : împărțită în mai multe părţi - 

din care sai înserat: mai multe fragmente in Pan- 

“ decte, între care - legea 15 De condictione furtive : 

(XIII, 1), și legile 4 şi 6 De Senatusconsulto Jace- 

doniano (XIV, 6), Respuusurile sale, “operă aseme- . - 

nea împărțită în mai multe cărţi, din care avemi ex: 

trasă în Pandecte - legea 26 De pecunia constitula 

N 
- . p —
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(XIII, 5), Digestele sale, operă asemenea împărţită . 

în mai multe cărţi, din care uvemii în. Pandecte ex- 
trasă între altele legea 48 De pi igneratitia, . actione 
vel contra (XIII, 7). o 

AEmilius Papinianus, născutii în Phenicia, este cel 

mai însemnat dintre jurisconsulţii Romani. Ştiinţa 
“sa, stilul săi, raţionamentul săi. sunt egale dacă nu 

” întrece pe ale lui Julian, Gaius, Paul şi Ulpiană. 
Caracterul săi însă, întruni timpi de decadenţă Mo- 

“vală a Romanilor. este ceva sublimă, demnii de al 
„luă Soeratii, dacă nu mai sublimă, căci Soerati a 
“înfruntat mârtea la sâptedeci de ani trecuţi, pe când” 
Papinianii a înfruntat'o .la o etate mult mai mică, în 
"deplinătatea puterilor. sale. physice. Eli fa muritiă 
îuti”o baiă caldă unde i s'a scursii sângele din arte- 
rele ce i sai tăiat din ordinul monstrului de An- 
toninit Caracalla, care Pa condamnat să moră astfel, 
fiind că a refusat de a'i redacta o oraţiune de scusă 
pentru Senat, rolativă la asasinatul ce comisese asu- 
pra fratelui săi . Geta, respundend Impăratului care 
îi cerea acesta că este mai uşor a comite crima de 
cât a o scusa, facilius est perpetrare crimen quam 
id excusare. Lui îi datorimi celebra maximă care 
figurâză în legea 15 De conditionibus Iustitutioriuni- 

- (AXVIII, 7): Que facta laedunt pietate, existima- 
tionenm, verecundiaris nostra, et (ut generaliter di- 
acerin) contra bonos mores fiunt, nec facere nos. 

_posse credeudum est. -Faptele care vatămă pietatea, 
consideraţiunea, respectul către noi înşine, şi, (ca să 
mă exprimi întrunit mod generalii) attingii bunele 
moravuri, nici noi că le e puterii face nu este de 
credutii. 

Papinian a procurat numai elti aprâpe a. , optspre- 
decea parte din materia Pandecteloriă. Reputaţiunea 
lui a fost şi este atât de mare în cât la poporele 
moderne când vrei să dică că un jurisconsult. este . 
mare, il „compară cu'Papinian. Aşa sa numiti Şi Se - 
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numește până astădi -Cujas, Papinianul francesti, Pa- 
_Pinianul - moderai. Eli a serist: mai multe opere, . 
intre care. cele mai însemnate sunt... Qucestiones "şi 
Responsa, ambele împărţite în.mai- multe cărți Din 
Qucestiones sai extrasti “între. altele în Pandecte, 
legea 15 Şi quis cautionibus in judicio 'sistendi 
"causa factis mon obtemperaverit (IL, 11), legea .17 De 
transactionibus (II, 15), legea 25 De his qui notan- 
taur infamia (UL, 2), legea 48 De negotiis gestis (III, 
5), legea 10 Si pars hereditatis petatur (V, 4). Din 
Responsa. s'a extrasă între altele legea 20 De. ofi- 
cio preesidis (|. 18), legea 43 De testamento militis 
(XXIX, 1) şi legile 20 şi 21 De Senatuscousulto Sila- 
niano et Claudiano, quorum testamenta me aperia- 
tur (AXIX, 5). Sa Ă 

Aceste dou& opere alle lui Papiniantii ! ati procurat 

lebre din: commentariele sale. Papinianti a mai seristă și 
ună tractat despre Adulteriă, împărțitii în mai multe . 

„cărtă, din care este extrasă legea 9 De Calumuia- 
toribus (III, 6). i | Me 

Din scrierile lui Papiniană găsim fragmente şi în 
“Collatio Mosaicarum et Romanărum legum (Com- 
„paraţiune între legile -Mosaice și celle Romane). . 
-. Julius Pauli, născut. în Padua, este unul din ju- 
riseonsulții cei. mai. mari.. Inferiorii, după mine lui. 
Juliani, “lui Ulpian, lui -Papinianii şi lui Gaius, el e 
superior lui Modestinii, egală lui Labeon în ştiinţă. 
Classificarea mea în ordinea caracterelor este : Papi- 

„niană ântăiu, Labeon al doilea. Cei-l-alţi nu ai în pri- 
“vinţa acesta vre-o importanţă deosebită. In privința 
ştiinţei şi talentului : Papinianti ântăiă, Ulpian al duoi- 
lea, Julian şi Gaius allă: treilea, -Labeon. și Paul allă 
patrulea, Modestinii all cincelea. - Scrierea . cea mai 
importantă a lui Paulii, şi care îi a attrassii cel mai 
mare renume, sunt celle cinci cărți ale. Sentenţelorii 
sale, tractat elementar. şi suceint de dreptii, analogă. 

! 

„ui Cujas oecasiunea, de .a seri două din celle mai.ce-
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Rogulelor Ju Ulpian ş și i Instituţiunelor lui Gaius Acestă 

scriere portă în latineşte: numirea următore: Senten- 

tiarui receptarum libri quinque şi. este “adressată 

fiului săi. Pie-care carte este împărţită în mai multe 

titluri. Cu tot renumele ce a attrassii acestă, -scriere 

: lui Paul, 6a este mult inferiâră şi mult mai puţin to-, 

lositâre şi interessantă de cât Instituţiunele lui Gaius: 

Mai ântăiii mu tractâsă. despre tâte' "materiele drep- 

tului privat. Apoi nu: expune. Instituţiunele în. mod 

- historic, Al treilea are un stil mai “grei, mult mai: 
puţin lucidă de cât. instituțiunile lui Gâius. După mine 

“ sentenţele lui Paul sunt departe de a fi opera lui cea“ 
mai importantă. Operele salle celle mai importante : 
sunt acelle despre care nu avemii fragmente de cât 
în Pandecte, între care. cea mai impoi ţantă după mine 
este Commentariul săi asupra Edictului . (probabilă | 
asupra edictului lui Salviii Julian), din care: avemii - 
extrasse intre altele în Pandecte legea. 4 :De: postu- 
land (UI, 1), 7 De his qui: notatii infamia UL, 
2),. legea. 20 De-procuratoribus et defensor ibus (II. 
3), legea 21: De negatiis gestis (IIL,.5), legea 7 De ca- 
Luimniator ibus (III, 6), legea 4.Quod metus causa. 
gestum sil ((V, 2), legile .10, 12, 14, 18, 20, 22, 25 == 

şi 27 :uve'dolo malo! UV; s) şi altele multe extracte. 
din acest comentarii 2). Mai posedămii f-agmente inse- 

râte în Pandecte:şi din scrierea sa intitulată Quaes- : 
tiones, împărţită în mai multe cărți” din. căre între 
altele este extrassă logea 36 De negotiis gestis. precum 

-Şi din scrierea sa intitulată Responsu, împărţită asse- 
menea în mai multe cărţi, din care între altele. este 

” extrassă legea 21 De his qui notantuninfămia (UL, : 2). 
Domitius Ulpianus- este originarii din. Pyrii în. 

Phenieia, după cum singur o spune în legea 1.De. 
censibus XV, D. Eni era amicii intimi i cu. “Impăra- 

1) Cujas a “feat Comentariului du Paul assupra “Edietului onoarea 
, de. „ali explica. i
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tul Alexandru Severii, -a fost suffietul guvernului aces-: 
tul Impărati în cei d'ântâiii anni ai domniei sale. 
Ell a serissti „unii tractat elementar întitulatii. Libei 
singularis  Regularum, (earte unică: de Reguli de-. 
drept) care nu: ne-a- parvenit în întregul săti. Frag- 
mentele din scrierile sale înserate în Pandecte con- 
stitueseti aprope jumătate din materia Pandectelorii. . 
In Pandecte giissimii și fragmente. din - regulele: lui . : 
Ulpianii. Assemenea din serierea sa De censibus, din 
care. sunt extrusse între altele legile 1, 3 și. 4 din 
titlul cu acellaşiă nume. Apoi din Conunentariul: 
“SE Assupra Btictuluti, din care sunt extrâsse' uă că- 
tăţime imensă” de legi, între care legile 1, 3, 6,9 ; 
"10, 12,13, 15, 17, 19, 20, 23, 26,31, 33, :86, 38, 
40, 49, 43, 45, 46, 59, 60, 68, 65, 66/67;.68, 69, | 

. 71, 73, De ver Vom um siguificatione (L, 16), din- trac- 
tatul săii despre. Officiul - 'consolului, din :care sunt 
extrasse întru altele legile: 99 şi 100 din' acellaşiii 
titlu, din Commentarial” s6ă, assupra legii Julia şi 

- Papia Zoppaeu din care Sunt extrasse între altele 
legile 128, 130, 131, 133,135, 139, :141, 143 şi 145 
din același titlu, şi din - Comentariul sei ASSu- 
pra scrierilor luă Massurius Sabinus, Gin :Gare sunt 
extrasse: între “altele. legile '159, 160,:161, 164, 167, 
170, 172, 178, 174, 176, 177, 178 şi 179 din acel. . 
laşiă. titlu. Figurează assemenea multe fragmente! din 
scrierile lui Ulpianii în Collatio Mosarica unt et Ro- 
manaruna legau. 

Herennius Modestinus, ne-a lăssat mai. multe, seri-, 
eri, din. care avemii fragmente în “Collatio Mosaica- 
run et Romanarunm leg gum, şi în mai multe - titluri 
din Pandecţ6, extrasse din scrierea sa Responsa, 

precum este legea 11 De inofficioso tesiamento (V, 

2), şi legea 16 De excusationibus (XXVII, 1), din 
scrierea Dijfer entiae, precum este legea 32 De 1ei vin- 

dicatione (VI, 1), din. scrierea sa Liber singularis De. 
-inoffioioso testamento, precum este legea 9 De înoffi-
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cioso testamento,' din scrierea sa De excusationibus, 
precum sunt legile 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13,.14şi 15, 
De excusationibus. Sa a 

Aftară din juriseonsulţii sus menţionaţi mai putem 
cita în peri6da a. treia pe Rutilius Maximus, Saturninus, 
Taruntenus Paternus, Alburnius Valens, Anthianus, | 
Mauricianus, 'Tertullianus, Rufinus, Papirius Justus, 
Menander, 'Terentius Clemens, . Volusius Maecianus, 
Aimilius Macer, Callistratus şi Hermogenianus, din 
scrierile cărora assemenea s'aii inserat câte-va frag- 

-„mente, dela doui dintw'ânşii Rutilius Maximus şi Sa- 
turninus numai câte unul. Hermogenianus este cel mai 

„modernii jurisconsultii din acâstă periddă. : | Ă 
„Ca să terminăm perioda a treia, ne-a mai rămas să - 

vorbim despre constituțiunile imperiale. Impărați care 
ait lăsat la începutul imperiului puterea, legislativă să 
fie exercitată de către Senat, la umbra căruia . ci "ŞĂ. 
exercitaii' puterea fără nici o. responsabilitate, în cei 
după urmă timpi aă început să se debaraseze şi de 

„această umbră a Senatului şi ati început să faci: că 
însuşi legi sub numirea de constituţiuri imperiale. 

| Impărați, în adevăr, după cum am arătat erai în- 
„vestiți de tâte magistraturile, de. care altă dată în: 
„timpul Republicei erau învestiţi deosibiţii magistrați 
care împreună guvernaii Republica. :Am arătat cum a - 
procedat August, și cum a procedat August, aii pro- 
cedată cât-va timp după dânsul şi succesori săi: a 
făcut să fie învestit pe rând cu calitatea de consul, 

„de tribun al plebei, cu calitatea de pretor urbanii, în 
virtutea căreia avea jus edicendi, în virtutea căruia pu- 
tea să facă - ediete care să aibă putere de'lege. A fost 
învestit cu calitatea de censor. în virtutea, * căria, cali- 

„tăţă putea să eseludă şi să introducă în Senat pe cine. 
voia şi să aibă un senat compusi complectamente de 
membri servili. A, făcut să i se. acorde Şi “calitaţea 
de pontifez maszimus, în virtutea căria: el, ca să die 

"aşa, avea înalta, supraveghere. â. religiuni. A făcut 

4
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să se i acorde şi calitatea de augurii. In cele după 
„urmă a făcut săi se acorde şi calitatea de împerator. 
care în timpul Republicei: însemna comandantul oşti- 
rei şi care în timpul Imperiului a ajuns să însemneze 
autoritatea supremă, âutoritate-pe care a conservat'o . . 
şi: succesorii lui August după dânsul. Cei-Valţi  sue-, 

cesori după August Vaii imitat și ai făcut să li se 
acorde deosebitele magistraturei ale poporului: roman, 

_nu în toemai ca August în interval de mai mulți ani; 

cică August de abia s'a investit cu tote aceste magi- 

straturi, în timp de uprâpe două-deci de ani, ci. una 

câte una întrun timp "mult mai scurt. Şi cu cât Im- 

-păratul avea .predecesori mai mulți înaintea lui, cu 

atât timpul dintre conferirea acestor magistratură era 

mai scurt. DR 

Aşa s'a urmat cât-va timp. Cât ? nu:se ştie. Ceia 

„ce se ştie este că la avenimentul lui Vespasian, cam 

după vre-o: sută de ani de la înființarea: guvernului 

imperiil, avem 0 lege numiti: leg regia de împerio . 
Vespasiani în care vedem. de-odată acordându-se lui 

- Vespasian, tâte magistraturele, care altă dată fuseseră. 

acordate lui August una câte una. în timp de aprope” 

dou&-deci de ani. Textul acestei lex regia de înperio 

Vespasiani - sa descoperit în secolul al XIV, în- 

“tre anii 1342 şi 1353 întw'un oraş din Italia numit La- 

tran. O -mâăre controversă s'a iscat între deosibiţii ro- 

maniştă, între. deosibiţi interpreţi ai dreptului roman, , 

asupra authenticităţii acestei legi. Sunt mulţi care ai 

„exezut, între care Hugo şi Niebubr şi unii cred şi până 

astă-di că rextul acestei legi ar fi apocryphii. Ast-fel 

se.. dice şi despre tablele pe care se “găsesc săpate le- 

gile relative la oiganisarea şi la drepturile locuitorilor 

muncipiilor Malaga şi Salpenza din “Hispania, a căror 

- locuitori ai fost gratificaţi cu Jus Latii._- 

Mai de 'ună:di, sunt aprâpe dece ani de când s'a 

descoperit în Ossuna, o altă tablă. Şi autenticitatea a- - 

cestei table s'a contestat de unii paleographi. Am citit 
tel + a | 

, 

4 
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în special discuţiunea între Laboulaye şi Charles Gi- 
„xaud. Charles Girand împreună cu Savigny și cu immen- 
sa mare parte de archeologi, de istorici, se -pronunță în 
_favârea autenticităţii tablelor de -l£, Salpensa şi Malaga. 
“Am citit cu atenţiune tâte aceste' discuţiuni şi nu hesităi 

să mă pronunţii în favorea autenticităţii acestor table, 
tot aşe şi pentru tabla din Ossuna, (colonia Iulia Geni- 
tiva) din Ispania, şi tot aşa, împreună cu marele pro- 
fesor Charles Giraud şi asupra tablei găsite în Latran. 
“Mai cu seamă în privința acestei legi regia de împe- 
io, după cum spune Ch. Giraud, controversa nu me- 

-rita atât de multă atenţiune. Căci, dacă astă-di, cu 
t6te mijlocele pe.-care . le posedă paleografi, de a re- 

" constitui întrun mod aprâpe exact stilul archaic al 
_primelor secole de latinitate, e greii de a falşifica, de 

a fabrica inseripțiuni vechi, dar în secolul al XIV, 
când ştiinţa arheologică era departe de a fi. atât de 

„perfectă ca-în diua de astădi, în cât să se pstă serie 
"cui prescurtările, cu care se făceaii inseripţiunile pe. 
"table şi monumente și cu stilul din acele timpuri, 
era mai grei de a fabrica o. lege intreagă cu siyl 

“arehaicii. 
Textul acestei lege Reg gia nilii dă Charles Giraud. 

la pagina 225 a, serierii sale intitulate Histoire du. . 
droit vomain. Facilii cu lacunele ce coprinde, în o-. 
riginal şi în tzaducţiine: CS 

Poodus cum 1 quibus vo- Alianţă cu cineva 
lei facere, ita uti licuit vrea să facă aşia cum a 
divo Augusto , ''Liberio : .fost permisii divului Au- 
Julio Caesari Augusto, . gust, lui 'Tiberiă Julii 
Tiberioque Claudio. Cae- , Cesarii August, ș şi lui Ti- 

-sari Augusto Germanico. * beriii Claudiii, Cesar Au- 
gust Germanicul, 

Utique ci Senatum ha-” . Asemenea săi fie pei- 
bere, xelationeim: facere mis de a avea Senatii, 
remittere , Senatuscon- de a face raporturi Se- -
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-sulta per relationem :dis- 
- cessioriemque facere li- 

'divo .-: ceat, ita uti licuit 
Augusto, Tiberio Julio 
"Caesari Augusto, Tiberio 

matului, de a trimite a- 
E faceri de resolvat Sena- . 

Claudio Caesari Augusto : 
| Germanico. i că 

- ma .discessiunei, înt 
“maj precum a fost per-. 

- tului, de a face Senatus- 
consulte ' prin raporturi, 
sati prin: votare în for- : 

întoe-: 

“mis divului Auguștii, lui - 
Tiberiti. Juliii Cesar Au- 
gust, lui Tiberiii “Claudiă 
Cesar August Germăni- 

- Utique cum ex volun-. 
“tate, auctoritateve, jussu' 

mandatuve : 6jus., 
senteve ! eo Senaţus ha- 
bebitur, omnium rerum 
jus perinde habeatur ser- 

pro- ă 

vetur ac si e lege: Se-. 
“natus edictus esset ha-. - 

bereturque. 

* Utique quos magistra- 

- tum - potestatem, - impe- 

rium, curationemve cujus 

rei petentes Senatui po- 

"-puloque Romano com- 

“ mendaverit, quibusve su- 

fragationem suam dede- 

rit, promiserit ; -eorum 

comitiis quibusque . ex- | 

"tra, ordinem. ratio habea- 

tur. 

cul. 

| - Asemenea” când Sena-, 
tul după. voinţa, autori”. 

- tatea, ordinul sati man- 

viintatii. 

datul lui, sati el -fiind | 

present va încuviinţa, re- . 
- lativii. la-tâte, dreptul să 
fie şi să se păstrese în- 
toemai” ca cum printr'o 
propiă a sa lege Sena- 
tul va fi-dictat şi încu-- 

Asemenea să aibă a- 
ceiaşi putere ordinară saii 
oxtraordinară magistraţii 

“cari cerând vre-o puter e, 
vre-unit imperii, vre-o 
curaţiune a unei afaceri, 
îi va fi recomandat Sena- 

„tului şi popolului Ro- 

3
.
 

manu, 
sâii. promisi -suffragtul 
saii în ale lor comiţii, 
ca: cum ar fi tost aleşi 
de Senati şi de comiţii în 

„ formele republicane în 
„timpul Republicei. 

4 

saii le:va A dat:
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"Utique ei: fines. 
merii proferre, 
vere cum ex republica 

censerit ' esse liceat ita 
"uti licuit Tiberio Claudio 

-Caesari Augusto. Germa- 
nico. 

N S 

Utique quae cumque 
„ex usu reipublieae ma- 
jestate divinarum huma-! 
narum publicarum  pri- 
vatarumque rerum esse 
e censebit, ci agere fa- 
cere jus. potestasque. sit. 
ita uti divo Augusto Tibe.- . 
rioque Julio Căesari Au- 
gusto Tiberioque Claudio. 

- Caesari Augusto Germa- 
nico fuit. 

Utique quibus legibus 
plebeive scitis seriptum 
fuit ne divus Augustus 
'Tiberiusve Julius Caesar 
Augustus "Tiberius - que 
Claudius Caesar Augus- 
tus Germanicus tener: en- 

tur, îs legibus. plebisque- 
“scitis 
Vespasianus solutus. sit, 
quaeque' ex quaque lege 

-po- 

pPromo-. 

imperator Caesar 

384. 
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vogatione divum Augus- - 
_tum Tiberiumve Juliura 

Asemenea săi fie pei- 
misii, cum va crede mai 
„bine în interessul Statu-. 

lui să înaintese, să mute 
mai departe hotarele po- 
meriului (bulevardul din. 

_prejurul - didurilor care. 
înconjuraii Roma) pre-. 
cum a fost: permisii lui 

„Tiberiit  Claudiii Cesar 
Augustii Germanicul. 
„Asemenea să aibă drep- 
tul şi puterea să lucrese, 
să “facă tâte câte va ere- 

„de în interesul majestăţii 
Statului” dintre lucrurile 
divine şi humane, pu- 
„blice şi private, întocmai 
precum a avut dreptul 
ŞI. puterea a face divul 
Augustii şi - Tiberiă Juli | 
Cesar August şi 'Tibe.- 
rit * Claudiii Cesar Au- 
gustii Germaniecul.. -. _ 

„ Asemenea de acele legi” 
şi plebiscite de care a fost 
"seris ca să nu fie ţinut . 
Divul August, sati 'libe-.! 

"rii Juliă Cesar -Augustii, 
saii Tiberii Claudiu Ce-- 

"sar August Germanicul, 
de acele legi şi plebiscite | 
să fie 'desleg gat Şi Împera- 

_torele: Cesar Vespasianii, 
şi tote cele ce a trebuit 
şi putut face: în virtutea 
ori-cării legi sai Senatus-



Caesarem Augustum Ți- 
beriumve, Claudium Cae- 
sarem  Augustum, Ga- 
manicum. facere oportuit, 

ea.omnia imperatori Cae- 
sari Vespasiano Augusto 
facere liceat. i 

385 

- Utique quae ante hane 
legem rogatam acta, ges- - 
ta, deereta, imperata ab. 
“imperatore Caesare Ves-. 
pasiano Augusto jussu. 

"mandatuve ejus a quo- 
que sunt, ea perinde justa 
rataque sint ac si populi 

* plebisve jussu acta essent, . 

Sanctio.. a 
-. Siquis hujusce . legis 

„ergo adversus leges ro- 
 gationes plebisve scita Se- 
natusve consulta fecit, fe- 
cerit, sive quod eum ex. 
lege rogatione plebisve 
scito  senatusveconsulto . 
facere oportebit non fe- 
cerit, hujus legis ergo 

“id ei ne fraudi esto neve 
quit ob eam rem populo 

„dare debeto neve cui de 
ea re: actio neve judicatio 
esto, neve quis de ea re' 
apud...........agi sinito, 

consulti Divul Augustii, 
sai iberiă Juliii Cesar - - 

| August , sati. TPiberiti 
Claudiu Cesar Augustii! 
Germanicul,. tote acelea 
săi fie permisti a face şi 
Imperatorului Cesar Ves- 
„pasiani Augustii. 

Asemenea tâte câte 
înaintea propunerii ace-. 
stci. legi aii fost făcute, 
lucrate, decretate, ordo- 
nate de Imperatorele Ce- 
sar. Vespasianii Augustii, . 
sau după ordinul şi man- 
datul lui de oră-cine al- 

„tul, tâte- acelea să fie le- 
gale şi puteinice întoc- 
mai ca cum ar fi fost 
făcute după ordinul po- 
porului sati al plebeii. 

Sancţiune. 
„ Dacă cineva, din causa . 

„acestei legi a: făcut saii 
va fi făcut contra legilor, '. 
plebiscitelorii ,: Senatus- 
'consultelor, sati dacă nu 

"Ya, fi făcutii ceia ce tre- 

buia să facă în virtutea 

“vre-unei legi, plebiscitii 
sati Senatusconsultii, din 
causa acestei legi, acesta 
să nu'i fie spre nici o vă- 

“tămare, nici să fie r&s- 
" pundătorii din causa a- 
cesta către poporii întru 
ceva, nică să se dea cuiva 
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. pentru acâsta; contra lui 
vre-o acţiune sati vre-o 
persecuţiune, nici să potă 

„cineva pentru acâsta con- 
-tra lui intenta - acţiune 

Sa | „înaintea... 
In vivtutea acestei legi se acordă lui Vespasian 

puterea. de a edicta, de a-decreta, de-a impera, ca 
consol, ea pretor, ca şi cum ar impera un consol, 
eu şi cum ar decreta sati -edicta .unii pretor, ca şi 
cum ar edicta poporul roman sati plebea, adică co- 
mițiele centuriate sai tributare. | 

" Cu alte Cuvinte prin acestă lege i se acordă lui Ves- 
-pasianii de o dată în bloc, suma tutulor magistratu- 
„elor romane în virtutea cărora îi este lui permis să 
facă totul, ea guvernator, ca pretor, ca consol, ca pon- 
tifice, ca comiţii centuriate, ca comiţii tributare. Ceea 
ce dovedeşte esactitatea a ceia ce am spusii înainte, că 
de la un timp înc6ce, nu se. ştie de când, deosebitele 
magistrătură în loc să se confere prin legi centuriate 
Impăraţilor romani, la distanţe mari ca în timpul lui 
August şi la distanţe din ce în ce mai mici după Au: - 
gust, a venit un moment în care tote aceste magistira- - 
tură aii fost acordate prin o singură: lege în bloe ŞI 
ucesta era în usii dejă în timpul lui Vespasian, după 
cum ne dovedeşte acâstă lege celebră, care acordă 
puteri Impăratului cu tote atribuţiunile în stat, legisla- 
tive, judecătoreşti, esecutive. Aşa s'a urmat şi după 
dânsul, până când 'asemenea legi: de imperio nu ati 
mai fost necesare, ceea ce de-sigur numai era necesar 
în timpul lui Dioeleţian. Şi chiar acestă /ege. regia de 
imperio, care la început era. votată de comiţiele cen- 
turiate, a finit, prin-a fi un simplu Senatuseonsult. Iar 
de la Dioeleţian încolo, de sigur. pâte şi mai dinainte, 

„nici un asemenea Senatusconsult nu mai fu “necesar. . 
Ci Impăratul, prin acâia că'cu ajutorul gardei preto- 
riane sati prin alte mijloce ajunge să puie mâna pe 

4.
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cârma Statului, prin acâsta chiar. de fapt ca şi: „de 
drept este investitii cu tâtetputerile, legislativă, judecă. 
torescă şi administrativă sai executivă. Și dacă ar fi 
posibilitate de vre-o îndoială, şi dacă a fost. înainte! 
posibilitate de vre o îndoială penir u ca să se conteste au- 
tenticitatea acestei legi de dmaperio Vespasiani, îndo- 
iala a dispărut cu desăvârşire de la descoperirea în 
original a manuscrisului care conţine Instituţiunile lui 
Gaius, acel tractat elementar de drept care se ocupă 

" înt”un mod complet de întrega materie “a dreptului 
"roman, care din norocire-are puţine lacune, în care 
avem paragraful 5 din Comentariul I, în care. Gaius 
“spune în modul cel mai positivii că : Constiturțiame - 
perială este ceea ce Împăratul prin decretul: său, 
pr in edictul săi, sai prin epistola sa întocmește, 
și nică o dată nu a fost îndoială, că constituțiunile 
imperiale (ori care ar formau lor) ai putere de lege, 
de ore-ce Iupăratul primeşte împer: iul printr'o lege. 
Cu. alte cuvinte din acest imperiii derivă puterea sa 
legislativă. Aşa dar, rămâne constant că încă demult . 
timpii Împărații, prin decretele, prin epistolele şi prin. 
edictele lorii făceau legă proprii dise. O! că în timpul - 
lui Gaius este așa, şi că este aşa cel puţin pentru acea” 
formă, de constituţie care se numeşte edictii, e mai ane- 
voie de contestat. Ceea ce însă e controversat ŞI Con-- 

testat e, dacă Împăratul, înainte, de Gaius, când făcea 
constituţiuni. imperiale numite - epistole sati decrete, 
făcea legi propriii dise. Nu să e cine-va câre să con- 
teste validitatea decretului sai a epistolei. Cestiunea 

controversată între interpreţii dreptului -roman este - 

“acesta : Dacă acele deerete şi epistole ai putere gene- 

„rală de lege pentru a se aplica nu numai la speța în 

cestiune şi “Ia personele despre care vorbeşte epistola, 

sati. decretul, ai putere generală de lege pentru a se 

aplica la ori-ce alte persâne în, viitor în specii identice ? 

- M& explicii. Şi ca să mă explici-trebue să spun mai 

întâiăă ce sunt aceste tri. feluri de constituţiuni „din



care unele portă numele de epistole sati rescripte, al- . 
tele portă numirea de decrete şi altele portă numirea 
de edicte propriii dise. Impăratul asumând pe. capul 
săii tote magistraturele şi întrega putere judecător 6scă 
ŞI legislativă ca pretor şi puterea administrativă pro-- 
priii disă ca imperator, ca consul, ca proconsul şi ca 
cap al tutulor pretorilor şi al tutulor guvernatorilor-de 
provincii etc., avea dreptul ca pretor “dea legifera, tot 
ca pretor de a distribui dreptatea şi ca cap al puterii 
administrative, de'a da instrucţiuni, cireulări, cum se 

„dice astădi, la deosebiţii funcţionari care-eraii la o dis: . 
tanţă .Ore-care de centru şi. care nu puteai vorbi gură 
în gură cu dânsul ca siă câră desluşiră şi explicaţiuni 
verbale, între alţi la deosehiţii pr eşedinţi de provincie 
care eraii la câte-va'sute de mile distanță de el. Indu- 

“bitabil, Impăratul, în calitatea sa de capi al puterii ju- 
„decătoreşti, avea dreptul de a da deslegări paiticu- 
„larilor care Var fi consultat în interesele lor. Cine ar f 
împedicat pe pretor, -— de și nu 'era acâsta în rolul săti 

* obicinuit, — când ar fi dus un particular, în Joc să se. 
„ducă la.jurisconsult, să se ducă la el şi să întrebe cum 
înţelege el o cestiune de drept, nu în calitatea sa de 

„magistrat, ci în calitatea sa de om de legi, cine lar fi 
împedicat; să răspundă acelui particular. În timpul Re- 
publici, particularii se adresaii obicinuit la juriscon.- | 

"suliță ; şi în, timpul Imperiului se adresată la juriscon-- 
suliță, căci eraii jurisconsulţi celebri. Dar. ce săi facă, 
când eşia din gura Împăratului, avea mai mare 
autoritate. Să nu credeţi că. Împăratul răspundea 

- din capul lui în scris la întrebările ce i se făcea. 
Făcea o constituţie imperială, pe care o discuta, o 

elabora, o scria comisiunea sa numită Cossilium priu- 
cipis, care se compunea de jurisconsulți, Şi cl 'nu făcea 
“de. cât să o învestâscă cu sigilul săii.. Dar avea -mai 
mare autoritate, când venea din: mâna Împăratului 
un asemenea răspuns, cu tâte că eşia tot din capul unui 

Papinian, alu unui Paul și al unui Ulpian « care constituiaii 
>
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consiliul în timpul lut Antoninii Caracala, de cât dacă 
ar fi eşitii direct din pana lui Papinian sati a lui Ulpian 
sait a lui Paul, fără confirmarea Împăratului. Aşa dar 
când Împăratul răspundea particularilor, “când aceştia 
îl întrebaii, când da circulări la deosebiți funcționari 
depărtaţi, fie că o făcea proprio motut, fie că răspundea 
la întrebările. care i le făceaii aceştia, aceste circulări, 
aceste constituţii purta numele de epistole saii de 
xescripte -saii de mandate. Epistole, când: Împăra- | 
tul respundea prin scrisâre deosebită celui ce prin. 
seris6re sai prin petiție îli întreba saii îi cerea 
ceva. Reseriptii propriii disii sai subscriptio, când . 
Impăratul r&spundea. chiar. pe petiţiune -în josul ei. 
Dar Împăratul avea şi calitatea de magistrat -propriă 
dis, pentru a distribui dreptatea ca pretor. In acestă 
calitate: el judeca saă-în apel, sati câte o. dată în 
primă instanţă extra-ordinară, în tribunalul s&ii, care” 
tribunal era.compus din consiliul sati, presidat câte 
o dată de delegatul s&ii numit praefectus proelorio, 
câte o dată chiar de el, dacă avea timp, saii dacă per-. 
sona merita ca să preside el însuși, sati dacă. Impă- 
ratul era dintre aceia care avea amâre de ştiinţa drep- 
tului şi vrea săi audă deliberirile acestor jurisconsulți. 

Probabil. că un Traian sai un. Adrian,. adesea oră . 

presida în persână acesti consilii. Impăratul dar, în 

virtutea calităţi sale de magistrat, de pretor, avea 

dreptul de a distribui justiţia s și câte odată o distribuia în 

apel, altă-dată o distribuia evocând pr oecsu în primă şi ul-“ 

timă. instanţă în consiliul s&ii, întocmai pr ecum vu distri- 

buia magistratul poporului roman în timpul Republicei, 

„în forma unui decret (decretuin de la decernere a alege, 

de unde vorba românâscă a cerne). Decretul dar este 

“hotărârea luată în urma. aseultări a două părţi, în urma “ 

alegeri dintre-două păreri deosebite. 

„Pe eând'din contră Inipăratul, când facea un rescript | 

sai când. facea ov epistolă, nu 0. da între două părţi ci 

unei. singure persone, care îi cerea un lucru sai o
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explicare sait unui funcţionar care “i cerea o deslu- 
'şire, nu punea în distuţiune păreri deosebite ci după 
capul săi saii ali acelora care îl înconjura, hotăra in- 

„tun fel. fără. contradieţiune aci din contră sunt două 
- păren contrârii care-se diseitaii înaintea sa şi alegea 

în consiliul săă pe aceia caro i se părea mai bunii, aci - 
hotăra discerndând, ' cognoscens decernebat Ecă ceia 
ce se numeşte decretul Impăratuilui. Mai erai şi mân- | 
datele despre care nu vorbește Gaius, căci elle eraii . 

„relative de ordinari 'la materiele de drept publiei. 
Prin elle împăratul delega. o parte. din puterile sale 
prefectului Urbei, prefectului pretoriului, și mai cu 
s6mă legațiloi ce trimitea în provincii spre a-le gu- 
verna şi administra în numele săii. Aceste mandate 
conţineaii instrucţiuni date acestor funcţionari. 

In fine avemii edictele. Impăratul firă să” găsescă 
că s'a aplicat. râu o constituţiune a sa, saii fără să l . 
întrebe :nimeni, nică vi”un funcţionarii, nici vre-un par- . 
ticular, fără să fie două .părţi înaintea lui, care să se 
judece în primă sai ultimă instanţă de consiliu lui, 
fără să se ivâscă nici o dificultate, găseşte: de cuviinţă 
ca să dea o măsură afară ut dicai. ex, e, ca magistrat 
al poporului roman. . - 
"Ce? Il întreba cineva. pe pretorul urban, 1a înce“ 

“putul magistraturei, sale când dicebat ex, e, când spu- 
nea în publicii cum are să distribue justiţia, care 
sunt soluţiunile pe care el ure să le aplice la deosebitele 
cestiuni de drept, care se vor presenta în cursul ma- 
gistraturei sale annale ? Nu îl întreba nimeni. Ci de 
la sine, din capul lui, ne provocat iică de vre-o ne- 
domirire, nici de vre-o întrebare, da afară o serie de 
formule după care avea să distribue justiţia.. Pretorul 
făcea acesta pentru 'tâte cestiunile care presupunea | 

„că pote să se presinte în timpul magistraturei sale. 
Impăratul nu avea nevoe de acesta. Pentru ce ? Pentru 
că pe deo parte puterea, Impăratului nu era annală ca 

"a pretorului, ci pe viaţă. Apoi pentru că iel era a tot 
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„puternic, nu avea nevoie să se lege pentru viitor ca 
pretorul. In fine peniru că dreptul ajunsese să fie 
stabilit mai cu desăvârșire în timpul Imperiului. Im-. 
păratul ce făcea ? Asupra uniti casti special, sati care 
vedea că nu e bine resolvat da celelalte: legi ante- 
ri6ro, asupra unei lacune pe care o găsea în “lege şi 
asupra căreia “nu- se pronunţase legiuitorul, asupra 
undi -cestiuni. speciale, dar tot în calitatea sa de ma-: 
gistrat, toi în virtutea putereă lui, jus edicendi, edicta, 
nu ca pretorul odată pentru tot anul, pentru-că Im- : 
păratul nu era annal ci pe.tâtă viața. Când i se pă- 
rea lui că trebue să se reformeze o lege care nu mai 
era bună, sati să se împlinâscă o Jacună care nu era 
împlinită prin - nică o altă lege, atunci făcea: o con- 
stituţiune care se numea edict. Enunţa în public, fără 
să fie provocat de nimeni, asupia unei. specii, dând 

"o soluțiune Gre-eare, nu. ca judecător, nu ca capă su- 
perior al funcţionarilor, nu ca răspuns la o întrebare 
a unui “particular, fiu că aproba sai desaproba o ee- 
rere a unui particular, ci-ca un legiuitor propriu disii, 
în tocmai ca pretorul: Acâstase numeşte eclicti. 

Ca edictele împăraţilor să aibă putere de lege, de 
când dânşii aii început să facă edicte, evident -că nu 
pâte să fie cea mai mică indoială, şi de aceia nică 
ilustrul Stavigny, nici marele Puchta, "nică YVanghe- 
Tov, Nică un interpret al dreptului roman din nică o 

t&rră nu a pus nici-o dată la îndoială că Împărații, 

de când aii început să facă edicte, prin aceste edicte - 

ei făceaii legi generale, applicabile tutulor. Nu e ces- 

tiunea. aci. “Cestiunea e pentru epistole, pentru re- 

'seripte, şi pentru decrete. Se înțellege de ce pentru - 

acestea este cestiune. Pentru că .ce sunt reseriptele ? 

Deslegări date unei persone asupra unor puncte care 

îlii încurcă .sai deslegări: date unui funcţionar care 

1 întreabă. Dar mai cu s6mă ce este: decretul ?- O ho- 

tărâre dată între două persne. Apoi dacă e un prin- 

cipiti i în materie de drept e acesta al „velativităţii, au-
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torităţei luerului. judecat. Autoritatea lucrului: jude- 
cat există între părţile care sai judecat și intre 
“moştenitorii lor. Atât ar mai lipsi ca tote prostiile. 

judecătorilor să trecă ca mazime universale de . 
drept, destul că, vay de ci, âmpricinaţiă sunt legați 

“de hotărârile lor, de multe. ori înjuste De accia se 
Şi zice: 7es judicată pro veritate habetui inter veos. 

S'a admis ca lucru judecat să fie unii adevăr între păr- 
ţile care sati judecat şi aceasta dintr”un alt interes de 
ordine publică, pentru. ca procesele să nu ţină se- 
cole; căci mai bine să fie o soluțiune strâmbă între - 
două. persâne şi. să se linistescă amândouă, de cât să 
se judice decinai „de: ani, să'şi peardă timpul, săşi . 
peardă sănătatea, s să peardă bani şi la urmă amân- 

două să sărăcâseă şi totul să intre în -mâna altora. 
Prin. urmare când va. ţine un proces prea lung 

timp, cât de drept să fic, şi cel care a câştigat a 
“perdut, pentru că a. perdut cheltuelile procesului şi 
timpul în” care putea să muncească și să câştige mult 
mai mult de cât valrea procesului. 

__ Sunt ţări unde autoritatea lucrului judecat nu re- 
sultă de cât după multiple hotărâră, „cum era la noi - 

"înainte,de Regulamentul organic... Si 
„'Le judecat la divanul veliţilor boenă, te judecat la 

divanul domnesc, hotărârea mergea: la domn în apel, 
- partea nemulțumită putea apela da, al' doilea domn şi. 
„dacă nici acesta nui da dreptate, apela. la al treilea 
domn şi numai după 'ce al treilea domn hotăra, atunci | 

„se isprăvea totul. Apoi trei domni, când vomii pune 
pentru fie care că a domnitii-dece ani face 30 de 
ani. Procesul putea dar să dure peste trei-deci de ani. 
torte uşor şi fârte. adessea. În urmă a venit Regula- 
mentul organic, care a qlisii că e destul să hotărască 3 
un domn și încă şi atunci ţinea procesul dece, dou&- 
deci de ani fârte -adesea. 

Astă-di s'a mai seurtat puţin în aparenţă. In ade- 
"văr mergi la: Tribunal, mergi la Curtea de apel. apoi 
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„te pâte. casa. (uurtea de Casaţie şi te trimete la 
Craiova, te mai caseză o “dată şi te trimete la Ga- 
laţi, te mai. casâză altă. dată şi te trimete la Iaşi. 

+ y : o . . - - = . 
Cunoseii un procesa lui Grigore. Eliad contra Primă- 

„viei de Galaţi, care. a percurs tote curţile de apel din 
țară, și dacă: se întâmpla ca să ţină câte şâpte, opt 
ani inaintea unei curți, putea să moră și cl şi toţi. 

„moştenitorii lui şi mulţi primari. din Galaţi, şi să nu 
se mai isprăvească procesul. Se înţelege dar că între 
acest inconvenient al perpetuării proceselor şi gâl- 
cevii intre Gmeni, care este lucru. forte pericolos, şi 
strâmbătatea  hotărirei . definitivă, a trebuit să se 
“aleagă între două rele unul, şi sa ales că şi o ho- 5 Ș Ş 
tărâre. “strâmbă “chiar, trebue să, oblige pe cei doui 
litiganţi şi pe moştenitorii lor. Căci nu ai: de cât să . 
te lepedi de moştenire, dacă: nu vrei să ei sarcina 
hotărârei. După. aceste explicaţiuni. se înţelege mai 
bine cum se pâte naşte cestiunea. Hotărârea care era 

dată între Ion şi Pavel relativ la procesul care exista 

între donşii să aibă autoritate de adevării între ci, 

aşa a voit Impăratul. : Dar de ce să dai acestui de- 

cret: calitatea de regulă generală în specii analoge, 

aplicându'l- tutulor cetăţenilor romani. saii peregrini 

care vor fi să se judice în fiitoră asupra unei specii. 

identice? E prea grav acâsta. Pâte că şi consiliul 

_ Impăratului nu şi-a dat tâtă osteneala cum şi-ar fi 

„dat?o când ar fi știut că Impăratul voia ca hotărârea 

-să aibă caracter general. De aceia şi Savieny, Systemi 

de drept roman, 'Tomii IL, $$ 23 şi 24, este de pă- 

vere că aceste. decrete. ne fiind de cât niște hotărâri, 

nu pot să aibă autoritate de cât între părţi, afară, 

: numai dacă, dice Savigny, când Impăratul a dat acest 

„decret, a dis: Să ştiţi că pe fiitor tot cum am decis. 

= 

Gă . trebue să urmeze judecătorii în. specii identice. 

Așa pâte. ar fi mai raţional ca să decidem. Dar ce 

să facem textului lui Gaius care e precis, care. qlice:: 

Nu a fost mică o dată; îndoială că acâsta (adică nu 

1
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numai edictele, ci tâte constituţiunile) are putere de- 
lege. Observaţi că Gaius dice: îd, acesta. Apoi dacă 
voiţi -să raportați pe id la ultima parte a frasei, atunci 
vă isbițţă mai r&ii de dificultate, căci atunci se referă. 
la epistolă. Id, acesta, nu se pote referi de cât la 
tot, adică la quod constituit. Ca săl atribui numai, 
la epistole, nu: poţă, pentru că ar fi trebuit juriscon- 
sultul să dică gain ea. Și un jurisconsult ca Gaius - 
nu: e obscur, cum. sunt obscură cei modermi care 
sub pretext de a nu repeti o vorbă, nu o repetă, 
în Joe să o repete ca să fi6 elari. Ca id să se refere 
la edictaun, ar fi trebuit cel puţin ca vorba, edictuun 
să fi fost pusă la sfirşiti.- 
"Aşa dar trebue „să admitem opiniunea lui Puchta 

(Cursit asupra “Instituțiunilor luă Justinian, 'Lomii 
I, Ş-111), pe care o admite. şi Demangeat, pe care 
C imite și marele Pellat, celebrul meii profesor, la 
cursul ce făcea la facultatea de drept . din Paris, -că 
adică, tâte constituţiunile imperiale. ai avut putere. 
„de lege măcar că aveaii în apârență caracterul 'de 
relativitate. Şi de ce? Nu înţelege. 6re lectorul că de 
fapt, trebuia să aibă putere de lege. Apoi 'când ar 
fi dat un decret Tiberiii saii alt Impărat într'o specie 

_Gre-care, cine ar fi indrăsnit întmo specie identică - 
între alte pers6ne să'i ocolească decretul? Judecătorii 
îl aplicaii și la alte j:rocese din- câusă de linguşire, 
dacă nu din causă de frică. Linguşitorii sunt în imensă | 
mare parte în societate. Numărul lor e mult mai. 
mare de cât al nelinguşitorilor, ast-fel “în cât de 
taptii, susţinute de frică saii de servilism, deeretele + 
Sai făcut consuetudine. Aşa în -cât tot cei trăsnea 
Împăratului prin capă, sub formă de reseript, epis- 
tolă, sati deeret, era urmat orbește de toţi. Avem 
însă constituţiuni imperiale, şi acest argument ne a- 
jută mai mult în darea precedentei soluțiuni, în “care 
se gicea: Acestă constituție e personală.. Cu alte 
cuvinte Împăratul când nu avea de gând ca consti-
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tuţia să fie generală, trebuia s'o spue: Slugoilor, le 

dicea el, - vreaii ca constituţia să fie personală. In. 
adovăr ce trebuinţă era să mai spue că constituţia 
e personală dacă prin caracterul ci acestă: constituţie - 
ar fi fost personală? Aşa în cât-nu e cea mai mică 

"îndoială (cestiunea e. controversată dar în mod: serios 
nu e.controversabilă) că tote decretele, reseriptele' şi 

"epistolele ati. putere generală, de lege. 
„Acum când ati început să aibă acest caractor ? 
Acesta e'o cestiune .de historie. Dar că decretul a 
avut putere de lege, dar că epistolele aii avut putere dele- 

"ge mult înainte de Gaius, acâsta este sigur. De când? De 
când le-a plăcut Impăraţilor acesta nu o putem şti întrun 
“mod. precisii, pentru că nu cunâştem bine. t6tă historia 
dreptului roman. Dar iată ce putem conjectura întrun, 
mod aprâpe sigur. Cei dintâiti Impărăţă, la început când 

Republica era ceztiune de eri, de-alaltăeri, când trăia . 

încă 6menii care fuseseră învăţaţă sub instituţiuni republi-: 

. cane, când puterea imperială era departe de a fi consoli- 

dată când mai rămăsese nepoți sau strănepoţi din ai lui 

“Cassius şi Brutus; care putea să isbâscă în August şi Ti- 

perii, când era un Labeon, căruia impăratul e voit să "i 

dea. consulatul de mai multe” ori şi el nu la primit, 

în acel timpi “nică chiăr Senatul nu începuse să “facă 

legi de drept privat şi. încă, lueraii comiţiele: centu-- 

_xiate; necum. reseriptele şi decretele să aibă putere 

de lege. Dar mai târziti, Impăraţii în loc să strângă 

comiţiele centuriate, ati strâns Senatul şi ai făcut legi 

de. drept. privat. sub formă de senatusconsulte. Ast-iel! 

avem senatusconsultul: Claudian, Neronian şi altele, 

tâte. în materie. de drept privat, făcute de acest corp 

“care ia compus din umbrele: Impăraţilorii, Evident 

'că în aceşti timpi Impărați nu aveaii încă curagiul de 

a face reseripte şi decrete “cu putere de lege., , 

_ Evident că în acestă peri6dă decretele, reseriptele 

şi epistolele sunt departe de 'a avea putere de legi. 

pentru-că Împăratul nu începuse să facă ediete de cât în 

7 2 .
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materie de dreptd public; cum era să facă edicte care, 
„să aibă putere de legi în materie de drept privat? 
Când dar Împăratul a început să facă decerete cari 
să aibă putere de legi în materie de drept privat? 
„Când s'a mai consolidat, când n'a maj avut trebuinţă 
nici de Senat. Pe cândi avem senatuseonsultele” Ve- 
leian, Macedonian, Claudian, Neronian, giceți de sigur 
că nu avem decrete nici reseripte cu caracter general. 
Senatusconsultul Veleian e din timpul lui Vespasian, 
așa dar de sigur în timpul lui Vespasian încă nu 
avemii rescripte și decrete care să aibă putere de legi. 
Când .a început decretele obicinuit să aibă putere de 
legi? De.când se vede în istorie dispărând senatuscon- 
sultele în materie de drept privat. Atunci cum a în- 
ceput ? Impăratul nu a început să aibă curagiul să dea 
edicte, ci a dat câte o desluşire. A. venit cutare. ju-" 
risconsult şi a dlisti căe ste bună desluşirea, a venit ju- 

“„decătorul. cutare şi-a aplicato, unul. astă-qli, mâine 
altul,. doui, trei președinți de provincie, trei, patru 
pretor, şi obiceiul s'a introdus ca să o aplice mai 

„mult timp şi.când a trecut două-Jecă trel-deci de 
ani, a:căpătat de fapt putere de lege. Aşa sa ur- 
mat subt urmașii lui Vespasian, mai târditi mai mult, 
mai tărdii încă și mai” mult, până când a ajuns: să 
se. qlică: Ceea ce Împăratul decide înt”o speţă, fiind 
că el decide în cunoştinţă de causă. înconjurat de cei 
mai înalţi jurisconsulță, să fie considerat că are. pu: 
tere de lege. De la Adrian încolo numărul reserivtelor 

„și deeretelor având putere de lege a devenit forte 
mare. După Antoninii Caracalla, şi mai cu s6mă de, 
la Dioclețian încolo, Impăraţii aii aruncat cu desăvâr- 
şire masca josti şi ati început să „facă edicte.
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„PERIOADA A PATRA 
In. această peri6dă începe degenerescenţa ştiinţei . 

dreptului. In peri6da II- dreptul .e sever, inequitabil, 
inegal. În peri6da a doua dreptul este fix, însă încă 

sever, dar egal pentru toți. Cu 'cât mergemii şi ne - 
- apropiomii de peri6da a treia, dreptul se îmblândleşte, . | 

aprâpe de Cicerone se îmblândeşte forte mult, până 

când la finele Republicei ajunge să fie numai apa- 

rență de severitate, ellii este însă mult imbibat de 

filosofie; cu .tâte acestea: încă nu a ajuns la apogeii. 

A .trebuit să vie Imperiul pentru .ca tâtă activitatea 

să se concentre. în studiul şi perfecţionarea dreptului. 

In adovăriă activitatea, emulaţiunea a fugit după câm- 

„pul: de vesbel. Militari de aci inainte numai mergea 

să capete glorie pentru ţară şi numai aveaii speranţa - 

să intre triumfători în Roma. Arta militară nu mai 

„era pentru capacităţile înalte, pentru că în stare de- 

servitute numai linguşitorul reuşeşte, numai el ştie. 

fără merit, şi numai prin intrigi şi linguşire să ocupe 

funcțiuni înalte. Eloquenţa politică dispăruse: aseme- 

nea: -Forul: era mută, amorţise tribuna oraţiunilor. 

Literatura începe; să devină -servilă. Horaţiii, cu tot 

geniul ' săi, Jaudă în. mod. exagerat pe August, îliă 

compară cu deii într'unii styli de o lingușire desgus- 

“ţătore. ' Assemenea şi Virgiliă nu e mai puţin desgus-



„898 

tătorii în. Bucolice şi Georgice prin adulaţiunile scle. 
Rarii se găseşte în timpul Imperiului câte un histro- . 
vicii oxactii, câte un critic severii. D'abia, aven câte. 

unii Taciti. . - 
Prin urmare nică literatura numai 'dă. oeasiune de. 

ocupaţiune spiritelor, independente. Și fără. indepen- 
dență nu e geniii. Servu nu pote să fie genial, nu- 
mai omul liber pâte să fie genial. Ce mai rămânea 

" darii tutulorii inteligenţilor mari ale acestui: popor 
mare, care. se numește. poporul Roman, cu ce putea. 

să se ocupe „cei independenţi ? Nu. le mai rămăsese 
de cât. ştiinţa dreptului. Căcă, Impărații, prin abila lor - 
astuţie, ştiind că dintre tâte ramurile. activităţi ome- 
neştă, chiar în timpul: Republicei, Romanii prefera 
știința dreptului, pe: cele Valţe le puseră sub obroci, 

„iar Qreptului nu numai: că "i-a lăsat Gre-care indepen- 
denţă, ba încă din contră a recompensat cu mari fa- 
Yorură pe cei moritoşi care s'ati ocupat cu acestă parte 
a 'activităţei omeneşti. -- - 
„De areia la. ştiinţa dreptului, dându-se „tot ce era 
mai genial în poporul roman, a ajuns în acestă. pericdă 
de despotism ştiinţa dreptului. la apogeii. . 
Unde sunt profesori pe care X-a „găsit eii la fa- 

cultatea , de drept din Paris? Ce re capacităţile ati 
încetat de a niai exista de' la 187 02 Departe. de mine 

" această ideie. | 
Dar economia politică. dar arta oratorică, dar tâte 

cele-lalte ocupaţiuni, - erait . înăbuşite în timpul lui 
Napoleon III, şi prin urmare. singura ştiinţă, din 
ordinea ştiinţelor morale şi politice. care putea să fie. 
tractată într'un mod independent şi de care se. ocupa 
tâte geniile, nu era de. cât. ştiihţa dreptului. Astă-di - 
dându- -se libert tate la tâte talentele, ştiinţele sociale, 
economia politică, politica, ai” rupt din domenii drep- 
tului cel puţin trei din patru părță "din capacităţi, 
mai cu sâmă că pe tărâmul dreptului parvii grei, 
când parvăi, parvii definitiv, pe când din. contră pe
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tărâmul celor. Valte materii, mai cu sâmă al oratorii, 
mai adesea oră niţică frază bine ticluită, recitată cu 
uă căldură prefiicută, ascunzând un mare neant. de 
idei, te face să parvii cu un mic bagagiii ştiinţifică. 
"De aceia se dă la „această materie 6meni care ati 

mai mult puterea. de a vorbi şi prea puţin puterea 
„de a munci nopţi intregi. Ast-fel când acâstă parte 

a ştiinţei e încuragiată, partea cea altă seri6să, la- 
boridsă esto mai putin ocupată şi e mai puţin ocupată 
fiind-că nu toți cei-ce se ocupă de dânsa ştiii să se 
ocupe. De aceia capacităţile juridice sunt mai puţine, 
de aceia profesori învăţaţă sunt mai puţini, în peri6- 
dele de libertate, 'de cât în periddele de absolutism. 
În timpul Imperiului roman găssimii cei mai mari juris- 
consulți romani, in -timpul imperiului francesii găsimii | 
cei mai mari profesolă de drept. - i Ş 

Aceasta nu este întâmplător, acesta e -un lucru fârte 
natural, când “şi dă cine-va osteneala, sl examineze. 
Darii în celle după urmă , „despotismul . care minasse 

"totul, a ajuns să mineze şi această ştiinţă şi să o're- 
ducă la uă simplă rutină, De aceia cu începutul se- 
colului al IV-lea, adică de lu Constantin în colo, in- 
trăm în degenerescenţa dreptului. 

De aci înainte numai găsim jurisconsulți, de. aci 

“ înainte, chiar constituţiunile imperiale sunt în regulă 
„generală mult măi puţin seridse, mult mai puţin. bune 

de cât: în . peri6da precedentă... Tar cât pentru stil, 

„găsimii o. latinească de cuine în care “ţi pierză min-. 

tea şi din care nu poţi să te descurci pentru că tre- 

bue să te osteneşti ca să citeşti o 'trază, “plină de 

epithete' şi- de proposiţiuni . incidentale. 

Mai lesne e ca să înţeleagă cino-va pe Cicerone de 

cât acel jargonii al Impăraţilor de la Constantin în- 

colo. Apoi când vine Justinian, trebue să facă cine-va' 

mare sacrificii pentru a “citi constituţiunile sale. + 

„In peri6da a patra avem „încă ca sorginte de in- 

stituţianc de drept privat, consuetudinea, până la
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Gre-care punct, dar şi acâsta ce să mai creeze, căci 

mai tot era creat. | 
. Gestiunea nu 'e de a se şti dacă consuetudinea mai” 

crează: instituţiuni de drept privat; nimeni nu discută 

acesta. Cestiunea este dea se ști dacă consuetudinea 
mai are putere dea distruge legi, precum avea acâsta | 
putere  destruetivă şi ereatrice: în peri6da a treia, a 
doua şi întâia. Asupr a..acestui. punet sunt mai multe 

păreri. “După o părere corisuetudinea şi în acâstă 

peridă are, nu numai putere” de a erea, dar şi de" 
a distruge legi. In acest sens se pâte invoca legea 
32 $ 1 care e un textal jurisconsultului Julian, care 
text. se află în titlu de legibus, în Pandeete, cart. I 
ut. 3, 

In âcest text, în “modul cel mai neindoiosii, Talia , 
spune că desuetudinea are putere de a disolva legi, 
și legă, fără să distingem de unde derivă, căci Julia nu 
distinge, fie că sunt “legă votate de comiţii saii consti- 
tuţiuni sati ediete ale magistraţilor, fie că sunt insti- 
tuţiuni create de consuetudine. Și unde jurisconsultul 

„nu distinge, nică: interpreții nu trebue să distingă. Și 

"în adevăr iacă ce dice Julian. Partea - întâia am tra- 
duso când, am arătat puterea consuetudinei în întâia, 
a doua şi-a treia peri6dă.. Julian dice în acestă parte . 
întâia: Ce e alt-ceva legea de .cât voinţa poporului 
şi puţin importă că vointa poporului se manifestă - 

în comiţiele centuriate saii prin edictul magistratului 

însărcinat cu puterea de “a legifera saii prin -acte şi 
fapte adică prin consuetudine. In partea a doua fi- 

nală, despre care ne ocupăm acum, Julian adaugă: 
Şi de aceia sa admis principiul că legile se: abrogă 

nu numai prin:voinţa legiuitorului (adică a comiţiilor) 
dar şi prin consimţimântul tacit: al tutulor, adică 
prin desuetudine. Că era aşa în timpul lui, Justinian, . 

„nu încape cea mai mică îndoială. Julian o spune. Dar 
e 6re aşa şi în peri6da a patra ? 'Trebue să decidem



    
„că. e asăj: de. i ua --ne-o: spune nică. un: test continu- i 
poran. cu "acestă peridăă,. at a 

î Prin faptul:eliar că; comisalii” lut Justinian, în seco-.. 
“val al VI-lea; aii “făcut: să șe însere ! în : acâstă compi- 

“" laţiunie, căre are pteie. de lege. iun text-a lui. J ulian, fără 
să corrâgă. mimi&, că care ai corresiă.. eciă ee nu'era. 

3 coniorinii e cu. voinţă Iipătatului, ca. să se. menţină în 
timpul: șăii, din acâsta” tiebus- să. conchidemti întrun. 
„mod, dacă: au: Sigur, dar” aprâpesigur, că acâsta â fost - 

| “voinţă ŞI: a. coimisaivilor lui-Justinian şi "A lui Justinian: . 
“3 Apoi ca 'Justiniăn. să fi voit acesta şi comisari -lul Jus:. * 

        

BI lui să "fi fost, aşa. "Căci alţ-f6l ar- fi fost. forte uşor să : 
-oprescă. parâgra aful 1 al. “lui Julian la vorba'. quare, Şi 

:-săştârgă restul; nu: avea de cât să: 'suprime, două rîn- 
duri de; la: “sfir şit «și pentru. 'veâsta nu. trebuia - multă 
E inteligenţă. Liste. adevărat, că: găsimii: câte. odată. frag” * 

a mente din jurisconștilţi, inserate în Pandeeto;. care nu 

  

   
   SERA Bioselă,. sati: introdus în Pandecte: “Dar. ăcâstă nu tre- 

i “bue, să o. :admitem ca. regulă generală, : acesta este:ex- 

să “cepţiunea;' pentiu- că. “Tustinian” -prin.. consțituţia care | 

"ordonă comisarilor “ca: Să furcă acesti compilaţie spune:,. 

„.că tote: textele pe. câre 16. vorii, găsi în dosacord- cu.. 

logislaţia” din timpul său, să. le sedtă; pe acelea care “vor. 

„avea; părţi - utile, să. le” disece, să-ia din :elle ce, e-bun . 

si să-eliminese cee rău; sati: si dacă li -se.ya, întâmpla să 

gășescă, ă fi ase. care îi încurcă şi pe care nu. je. potii lega, -- 

pentru: că sunt legate. prin: :0 frază, itexmediară; să... 

" compuie: şi: din-.eapul: lori 0. frază “ad hoc.: Şi de aceia --: 

i 2 găsimii întiunele' texte. “la început O. Jătin6scă” clasică pe 

bea „da fârşit. o asemerica, latinescă clasică, şi: la mijloc o'la- 

” tineseă. de cuine; care.e opera comisarilor luk Justinian. _ 

E E “Aci,. „când ar. fi fost; latinescă, de euine, am putea să 

ia * diââm- că. sati strecurat, vorbe. de -a le comisarilor lui 

“ -. Justinian, Dar puritatea , textului nu. i.pote. să fie pusă 
. A .. . Ri î T , PE Pta | A că . 20 

          

-:ținian să fi "facut! acesta, trebue ca, 'obicejul în! timpul .. i: 

  

„1. sunt, în “vigâre! în timpul luă Justinian, căci: aveni alte... 

„texte: care, Spun. evidentii.: coritrașiul, şi.care; texte din - - . 
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la îndoială. Cei care cunose deosebitele rade ale lim- îi 
bei. latine şi mai: cu s6mă a limbei latine juridice, pot 
'să spună că 'cutăre saii cutare “text 6 demn de a eşi 
“din: mâna 'lui, Julian. Noi nu putem să avem cea mai . 
mică îndoială că, vre-o vorbă din acest text ar emana. 
de la comisarii lui Justinian. In favârea acestei opi- 
niuni putem invoca şi paragraful 11 din Cartea I, titlu 

„2 din Instituţiunile lui Justinian, care este iarăși clarii 
"în sensul că: desuetudinea . are - puterea de a abroga 
imstituţiuni de drept privat: create chiar prin legi, prin 
“constituţii imperiale. sati alte sor ginţă de. dreptii scristi. -- 
“Sunt însă interpreță ai dreptului roman care nu ad-:: 

„miti, acâstă . opiniune. E se întemeiază pe legea 2 
- din condica luă Justinian,. Cart. VIII, tit...53; a căruia - 
rubrică, este guae sit longa consuetuda, (ce trebue săi... 
înţelegem prin: lunga, consuetudine). Acest text e forte. 

„scurt, el e. conceput în modul următor: :,Consaetiut.- 
dinis ususque longaevi non vilis auctorilas est, sed, - 
nou Usque- adeo sui valitura momento-ut rationen: 

„vincat aut legem.— Autoritatea: cousueludinei și-a. 
usului lougieval, nu este vilă (de. despreţuit) dar mu 

are în sine atâta: valGr e, atâta putere,.. în cât să, 
învingă rațiunea sat. legea“. Interpr eţii care Sai ser» - 

"vit: de acest: text dieii: Nu vedeţi că consuetudinea . 
nu mai pâte învinge legea, că nu mai pote“ învinge nică 
chiar rațiunea, * adică consequențele : trase prin inter- 
pretare, din lege, că dar -autoriţatea unei. consuetudini 
nu pote. să “fie aşa 'de mare în cât să învingă o lege, 
adică. să distrugă. sati să. abrâge o lege. Ce. “trebue să 

- „ înţelegem prin lege ?. Sar putea reduce. acâstă ex. 
presiune la constituțiunele înuperială, care - în acâstiă 
periodă purtaă numirea specifică, de „leges.. * | 

In sensul acesta, consuetudinea. av avea puteiei de 
a abroga instituţiele “ereate . prin consuetudine, legi - 
centuriate, plobiscite, edicte d'ale magistraţilor, - se- .. 
natusconsulte, vespousa pr udtentiun, dar nu mai ăr
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avea puterea de a abroga instituţiele create prin 
constituţiunele imperiale. . E | 
„Legea 2 în questiune este a Impăratului Constantin, . 

„este o constituţie adresată lui Proculus,. preşedinte 
„de provincie, dată . din Constantinopole în anul 319 
„de la Christos, - e 

Trebue săi dăm cel puţin acest sens? Nu cred. 
Și iacă de .ce. E lesne de înţeles că nimenca mai - 
bine de. cât Justinian şi de cât comisarii lui, nu pu-. 
teaii să ştie, dacă consuetudineă în timpul săi mai” 
putea disolva. constituțiuni imperiale. Fi ştiai mai | 
bine. de cât noi-toţi. Ei bine! Dacă ar fi ştiut el că. . 
consuctudinea numai disolvă constituţiuni imperiale, 
nu ar fi lăsat pe comisarii lui să însere paragraful . 
1 al legii 32 a lui Julian în Pandecte. Chiar dacă 
Justinian nu ştia mult, drept, comisarii lui însă știati 

„care e val6rea consuetudinii. Acești - comisari - erati 
şei-spre-dece la număr, dintre care doui relativii eru-.: 
diți, unul Teofil şi: altul, Tribonian. Să interpretăm 
pe de altă parte cum fac unii interpreţi-ai dreptului 
roman, să dicem că' acest text a fost interpolat, iar, 
nu se pâte. Am arătat puritatea textului, care nu 
permite cea mai mică bănuială de interpolare. Am. 
arătat. cum acâstă interpolare era forte uşoră de făcut, 
că nu aveati comisarii lui Justinian de cât să ștergă 

“frasa.. din urmă, De. aceia e probabil. că' din erdre. 

comisarii care âii redactat Condica, -aii. înserat con- 
stituțiunea lui Constantin. Că Constantin a voit cu 

„cel puţin constituţiunile -imperiale, dacă nu tote sor- 
gintele de drept scrisă, să nu: mai potă fi abrogate. 
prin desuetudine, nu .e îndoială. Dar voinţa lui Jus- 
tinian a fost să revină la recunâşterea _tradiţiunel ro- . 

- mane, exprimată prin legea 32 $ 1 D. De legibus,: 
şi adevărata tradiţiune e expusă în textul lui Julian: 
De şi comisarii “lui Justinian: au inserat întz?o altă 
„compilaţiune un alt text, dar dintre două iexte con- 
trarii, pe. cel conform geniului poporului.roman tie- . 

A
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bue săl admitem. Sunt unii - însă care cred că se - 

pâte împăca acestă constituţiune cu textul lui Julian 

Şi acestă, interpretare conciliatâre este aceea pe care 

"o dă d-nu' : Demangeat, după Savizny,. care și el a. 

urmat pe Doneau.. 
Sunt două feluri de consuetudini, Și sunt două fe. 

"Iuri de 'desuetudini, dicii aceşti din. urmă, interpreţi, 

“sunt două feluri de instituțiuni, căci sunt instituţiuni a 

- generale câre. se aplică la întreg poporul, şi sunt in: : 

stituţiuni particulare,. e care. se: aplică: numai la- o parte. 

„din: poporiă. Vreţă” pentru Franţa, vreţi. pentru: Ger- 

“ mania, vreţi pentru -Anglia:.In Germania e un drept.” 

genoral care: există aplicabil la tot ce e Germân de la 

“Vistula și până la Dunăre, care se numește. d" ept: - 

comun gei "mc, şi pe urmă sunt. dreptură speciale, E 

“particulare unuia sati maj multor state germane. Aşa ..- 

de exemplu Prusia: are dreptul săi civil. special; are 
principiile de drept civil general german şi are şi 

: drept privat special. 'Tot aşa perituua Bavaria, pentu 
Wărtemberg. Astă-di aceste drepturi speciale tindă să 

| dispară din ce în ce, şi încă. era de mult organizată - 
o comisiune, ca să facă un drept comun german uni- 
'versal, fără excepţiune, pentru tâtă Germania, cum aii 
făcut redactorii condieci Napoleon pentru Franţa, de la ... .. 
1800 şi până la 1804. Dar până acuma acest proiect 

'nu s'a putut realiza, în cât avem un drept, civil al 
Austrii, altul al Prusii. ect., pe lângă un. drept comun: 
german. In Anglia e totaşa. E mai întâi ceia ce se 

| numeşte cont lav, legea comună, aceia care co-: 
prinde principiile generale “ale dreptului civil din. tâtă 
Anglia, şi sunt pe urmă drepturi speciale şi mai multe. 

„decât. în Germania. Avem dreptul special al Irlandei, .. 
al Scoției, al Angliei proprii dise, al ducatului de Wal- 
les, al ducatului de. Cornwalles și aşa:mai încolo. 

Tot asemenea era şi la Romani, dar ceva mai puţin . 
aceentuat. Câte provincii . aveati Romanii ? In aceste. 
provincii puteaii să fie usuri locale Şi cu" usurile lo- 

NE
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cale; se servesc: unii i interpreţi ca să explice sezvituţile: , 

altius ollendi şi stillicidi vel fauminis non reci- 
„piendi.. Aşa. dar, avem usură locale” şi: usuri generale... 
"Unu! usii, "local, provintial, de exemplu, care să arate . 
“până'la că: “înălţim6 trebue să se facă casele, unii usii. 
= local; um : trebue să fie: făcute străşinele; un- alt uşii 

: local, cuna tr ebuei să fie făcute: ţurldele pe care curge apa.:- 
“Acoste.- uşură; locale, : aceste! consuetudini locale : ai. 

„_ Gie.care “putere. de: lege; pot. desfiinţa usuri locale, 
i iar ni principii generale: € de drept, create mai cu. s6mă's... 

e prin constituţiuni . imperiale. “Eacă în. ce sensii esplică Sc 
i: Dinu Demarigeat' acest text. “Acest text nu a voit să 7 

i Aieăt 'alteeva de cât că: consuetudineă, când e locală, nu; | 
:- are „putere de a-desfiinţa o. instituţiune generală, : şi 

îi a "mal-eu s6mă dacă e înfiinţată printr-o constituţie im. 

i :. perială. i 
an Mie nu: mi “lace. nică “acestă interpretare. E. ade 

:vărat ce spune Demangăit, dar e o.haivitate a o spune. 
; mi. B. o.naivitate: a spune,că. înta”o: IGealitate Gre-care. se! 
ii pâto. că să se formese unii usii: care să derge la. 
o usul general. Cum, într'o localitate. Gre-care să, nu.se” 

_pâtă. formă unii. usii care să deroge pentru acâa lo- 
„_„ealitațe: la: usul general, „sati da 0 regulă” generală ? 

". Acâsta nu -se pâte; nu e vaţional. Acum că un- usi 

„local .nu. pote deroga lâ.o regulă generală. pentru res: i: 
“tul Imperiului, acesta este: adevărat, dar acâsta nu avea, . : | 
trebuinţă. să, fie . spus, a o spune e o naivitate.! "După 
„mine sunt.convins că consuetudinea are aceiași putere” „i 

"în timpul lui Justinian, în peri6da a patra, ca și în 
„41: "peri6da a-treia, ea și în peri6da a doua, ca şi în peri- 
„d 6da întâia, c că are aceiaşi: putere la începutul periddei . 

a a patra, că şi la sfârșitul, că, Ga .şi la mijlocul ei. Acâsta . 
| resulță mai cu s&mă din “voinţa: lui 'Justinian. de-a fate : 

„să se însere textul lui Julian, constituţia, lui Constantin 

--"ceste:0 prostie, ŞI O altă prostie £ aii comissii. comișarii re : 

, dactori. ai :condiei, mai cu. 's6mă acei care ati: li N 

erat şi 1â: Pandecte, când caii înserât acestă con: : 

e
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stituţie, care sunt; sigur că nu a existat şi nu a ţinut 
de cât a ţinut domnia lui Constantin. În adevăr a 
admite opiniunea lui Demangeat, este a 'dă.un sens 
special, ingenios, subtil vorbei consuetudine, adică a 
dice -aci nu' e vorba de consuetudine generală, ci de: | 
consuetudine locală, şi textul lui Julian nu vorbeşte de - 
consuetudini locale, precum nici constituţia lui Con- 
stantin. Și apoi, cumam dis mai sus, pentru ce legea ge- 
nerală nu ar putea să fie- desființată într'o localitate ». 

„“prin o consuetudine specială? - Pentru-ce. o lege spe-. 
„cială-nu ar putea să introducă o -modificaţiune la 'o 

„== lege. generală? De exemplu când ai admite un. usă 
special întrun oraş, care să dică că tote straşinele să 
fie înclinate. Acâsta nu e o disposiţiune specială care. - 

- derdgă la legea generală şi după care fie-care elădeşte * - 
cum “i place, cu condiţiune ca. casa să nu: amenințe : 

„„să se dărâme și dărâmându-se să cadă pe vecini? Nu. 
e. o restricţiune în. contra legei generale ? i 

„ Constituţiunile imperiale în acâstă 'periâdă sunt 
încă sorgință de instituţiuni de drept privat roman. 
In acâstă peri6dă, care începe cu Constantin şi merge 
„până la mârtea lui Justinian, avem o mulţime de con- 
stituţiuni. Aşa dar în acestă peri6dă ccia-ce lucreză: 

„ca. sorginți de instituţiuni de drept privat sunt: 
Consuetudinea pentru a creea şi mina legile şi con- 
stituţiunile împeriale. Nu mai avera responsa pruden- 
tium, nu mai avem  edicte ale “magistraţilor, nu mai 
avem senatusconsulte, evident că de mult nu mai avem 
nică plebiscite, nici legi centuriate sati curiate. Am pu 
tea să qlicom că am terminat cu peri6da a patra. Dar 
nu am terminat. căci dacă acestă, peri6dă e -aprâpe 
secă ca putere ereatrice, însă ca are: importanţa sub 
alt punct de: vedere. Știința dreptului devenise forte” 
dificilă .de înţeles. Numărul monumentelor în care se 
căuta soluţiunile cestiunilor juridice, devenise imensti | 

„de mare, şi felurile acestor monumente juridice forte |
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numer6se. In adevării să ne gândim la edictul perpetuti 
al lui Salviii Julian, la tâte scrierile jurisconsulților, care 
căpătaseră putere de lege după mârtea lor, să lăstun. 
legile centuriate, plebiscitele, senatusconsultele, care fu-. 
seseră interpretate în: scrierile jurisconsulților, să ne 

" gândim. la tâte: constituţiunile imperiale,. care. se pro- 
mulgaseră .de la August încelo. Să apreciim nomolul 
de monumente. ce trebuia .să consulte magistrați. Să. . 

“ne gândimi la bieţii magistrați care din ce în ce devin 
mai inculță, pentru că Statul Roman degenerase din. 
ce în ce mai mult, şi când degenereză Statul, dege- 

ner6ză cu tâte instituţiunile sale, cu toţi 6meni: sti. de 
„tâte specialităţile. Cum era să aplice ci la o speţă 6re- 
_care principiile de drept, cum era să. găsâscă acele 

- principii, în ce să le caute? In Gaius, în. Modestin, 
în Hermogenian, ale căror scrieri tote căpătaseră pu- 
tere de lege după mârtea lor? In edictul imensi al. - 

“lui Julian? In miile de constituţiuni edictate din tim- 

"pullui August:? “Era cum să devie cineva nebun, Uni . 

om cu cap, şi încă “i era dificil, mărindu-se număru 

s 
Li 

documentelor, să facă acesta. Cu “un secol mai înainte 

magistrati de talia lui Papinian ar fi putut forte lesne 

să iasă din acestă încureătură. Dar magistraţii medio- 

eri .din peridda a. patra cum eraii să judece: când 

de la un tinip în colo mai cu s6mă eraii judecători 

“şi de drept şi de fapt? Cu alte. cuvinte când sai 

mai prostit judecători, li s'ati mărit atribuţiunile. Când 

erati judecători. mai deştepţi şi când se găseaii magis- - 

traţi care să ştie dreptul, aceştia resolva cestiunea. nu- 

mai în drept,. judecătorul, care era niţel ignorant, 

judeca numai în fapt. Iar când judecătorul a scăzut 

"în capacitate, i s'a dăt însăreinare mai mare. . 
2 . 

_ -Situaţiunea lor era dar fârte grea, şi de aceia a tre- . 

buit să li se dumice 'ştiinţa, ca celor fără dinţi de- 

_mâncarea,. ca să 'o pâtă mistui, şi atunci a început să 

li se facă compilaţiuni.: Eacă, de exemplu, Gaius avea: 

, 

, - - po 
Di d



putere de lege, Paul şi-Ulpian':â5 mene uterede ... 
„lege, Papinian iarășşi'avea putere: de lege; Modestin:ase-: .. 
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emenea aveati putere de -... 

meneă. Inainte de ci: Juilian căpătase asemenea putere de. 
"lege. Să presupunem că; asupra unui punct, Gaius și” 

„ Ulpiân. erati de-o părere, “Paul, „Medâstin- ete:, :de alţi 
părere, ce -era.să facă. judecătorul ?',De aceia a trebuit - 

- să vie o:lege câte să :simplifice sarcina judecătorului. 
„Și sa gis: Când toţi. jurisconsulţii. sunt de acord asu-, * 

„2 pra unei „spete: care ţi..se; presintă, în: calitate  de.ju-. a 
decător, :atuncă: admite. opiniunea: lor. Dacă însă sunt | 
„de. păreri contrarii, 'urmeşă părerea celor mai mulţi, 

„Dacă numărul jurisconsulţilor este acelaşi pentru. o 
„„+ părere, şi: pentru părerea dontrariă dacă Papinian este 

d
.
 

“pronunţat, urmâsă părerea grupului lui Papinian, iar LU, ic i , 

dacă Papinian nu s'a. pronunţat, eşti liber să urmesi - AA x , păi ) 5 . 
părerea unuia” din cele. două grupuri... Acesta a fost 

„„decissi în anul 426 printro  constituţiune a Impăra: 
„ilor Theodosiii: II şi Valentinian III. Deja cu unii 

secol înainte, în anul 321, Constantin, pentru a faci- 
Lita missiunea judecătorilor, ridiease. puterea de lege no- Si 
telorii ce -scriseseră. Paul şi Ulpian asupra unora din 
'serierile: lui -Papinian. Constituţiunea; lui ' Constantin 
 figureasă în condica Theodosiană, ea formâsă legea 1 
C. Th. “De responsis prudentium (|. 4), Constitu. | 

„țiunea lui Theodosiii II și Valentinian "111 . figurâsă 
"asemenea în “Condica Theodosiană, ea. formâsă legea 

3 C. 'Theod. Dă respousis prudenti. In privinţa 
_constituţiunelor imperiale, încă din peri6da precedentă, 
de pe.la finele ei, vedem alcătuindu-se două compi-. 
laţiuni,: ambele cu caracter neoficial, eluborate de par- 

„. tăculară. Cea dW'ântâiii este acsia care se numeşte. Co- 
dex Gregoriditus, lucrată de un jurisconsult anume 
Gregorius, care conţine constituţiunele lui Dioele- 
tiană şi a. Impăraţilor precedență între care una a 
lui Septimii Severu din anul 196. Hugo crede chiar .- 

"că - condica gregoriană conţinea constituţiuni dale Im: 
" păraţilor anteriori, şi chiar dale lui Adrian. Dar acâsta 

nu se știe în mod positivii, căci pe cea mai mare



parte” din aceste constituţiuni nu le posedămii; D'abea 
„ posedămii. din acesti codice: ş6pte-deci de constituţi-” 
uni. Acest 'codice e. probabil făcut: în timpul dom- 

„ niel-lui. Diocletian. Diceletian.. a, fost un mare orga- 
"nisator. “Dacă -acest inpărat : ar- fi trăit cu un secol 
"mai înainte, ar fi întărit, Imperiul Roman, pentru-că 
“dintre toţi împărați. Romani, afară de 'Praian; Adrian 

"Antonin cel Piă. şi Marcu. Auieliii, -e : cel. mai: „mare | 
împărat. Nenorocire. însă că “atunci când a venit “la... 

"tron,:a .găsit un corp bolnav; căruia! a putut să-X pre- . 
lungească viața, ca- medici habili bolnavilor, fără însă 
să .p6tă să, i dea viaţă: lungă. Bdiţiuriea cea mai bună a 

"Condicei” Gregoriană. -este 'acciă dață -de Haenel în 
1892.. Dar să nu ciedemiă' că constituţiunile sunt tâte 
întregi. Aşa de exemplu :din: cartea I lipseseii nouă 
titluri şi ea începe'cu titlu..10, care se! oucpă: Despre 

convențiuni sai pacte. Titlu 11 care vine imediat şi 
„care a scăpat, pârtă. drept , “rubrică Despre tramsac- 
„= țiumă, se ocupă de o :specie de. 'convenţiuni care aii 
"de'scop dea stinge procesul şi care se numeseii tran- 
sacţiuni; apoi vine titlul 12 Despre modurile. de ă "-: 

„se 'presenta și reclama în justiție. Atât avem din 

Cartea I. In- Cartea II, cel dântâiu titlu ce posedim,. ;. - | 

"al-câtelea o fi fost nu se “ştie, pârtă drept” rubrică;:": 

„ Despre. actele :care sunt “pătate de violenţă. Titlu: 

„următor, care nu se ştie al câtelea este, are rubrica Des-. 

pre actele. pătate de dol. Titlu care vine după: acesta”: 

Despre abstențiunea dela creditate a unuă minor. * 

Un altu. titlu : :.. Despre testamentele inoficidse, adică 

acelea care nu ţinii socoteală de sentimentul pietăţi. 

“Și aşia mai încolo. | 
Puțin după acesta, un. alt jurisconsult, iar unii par: 

“ticular, nu cu caracter oficial, a făcut o. altă compi:: + 

„.. laţăune. Acesta este Hermogenian. Avem un Juris- | 

„consult cu acest nume care nu e din cei însemnați, . 

„ dar nică din cei proşti în peri6da a III, din.ale că-. 

„ruia scrieri avem fragmente inserate în Pandecte. „
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Nu se ştie dacă e tot acesta carea făcut acâstă compila-- 
țiune; probabil că nu. În acestă compilaţiune, cea mai - 
mare parte din constituţiuni înserate sunt tot de ale lui 
Dioclețian. Avem : însă unele mai recente de cât cele 
din urmă inserate în Condica Gregoriană. Cea mai ve- 
che Constituţiune” inserată. în Condica Hermogeniană 
pare ă fi din anul 291. Din nenorocire din colecţiunea 
Hermogeniană posedăni mult mai puţine consțituţiuni, 
“căci nu ne-a rămas de cât numai trâi:deci şi opt. 
"Pot celebrul jurisconsult. german Haenel în 1842 ne-a 
dat ediţiunea cea mai bună. Din, constituţiuni, din unele 
nu ne-ai parvenit de cât, câte-va: vorbe. Aşa iată o. 

„constituţie: Să a potă colonul mici: ser vțul să-și 
„ v6ndă, peculiul săă “și cel cel va cumpăra să fie 
considerat că a cumpărat un lucru de furat $ și să 
fie ţinut de acțiunea futi. 

După aceste două colecţiuni, care sunt particulare, 
vine o altă colecţiune care-e oficială şi care e făcută - 
după “ordinul Inpăr aţilor Teodosiu. II, supranumit 
Cel Mare, unul din cei mai buni Impărați ai Roma- 
nilor, şi Valentinian III. „Aceşti doui Impărați aă în- 
sărcinat în'anul 405:0 comisiune de opt persâne ca să 

„tacă o adunare de constituţiuni, începând de la Im- . 
păratul Constantin şi până la Teodosiu II şi Valen- 
tinian III inclusiviă, - până în momentul în care acâstă 
comisiune va termina acâstă compilaţiune. Acestă 

“ comisiune se vede că nu s'a ocupat cu misiunea ce 
"i-a fost dată. Căci în anul 435 se vede însărcinată 
o altă comisiune' compusă de șase- spre-deee membri... - 
cu aceiaşi misiune. Acâstă comisiune “si-a terminat! 
lucrarea în trei ani și compilaţiunea a fost. promul- 
gată în Februarie 438. 

Condica Theodosiană este împărțită în XVI" cărți. 

„ 

„„Ac6s ă” compilaţiune este de o mare impor tanță pentru - 
„că găsim câte-va constituţiuni care nu sunt atât de 
alterate ca în compilaţiunea lui Justinian unde ase- 
menea figureasii, dar, unde sunt imposibil de recu-
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noscut, atât sunt de indrăsneț alterate. -Ne puteni 
convinge despre acâstă, prin Fragmentele Vaticane, 
colecţiune de. fragmente originale, descoperite în anul 
"1823 de starițul Mai în “biblioteca , din Vatican. In 

„ aceste fragmente Vaticane se găsesc, “textele” a câtor-va 

constituţiuni, care Aiguresă ! şi în Condica,Theodosiană, 
“si în Condica Justiniană şi se pote vedea cât de pu-. .. 
țin e alterat textul din: Condica Theodosiană şi 'cât 
de multtextul din: Condica, lui” Justinian. Din cele 

„ şase-spre-dece cărți ale Condieei Theodosiane' numai - 
a doua, a treia şi a patra -se ocupaii de dreptul civil, . 
şi din nenorocire . ele sunt: acelea care s'a perdut 

„. împreună cu cartea I şi : a V-a. Până la începutul acestui 
secol nu se poseda nimic din aceste cinci cărți.- Peyron _ 
însă în anul 1817 Şi Clossius în anul'1820 ai des- 
coperit două manuserise originale, care conţinii o parte : 
numai din constituţiunile ce aceste cărţi. coprindeaii. 
Wenck a publicat. în anul 1825 în Lipsca cea dân- 
t6iu ediţiune a acestor cinci cărță, Dutillet în secolul 
XVI publicase deja după un “manuseris original: căr- 
ile IX, X, XI, XII, XIUI, XIV,.XV şi XVI. Iar 
Cujas. în acelaş secol, cărţile VI, VII ŞI "VIII, după | 
un alt 'manuscrisit original. descoperit de elă. - 

Ediţiunea cea mai complectă: a Condicei. 'Theodo- 

“ sian, este aceia - din. 1842 a lui Gustav ;Haenel, în 

„care. se coprinde şi Condica Gregoriană şi Condica, 

“ Hermogeniană, şi Haenel în anul 1844. a publicat ŞI 

. constituţiuriile. Impăr aţilor posteriori Martianiă (Orient), 

Majorian, Severii ŞI. Anthemius (Occident). 

Am văzut cum. misiunea judecătorilor devenise forte 

grea la începutul celei de a patra peri6dă şi cum spre. 

a o înlesni s'aii făcut diferite” lucrări, Cea 'dintâiii în or- 

dinea. historică este constituţia lui Constantin din anul 

321, care suprimă puterea legală a notelor lui Ulpian - 

şi lui Paul asupra . scrierilor lui . Papinian.: Juriscon- 

sultul Paul şi jurisconsultul Ulpian,. contimpor ani” cu 

 jurisconsultul Papinian,. între alte. scrieri pe. care le 
7



    

- corpuseseţă ci;  făcuieră si Gre- care note, “Oservăt. &xi-: 

    

» tice asupra, sericrilor. lui Papiniani, Inai : cu: :s&mă asupra „E 

  

acelor. serier: . înseninațe :căre: se -numese, „Respousa E 
+ Pupiniani, în care. şi Paul şi: Uljian! criticati”: asupra... 
 unok;.punet6 “soierilo;: Taj: Papiniai ; 
„Ulpia 'deja avea puteai ea''deilegiuitor în: scrierile sale,.”: 

căci fusese: conşaerăte” după : imârteă lui, fiind: -gă Paul: 
“asemeneă - Găpătase:. “acâștă - putere; find:că Papinian:. 
căpătase aceiaşi. “putere, care: dintre păreri “trebuia-să 
fie. adniise ?, A lui Pâul-și Ulpiin care. criticati pe Pa: -: 

  

  

   
Aşă în. cât; fiind:că ... 

 pinian?,. Sau ale ui: “Papiniân:. ale. cărui scrieri 'fuse- - 
: seră, învestite cu putere de lege? Pentru ca să.se simm-" . 

_” plifice. luerul, sa găsit de: cuviinţă: do: împăratul: Con- 
"stantin! că '6 ihat bine: să se menţină puterea, de lege”: 
“scrierilor. lut. Papinian în. integritatea lor,' să se men-.-::, 
țină puterea de lege.scrierilor lui Paul ȘI - Ulpian, însă .. 
“să se :suprime acestă: putere : acelor” scrieri a-lui Paul: * 
Şi Ulpian .Găre :portă drept rubrică :: Note. asupra. 
” strierilor.. Luă _Papinian: Așa dar. prin: acestă consti- 
tuţiune: sta suprimat” “validitatea legală; ă notelor lut... 
Paul şi Ulpian:. “asupra: serierilor Tu Papiniari: “In a. 
două; ordină; vine legea . “citațiunilor . despre -eare am : 

- e Xrorbit;- şi care''este! a. Împăraţilor” Teodositi II şi Va- : 
“ lentinian” III din anul 426, Şi al. „ctiruk object am în x 

„dicat. deja. a îi a 

- Constituţiuinea/” nai Constaiatini.- ca! ŞI. “constituţiunea zi | 
“ Inăpăraţilor Teodosii II şi Valentinian III nu:se găseşte... IE 
în. eălecţiuiida. lui: Justiniari,, „dar se giiseşte în 'compi- - 
"laţiunea; numită condica Teodoşiană a „căr ei impor tanţă 
am. văzut'o "deja.:: Da i 

„Cohstituţiunea,. din anul 331, cclativi, la notele lui 
3 “Paul” și Ulpiân,- asupră . seitierilor” lui, „Păpinian, a îm-. 

- păratului. Constantin, figureză în. dondica. “Teodosiană 
“sub. legea T'în cartea X titi. 4; intitulată -. „De. res-! 
_ponsis. prudentium; „iar “constituţia, -din anul 426 a 
Impăraţilor 'Todositi. JI ŞI. “Valentinian : TI, care se: at 

 muniește. legea. citaţiunelor, „formeză, în condica Teo... ta 
N bsi zi : 

 



    

, dosiană legea 3. a  accluias tât. 4 a cărţi: 1. Prin aesstă 
lege a citaţiunilor,. căria "Germani cei. d! ântâi îl-aţi” dat. 
acestă numire şi pe urmă -a- numit'o şi Francezii . la .-- 
loţ deş' citatious, să decide: ci numai are „putere de 

. lege pe viitor dintre toţă jurisconsulți de. cât numai . 
„cină. A. r6venit de la acâstă.erdre,în urmă 'Justiniaii. - 

Dnpăraţii . Teodosiu II-şi Valontinian,al: III sati ridicat . - 

puterea de lege tutulor 'celor-l alţi jurisconsuilți! afară 

Gaius; “Ulpian,  Papinian, Modeştin și Paul, minus notele 

“lui Paul şi Ulpian asupra. scrierilor lui Papinian! a'eăror,” 

-. 'ăutoritate “e suprimată de" Constantin şi care supreşiune 

Sa manţinuț.: "Dacă: aceşti” cincă jurisconsulță sint: de a 

„cord, atuncă judeciitor ul: va urma opiniunea: câtor Cinci; - 

: * dacă sunt mal putini: însă toți sunt de aceiași.păreie, ya: .! 

Urmă părere ea: tutulor: care: slujeşte ca, putere-de lege; 

: dacă: sunț:în. “des acord, “va: urma „părerea. majorităţii; că 

* dacă sunt în. număr! egal înte” '0 parte şi în alta, atunci 

„- are liber tatea să alâgă părerea pe care o va găsi'-el mai 

: bună. Am: gis că, acestă supriinare de texte legislative 

| nu era.- suficientă. . Bine înţeles că coristituţiunile. im- 

peri iale: rămăseseră tot cu valGrea lor anteridră, Şi de 

'acâia-şa intreprins alte Îuerări, dintre care -două:.ne... - 

„ oficiale, a. lui Gregoriii. şi alui Hemogenian;,, iâr ună, 

| oficială care se numeşte condica Teodosiână, despre: 

care. am: vorbit deja şi relativ la care numai avem să 

adăogăm - nimic. - - - 

De la Teodosiii II şi Valentinian III, care “sunt or: 

donatorii condicii 'Peodosiane, nu Sa, mai făcut nimic. 

„După. Teodosiu II şi Valentinian al -IN ai mai urmat - 

„mai mulţi, împărați în. Orient Î), între care predece- '... 

orul- lui ; Justinian, unchiul săi Justin, care. la în- -- 

coputul. anului - 527: la i. Apriliă își a asociat la - Im. 

„_„periti pe nepotul să i Justinian. „Acâstă: as iociaţiune. la: 

IE Imperii este un obiceiii vechiti 1 în Imperiul Roniah: 
3 : N 
- 

    

  

:) Imperiu de Orient a durat până la anul: 1253, când'a căzut Con; 

stantinopolea' subi Turci, iar cel .de Occident, căguse "sub, „Ostrosi ot pi 

incă din anul 476. 
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Împărații aveati obiceiii de a'şi asocia la Imperiu încă 
„din viaţă pe acela care voia să 71 lase succesorii după - 
mârtea sa, pentru că să facă practică de guvernământ. 

In adevării: Imperiul a trecut dinti'o mână în alta, 

nu cu dreptul .de ereditate ci-cu un fel de drept de 
adopţiune, a Împăratului succesor de către Impiratul 
care era în fiinţă la guvernământ. Asemenea esemple 
„găsim multe în “historia Imperiului roman; ” 

Nu'a stat mult Justin cu Justinian asociat la Im- 
“perii pe tron; căci peste câte-va luni în luna lui 
“August elli “muri. Și de atunci încolo - Justinianii 

-. domni Singur,:. 
“El a domnit de la anul 527 până la anul 565. In. 
anul 565 a murit acest. Impărat celebru prin. codifi- 
cările pe care le-a făcut. Acest împărat purta în limba 
sa illiriană, căci el era de origină Illiviană (î), adică 
slavă, numele de Uprauda. Ra 

Acest împărat e deseris în : deosebite moduri. Is- 
toricul Procopiii, care "li linguşea în : timpul vieţei 
sale,: după mârtea să i-a seris biografia în care îl face 
nici mai mult nică-mai. puţin de cât dracii împeliţatiă, 
cel. nai. mare demon. Alţi. istoriei îl laudă până la 
cerii. Ceia ce este de eredut.e ceva de mijloc ;: căci 
aşa sunt linguşitorii şi detractorii, mergii până la 
escessii. Ceia ce e constant, e că era avar, şi, ca în. 
"regulă generală toţi avarii, şi hrăpitorii de bani. In 
adevării plăeendu'ță banii peste măsură, ajungi de, 

« dragostea lor ca să ţii procuri în ori-ce modii. Laua- 
vice west pas le moindre vice de lavare cum dice . 
proverbul francesii. o UI 
„Nu numai el, dar şi prea iubitul săi vir eregius 
et. excelsus 'Tribonianus, cum îli numește Justiniani 

  

() Ilirianii sunt de orisină slavă. Se pretinde că Illiriani ar fi fost Ei e it trei: AL, . Pelasei ca şi Tracii, dar opiniunea cea mai sigură e că în imensă mare parte fondul acestui popor era. slavii. Cum vedem Slavii erau încă din timpurile vechi in Europa. Sunt cei după urmă veniţi din ramura Îndo-Europeană. : E
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“în constituţiunile sale; eraii i nişte. pungași de primă 
ordine şi multe din constituţiile făcute de Tribonian 
şi consacrate cu numele de Justinian, nu eraii de 

- cât rezultatul rapacităţii.. Acum ne putem închipui cum 
„un „asemenea împărat, trebue să fi vândut; funcțiunile. 
Acesta 'e un adevăr. Un alt adevăr în favorea lui. 
e că cra_un om relativii cultii față cu oamenii din 
timpul. A era unii - omii . distins, un om inteligent, 
un om .care de şi“ pliicea mult paralele, îi plăcea să. 

- facă şi mult bine Statului, şi a avut şi norocirea să. 

fie inconjurat de .6meni cu Gre-eare vadă; căci alt- 
mintrelea nică. nu -ar fi putut să. facă totul, or cât de 3 

"capabil ar fi fost. Dar acesta e avantagiul când 6meni 
însemnați 'sunt în capul Statului, că ciupercile: statui 

afund și 6menii capabili sunt aleşi şi însărcinaţi cu 
administrarea intereselor Statului. Când, în capul Sta- | 
tului. se găsesc medioerităţi, tote. ciupercile tron6ză 
şi Gmenii de valâre stati retrași. Aşa se explică cum 
în. timpul lui Napoleon I aii eşit atâţia generali și 
“în, timpul lui Friderie cel Mare ati eşit atâtea. Gmeni * 
. de. ştiintă, cum în, timpul lui August ati eşit atâtea o 
capacități, cum în. timpul lui Justinian aii fost, juris- 
consulți relativ buni. Acest Împărat a voit și el să 
facă, ” ceea-ce a făcut 'Theodositi: II. Opera. sa e mii . 

_complectă, mai folositâre de şi subt unele puncte. 
de vedere vătămiătâre. EI, în anul 528, a numit o co-. , 
“misiune. compusă din. dece, membri, însărcinată, ea să . 
adune la un.loc tiste constituțiunile imperiale edic- 
tate in timpul Iimperiului de la cei Vântâiii Impăraţă, 
din “care sar găsi. Cum vedem acâstă compilaţiune 
are--6 mare importanţă, căci: Condica Theodosiană - 

“începe. de Ja Constantin, Condicele Gregoriană şi 'Her- 
mogeniană ne dati numai 'un' mie număr de constitu- 

| iuni. | 
Acâstă compilaţiune portă numele de Codea Jus- 

„tinianeus. Ea e împărțită în XII cărţi fie-care carte în 

miai multe. titluri, şi fie-care titlui în mai multe paragrafe. 
po



  

 Paragrafal sintoiu al fie- căruia! titlu, nu. e nimetotab și. 
„ pârtă. numirea de' principiu, numerotarea începe | 

„eu $ 2; care devine $. 1; şi aşa. mai încolo. Sea 
„Acestă compilaţiune a fost promulgată în anul 539...” 

„In. anul. 530. Justinian a nuniit o nouă „comisiune; . :. 
compusă din: seispredece membii, „presidată ds Tri- 
-bonian,. între . care. figurâii: Constantin, Comes sacra: 

„Fum largitionum, . 'Deophilti. ŞI: Caatius, + “profesori la, 
_şeola. din; Constântiniopole;- Dorotheii ȘI, Anatolii, : pro- 
„fesori la şeola din Ber yte; ȘI. mulți: avocaţi celebrii... 

„. Acestă comisiune â pus rel “ani pentru. ca să, elabo-.. - 
'reşe comipilăţiunea, eu. care a înșărcinat'o Justinian. 
“Acâstă. compilăţiune “avea de scop:deâ aduna, lă “un” aa 
“lo tâte fragmentele Jjusisconsulţilor, - -de la cele dânteiti: mt 

i i impui, şi până la: cele: rhai recente, până. lă cel: după: n 
za urmă jurisconsultii, Herniogenian. Justinian): prin Chiar 

| acesti constituţie; prin care ziuniește acâstă comisiune,.. 

: vedă putere de lege - serierilorii tutulor juriscorisulţilor: + E 
care o ciipătaseră mai înginte,- Scrierile: a troi-deci şi noi... 

de jurisconsulță, ati contribuit la for niarea acestei compi-! Ea 
"laţiuni, Vedem 'cât de niare e număru; pe lângă cinci la? SERE 

" cate fusese reduși prin. legei citaţiunilor. Jarisconsulți:.- Daia 
"a căror serieri ati fost înserate. în. acestă colecţiune Buntii e 
“unii chiar. anteriori” lui Julian: > ASA de exemplu. aveni. | 

“ fragmente. din: serienile: lui” Labsân, înserate; în“ Pair-.; 
deete,. Să nu credem însă-:că, serieiile. acestea ati - fost... !* 
inserate. în exteiso.,. Comisiunea : atâsta a fost însăr- 

RE cinată .să. fârfece; Să tae. din: aceste. scrieri peticele, -..: . 

| “și să formeze . din ele, âşa numită legă "(Gernianii- le. .: 
- citeză obicinuit, sub: nmmireă de. fragmente; Tianceză i. 
sub: numirea de legi):. „Fie. -care fragment, înserat- ast--- a 

tel în.:acâstă. colseţiune, portă. mai întâi: numele ju: o 
- risconsultului, : după. acesta titlul. serierei . “din care.sar 

„7 + extras.” Așa de. exeinplu: să, luăm . titlul 1 al Cărţii. i: 
Dat XXXV, Despre” legatele: de alimente. Eacă. Jegea: 1. 
cea lui Ulpian, estrasă din: .cartăa. 5 a scrieri: îale i in 
a titulată „Despre compețința în g genere. a tutulor în Le 

3. , 

      

    
   

  
Ei 
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trasă din cartea VIII a n Deta ae alei legii 8. 
- 6 uri fragment a. lui Papinian, estrasi din, Cartea: 
Ta Respiiisturilor sale , şi aşă “mai încolo. Aşa 

dar fie: care frăgment;. portă Dumăru de numerotaţie 
"pe cară 71 ocupă în titlu respectiv, pe urmă vine 
numelg jurisconsultului care a scris ăcest - fragment 
şi pe urmă cartea şi serierea din care a fost extras dcest . 
fragment. . Aceste fragmente nu sunt înserăte în ordine - 
logică. Să nu credem de exemplu că fragmentul întăi ă 
unii titlu coprinde principiul, al doilea o. dâducţiune. 
din principii, al tieilea o deducţiune din parâgraful 2 2 
şi- aşa mai încolo. Nu. E altul mobilul care a deter- . 
minat -pe comisari întru ordinea fragmentelor, care 
nu are nici o importanță sub punctul de vedere 
al relaţiuni dintre fragmente. In aceste fragmente 
ordinea care a presidat la arângearea lor, e ordi- 

nea în care se studia. dreptul în Universitățile din | 

Imperiul Byzantin înainte de Justinian. In anul cel. 

după urmă studenţii se ocupaii cu Cestiuiiile şi Res- 
punsur “ile lui Papinian, înainte de Justinian, iar subt 

"Id ustinian, cu totii ceia cenu se învățase în anii prece- . 

- denţi, şi în special cu tiţlurile XX, XXI şi XXII din. 

Pandecte. In fie-care titlu din: Pandecte, “la sfârşitul 

 Be-cărui titlu'să găsesc extracte din Cestiumile şi Res- 

“punsurile lui Papinian. Intr”un alt an anterior, adică 

"în cellii de al doilea se învăţa edictul pretorului, în: 

nainte de Justinian, iar subt J ustinian principalemente” 

Cărţile XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, 

XXIII, XXVI, XXVII şi XĂXX din Pandecte. De aceia 

"în regulă generâlă în' Pandecte, în fie-care titlu, pe lo 

“mijloc, se găseseii înserâte fragmente din serierile juris- . 

„. consulţilor care comentesă Edictul pretorelui; Edictul 

“ui Sali Julian. In. anul ântăiii se studiă, înainte de 

- Justinian în “Imperiul, de Orient principalemente Insti- 

“uţiunele lui Gaius, iar în timpul lui Justinian. Insti-. 

tuţiunile acestui Impărat copiate după Instituţiunilă lui 

| 2
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Gaius şi cele patru d'ântăiii cărţă din Pandecte. De 
aceia, în regulă generală, în „partea dintăiă a fie- cărui 
titlu, figureasă fragmente de. ale jurisconsulților, 6s- 
trase din serierile “elementare ale lui Gaius, Paul şi! 
Ulpian,. între altele fragmente din Comentariul lui 

Ulpian asupra scrierilor Lui Sabinus. Nu că nu se gă- 
sescii şi Gre-eare 'escepţiuni: la aceste trei. reguli, dar 
acesta e norma. Și înainte de Justinian şi. după Jus- 
tinian, “studenţii se 'mai ocupaii încă duoi ani. Dar 
studiele principale : se făceau în cei -dVântăiii trei ani. 
 Acâsta este organisarea şcolilor. de drept în Imperiul 
roman de Orient. In peri6da a treia existat asemenea, . 
şcoli de drept, din 'care principalele erai două, una 
în Roma, Și alta în Boxryte in Syria, care a produs pe 
Papinian Şi pe Ulpianii. Pandectele. aii fost promul- 
gate la 16 Decembre anul'533, prin o celebră con- 
stituțiune întitulată Tania, care-e înserată în "capul 
acestei, compilaţiuni care pârtă numele deo Pandectae 
sati Digesta 1). „Acestă „compilaţiune . e împărțită în 
cinci-deci . de cărți, fie-care curte! e împărțită în mai 
multe titluri, şi fie-care titlu în mai-multe fragmente. 

Fic-care fragment nu e alt-ceva.de cât un fragment 
dint'o seriere de jurisconsult, al cărui paragr af întăii nu 
e numerotat şi portă numele 'de principiu, al cărui 
paragraf 2 e numerotat cu numărul 1 şi așa mai încolo. 
“Intre ani 528 când s'a ordonat formarea compila- 

ţiuni constituţiunilor imperiale şi anul 533, Impăratul 
Justinianii nu a stat pe loc. 

Pe.când lucrati comisarii în anul 528 pentru! 'elabo-. 
rarea Condicii şi până” la elaborarea. Digestelor sati 
Pandectelor, Justinian a făcut mai multe constituţiuni, 
din care: parte pentru a resolva dificultăţile pe câre 
le-a întâmpinat în cursul acestor „modificaţiuni mem- 

„brii celor dous, comisiuni care prin petiţiuni, se adre- 

') Pandectae. de la ză  aceazai (a: primii tot), Digesta de la dige- rere care însemneză-a mistui la un loc deosebitele fragmente din scri- 
erile jurisconsulţilor. , -
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sati Tmpăratuliui ca să deslege. aceste dificultăţi, pe care 
ei le. întâmpinată” în, redactarea acestor compilaţiuni. 
Adesea oră comisarii nu ştiati cum să conciliese sati două 
constituţiuni inăperiale: sati două, . trei fragmente de 
juriconsulți, sati nu ştiaii: dintre două decisiuni con- 
„trarii, saii două. constituțiuni” “contrarii, căria săi dea. 

preferinţă. Justinian: ordona câte o dată să se adopte 
una din acele soluţiuni, altă dată scotea una din ca- 
pul săii şi ordona să se. insere acâsta în locul opi- 
niunci: jurisconsultului saii' corstiuţiunei Impăratului 
care decisese alt- fel, Şi adesea oră vedem un nume de 
Impărat în: capu unei constituțiuni - şi când căutăm 
într'iînsa găssimii cu totul. altec-vă de cât ceia-ce sta- 
tuise Impăratul. Cât pentru jurisconsulți, se întâmplă 
mai rar acesta, adesea 'oră, se găseşte o. bucăţică:.de 
fragment original ŞI restul. este umplutută. | - 

Dar de unde știm aceasta? S'a descoperit în. tim- 
purile moderne:scrieri originale de jurisconsulță, s'aii 
descoperit texte. originale. de constituțiuni imperiale! 
Ast-fel sati : descoperit: două palimseste - relative la 
câte-va.- constituţiuni care aii fost inserate în Condica 
Teodosiană, săi descoperit Fragmentele vaticane, s s'a 
descoperit. celebru: palimsestii. în care se scriseseră 
Instituţiunile lui Gajus. In tâte aceste texte originale. 
se găsescii fragmente care ati fost inserate în Pandecte, 
sati în Condiet, şi din. compararea, originalului. cu în- 
'seratul s'a putut constata alterarea în “inserată. Prag: 
mentele vaticane, s'aii nnmit. ast-fel pentru-că fragmen- 
tele din care se compune “sai descoperit în biblio- 
teca din Vaticanu. . | 
„De multe ori: interpolarea se constată - prin lati- 
nâsea corruptă a frasei interpolate.. Pentru cei ce nu 
cunoşteati perfect limba latină, pentru; cei care inter- - 
pretai textele romane în secolul XVI-a, cu tote că 
eraii latiniştă: forte învăţaţi, nu era posibil să se deo- 

sibescă după! lătinitatea textului secolul în care a 
"|
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„fost scris, ABtă-AI sasă cu pozifecţiuheă Jă, cară ă djuns 
ciiioștiiiţa limbei lătine; se pote. distitige ur fragment 

“scris în timpul lui Ennius de in fiagment sciis în 
tirapul lui Justinian; de un altul seris. în timpul lui 
Caracalla, de un altul scris la sfârşitul Republicei. 

Cate o dată. iiterpolareă e scurtă şi fiind scurtă nu . 
âtribiiinăti multe vorbe coinisârilor lui: Justinian, Şi 
pote că â fost mai bine făcută, în. cât e greii să des- 
„copăriră interpolarea. Când îiisă interpolarea aste ds 
două trei rânduri, se vede de cât colo deosebirea ce 

est îiitre- ceia-ce ati scrissii commissarii lui Justinian 

și ceia ce ă scrisii jurisconsultul. Acesta se: pote face 
si pentru constituţiuni, mat cu .sâmă pentu cele an: 
... +ârire lut Constântin, căci latinâsca pe aturici eia 

miâi corectă. Să nu credem că Impărați serieai con- 
“i stituţiile, în timpul lui Caracalla elle erait scrisse de 
"„ Ulpian, Paul şi Papinian. 

Dar şi după Constantin în colo latinescă tot nu e atât 
„de stricată în cât tot 'se pote distinge. „Când ajungem 
“însă la Justiniană, limba latină e cu desăvârşire stri- 
: eată şi stilul lui Justinianti se deosibeşte d6 cât colo. 

Cu chipul acesta putemii să distingem în aceste 
coimpilaţiuni, în Condica lui Justinianii -şi în Pandecte 
ce este . original şi ce este aluat dal lui Tiibonian. 

Aceasta e'de o mare importanţă, căci numai așa pu- 
„tem. să: studiem în. mod serios mersul. instituțiunilor. 

Ar fi făcut mai bine Justinianii: să insere fragmen- 
. . tel6 nealterate, şi apoi la finele textului să arate 
“: innovaţiunea. 

Juștinian însă nu a „voit să facă: stiinţăe, ăi logis- 
aţă. Și de aceia elii a dat: putere de lege şi Con- 

„3. dieei şi Pandectelor. 

  

“Între anii 528 şi 533, când sa promulgat Pandăe: 
ES tele; Dsihia e în intervalul acesta; â făcut: mai multe. 

î varea  acoscbitelor controverse.
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Aceste constituţiuni nu puteai să rămână pe din 
afară. Ele de multe ori esplicaii o constituţie. înșerată 

în Condică. De. aceia Justinian a găsit de: cuyiinţă 
să -ordâne în anul 5834 facerea unei a doua ediţiuni 
a Condieei, î în care să se însere Şi aceste constituţiuni 

e 

val de către Justinian să se suprime, De. aceia în 
- ediţiunea a doua găsimii multe constituţiuni. suprimate 

din cele care figurâsă în ediţiunea întâia. Din neno--: 
“ xocire nu posedăm de cât ediţiunea' a doua a Con- 

dicei lui Justinian,. care pârtă numele 'de Codea.. re- 
petitae -praelectionis. De unde ştim :că în ediţiunea. 
a doua figurâsă constituţiuni care nu figurâsă în cea: ” 
Wântâiii, şi vice-versa, dacă nu posedăm ediţiunea în- 

"tâia? lată cum: ştim acesta prin inducţiune. Între anii - 
: 528 şi 534, când s'a făcut, ediţiunea a doua a Con- 

„ dicei lui Justinian, el a numit o comisiune compusă 
“din douj profesori "Pheophil şi Dorotheii şi din Tri- ! 
bonian “guestorul palatului, ca să elaboreze, după 
modelul Instituţiunelor lui Gajus, un tractat elemen- 

„tar de drept pentru şcolarii din anul întâi din uni- 
“versităţile din Imperiă. Aşa sai elaborat aşa numi- 
„tele. Instătuţiună ale lui Justinian, care în acelaşi 
"timp în care ai fost destinate special penţru şcoli, 

ati. căpătat şi putere de lege. 

Aceste. ÎInstiţuţiuni ale lui Justinian ai fost pro- - 

mulgate în anul 533. Ediţiunea a doua a Condicei a: 

fost promulgată în anul 534. Care va să dică Insti- 

“ vuţiunile lui Justinian, când aii fost edietate, nu: era 

încă făcută a doua. ediţiune a Condicei. 
„In - aceste Instituţiuni ale lui Juştinian găsim în 

resumat menţionându- se mai. multe constituţiuni. im- 

periale şi Instiţuţiunele lui Justinian adesea. adăoga: 

Vedă pentru detalii Condica, mea, şi când ne ducem. 

ca să. vedem pentru detalii Condica lui Justinian la



    

„măteria relativă, din a două ediţiune, nu' găsim con- 
stituţia, deci conchidem că constituţiunea a: figurat 

“în: ediţiunea întâia şi a fost: suprimată în. ediţiunea 
a doua. a m 
"După anul 534, adică după a doua ediţiune a Con- 

dicei: lui Justinian, a mai trăit Justinian încă 3l ani, 
căci el a murit în ânul 565. In acest interval el a 

„făcut mai multe constituţiuni. Acestea nu ai fost co- 
dificate, nu aii fost. strânse întrun miănuchiă. Ele 
sunt scrise, în. limba grecă şi portă numirea de con: 
stituţiuni noui, noui' pe lângă 'cele vechi înserate în: 
Condică. Pe grecește ele sati: numit. Năur îerzatere 
de la dtucdocw, care însemnâză a aședa, a: arangia, a 
întocmi. Prin înduleire în loc de vedt sai dis veupri, 
la diminutiv, şi substantivul a dispărut și a rămas 
numai veupai, Aceste constituţiuni ati fost traduse 
în latineşte, și vede âdcuters a devenit novae cousti- 
tutiones, veupur îdzufere, movellae coustilutiones 
saii prin abreviare -numai novellae. Aşa s'a întâmplat 
că constituţiele cele noui ale lui Justinian pârtă nu-..* 

„mele de'veugai în limba grâcă, de novellae în limba 
„latină, Ast-fel ne explicăm 'cum în colecţiunea făcută 
în timpul lui Mateiti Basarab, la Târgovişte, la, înce- 

„putul - secolulul. al XVII-lea, care pârtă numele de 
Pidaliou sai de Prescurtarea 'legei, în care se gă-: 
seşte. multe disposiţiuni de drept eclesjastic şi forte: 
multe de drept penal, şi forte puţine de: drept civil, 
„găsim în marginea paginei, în faţa fragmentului, câte 
o dată expresiunele peareaua luă Leon înțeleptul, 
acesta va' să dică novella lui Leon filosoful. Cu acest 
nume de mearele sunt cunoscute aceste novele ale lui 
Justinian în ţâra” nâstră. Nu numâi Justinian are no- 
vele, dar şi după facerea condicei “Theodosiane, tare 
Sa promulgat, după cum am spus, în anul 438, și 
până la mârtea lui “Theodosiu Il şi Valentinian III, . 
aceşti Impăraţă aii mai făcut alte constituţiuni, Acestea
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pârtă şi ele numele de vepul. îrizu tate în greceşte, de 
novellae în latinește. : - n 

In urmă alţi Impărați aă făcut asemenea constitu- 
ţiuni, care ne fiind înserate nicăeri, cică alte. colee- 
țiuni nu Sati mai 'făcut de cât sub Justinian, ele ai 
purtat numirea tot de "Novelle, ca'şi. constituţiunile 
cele după urmă, neînserate, ale lui 'Teodosiii II şi 
Valentinian II. a 

După Teodosii II şi Valentinian III, mai sunt Impă- 
raţi care s'a succedat Martian, Majorian, Severii, An- 
themius, ete. Constitutiunele lorii portă tot numirea de 
movelle, cu tâte că ăcești din urmă Impărați ati făcut 
alte constituţiuni anteridre, ci tâte constituţiunile lor 
pârtă numele “de movelle, adică de constituţiuni mai 
nuoi de cât condica Theodosiană.  . _ 

"Ele, după cum 'am arătat, aii fost editate de Hone 

care a editat şi Condica Teodosiană. Există o cdi-. 
ţiune a lui. Henel care 'coprinde la început condica - 

Gregoriană, pe urmă condica. Hermogeniană, pe urmă 

condica Teodosiană şi la fine novelele.lui Teodosiii II, 

Valentinian III, Martian, Majorian, Sever şi Anthemius.. - 

Eacă deosebitele lucrări ale lui Justinian. - 

„Din tâte aceste compilaţiuni ceia ce ne interesâză pe 

noi mai mult sunt Instituţiunile sale. Aceste Institu- 

ţiuni formeză textul studiului dreptului roman pentru 

noi. Aceste instituţiuni după modelul lui Gaius care 

împarte în patru comentarii Înstituţiunile sale, sunt şi 

ele împărţite în patru cărţi. Cartea I corespunde întoc- 

mai. comentariului I alui Gaius, cartea II asemenea, 

iar cartea. III şi cartea IV nu corespundii. întocmai 

comentariului al III şi al IV: căci Cartea IV. alui 

Justinian conţine la început cincă titluri din care patru 

_zelativ la materia delictelor și unul relativ la materia 

quași delictelor, şi numai cu titlul VI începe materia” 

acţiunelor, pe când în Instituţiunile lui Gaius, materia 

delictelor şi quasi .delictelor termină. Comentariul II.
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iar Comentariul IV debută încă de la cell dantăi 
paragraf cu materia acţiunilor. 
__Nu numai inștituţiunele lui Gaius aii servit pentru | 
elaborarea, acesțui manual, dar şi alte scrieri elemen- 
tare, ale jurisconsulţilor, cum de exemplu :  Regulele 
luă Ulpia, sențințele lui Paul, şi chiar serieră în 
exlenso, ale celor alţi jurisconsulță. Aşa multe frag- 

- mente din Instituţiunele . lui Justinian sunt extrase - 
„dintro altă seriere a lui Gaius,. intitulată Res guoli- 
dianae sive Aurea, (lucruri dilice sai. Ducruri de Ă 
aur, care adică aii valdrea de aur). 3 

Multe fragmente din acâstă seriere găsim inserate 
Ea în Pandecte. | 
„Nemuritorul Pellat, cel mai mare romanist, care 

a seris în limba francezii, după mine, cel puţin egal, 
dacă nu superior lui Savigny, pe care nu 71 întrece 

dintre interpr eţi dreptului roman de.cât de abiă Cujas, 
a făcut un servicii immensii nu numai jurisconsulţilor 
dar şi şcolarilor, căutând în deosibitele scrieri cu care 
s'aii servit comisarii lui Justinian, şi făcând să se tipă- 

. r6scă pe pagina din drepta Instituţiunele lui JI 'ustinian, 
iarpe pagina din stânga fragmentele originale cores- 
punzătâre din scrierile jurisconsulţilor de unde aiă fost 
extrașe paragrafele lui 'Justinian.. Pellat a făcut un 
manual compus din textele cele mai importante care 

“pot servi pentru studiul dreptului roman. | 

- “La începutul Manualului, Pellat a făcut să se tipă- 
râscă Instituţiunele: lui Justinian, în faţă * fragmente E 
corespunzătore care. aii servit de origină. ME | 

Acest Manuale juris s ynopticum este forte folo-. 
sitor. El s'a numit aşa pentru-că pune în vedere deo- 
sebitele texte cu originalele lor. Pellat a tipărit apoi 
în Manualul să două novele mai importante ale lui 
Justinian, relative, la “sistemul suceesoral - ab imtestat, 
adică la moştenirele fără testament, care două. noyele 
sunt origina, şistemului modern în materie de succesiuni, 
în condica Napoleon, în condica Alexandru Ioan i ŞI.
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în multe alte. condice alle popsrelor. civilisate mMo- 
derne. 
"Vedemii - dară că nici aci nu ati merit moderni). | 

Oiiet Justinian le- a dumicat sistemul şuccesoral ab 
intestat, In privinţa, „acesta Justinian merită multe 

„laude, acest sistem e admirabil organisatii de ellii. 
După aceia, Pellat a înserat câte-va fragmente ce ne | 

ai mai rămas din legile celor XII table ; căci găsim 
în alţi, interpreți fragmente mul. mai numerâse, dar 
nu. sunt certe. „Acellea câte le însera el 'sunt certe. 

Pe urniă a înserat Regulile lui Ulpiari, un fel de 
tractat elementar de felul Instituţiunilor lui Gaius, 

„ar mult mai scurti. Pe acestea le-am tradusă. eii în 
Fragmentele mele juridice, şi parte dintr'ânsele le ar - 
commentat. După acestea a înserat. Pellat Sentinţele 

"lui Paul, manual de principii de drept adresate fiu- 
lui săi, împărţitii în V. cărți. După acesta a înserat 
câte-va, fragmente din vre-o câți-va jurisconsulţi vechi 
relative la dreptul fiscului, din care cele mai multe 
sunt împrumutate de la Paul şi Ulpian. După acâsta 
o scriere a unui jurisconsult, al cărui nume nu se ştie 
şi care şi-a dat ostendla să facă o mică comparaţie între 

„legile mosaice şi legile romane. Acest fragment pOr tă 
numele de: Collaţiune între legile mosaice și legile 

“romane. După acesta a înseratii în limba greacă o mică 
discuţiune relativă la manumisiuni, la materia de libe- . 

“- rare din ser vitute. Se vede că cel-ce a seris'o era Greci. 

E tradusă de interpreți în limba latină. In acestă dis- 
cuţiune găsimil. multe fragmenţe relative la manumisi- 
uni. La fine de toţ figureză în manualul lui Pellat mai 

multe fragmente care s'aii descoperit în Vaticân la 1823, 
fragmente, de mai mulţă Jurisconsulți Şi mai multe 
constituţiuni imperiale, care, portă numele de Prag- 
mente vaticame. 
După regulile. lui. Ulpian. mai figurează în Manual 

catâ-va fragmente întitulate lacinia vindobonensia, gă- 

site în „Viena pe o, copertă de pergament care slujea
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tnei vieţe a lui Isus Cr istos, făcută de un monahii. Acest 
exemplar. avea o copertă. pe care Gmenii ai artei. ai 
descifrat mai multe fragmente, extrasse tâte din Insti- 
tuţiunile lui Ulpian,. care nu figureză 'nică în Regulele. 
s6le nică în Pandecte, fragmente fârte interessante, mai - 

"cu s6mă celle după uimă care tractâză despre interdic- 
„tele duble, relativă la care şi-ati bătut capul interpreţii, 
fără să descopere de ce e vorba; până ce nu S'aii des- 
coperit lacinia vindobonensia. a 

- Ca să terminăm historia externă a dreptului Roman, 
ne a'mai rămassii să “tractămi despre s6rta dreptului 
Romanii în Occident și în Orient, în Occident după 
căderea Imperiului Romanii de Occident sub Ostrogoţi,. 
iar în: Orientii dună mârtea lui Justinian. 

Să ne ocupăm mai întâi. de sârta. dreptului ro- 
man în Statele care ati compus Imperiul de Occident. 
După căderea Imperiului de Occident subt Romulus 
Augustulus, în anul 476 de la Christos, sai format 

mai multe State. barbare: în Italia se formă Regatul 
Ortrogoţilor. Celui d'ântâiii rege al Ostrogoţilor fu 
Odoacru. Dar toemai 'Pheodorieii “cuceri tâtă Italia 
în anul 493. Eli promulgă o colecţiune. de legi, nu- 
miră Edictuun Theodorici, compusii numai de dispo- 
siţiuni de drept roman. Textele de drept roman între- 
„buinţate de redactorii acestui edictii sunt complect des- 
"figurate. După unii acest Edict a fost promulgat în anul | 
.500. După alţii posterior anului 506, âdică promulgării | 
Breviarului lui Alaricii, pe care credii et cil a avut în 
„vedere redactorii Fdictului lui Theodoricti. Ceea ce este 
cert este însă că acest Edict a servit de drept privat, co- 
mun şi pentru supușii Romani şi pentru. supuşii Ger- 
mani..ai lui Teodoriciă, | contrarii | sistemului general 
al personalităţii legilor. aplicat în tote cele-l'alte State 
barbare. Causa după mine este că dintre tote. pop6- 
rele germane .cel mai assimilabil civilisaţieă romane 
srai Goţii, şi . dintre toţi Goţii cei. mai asimilabili 
„erai Goţii de răsărit sau Ostrogoţii, aşa numiţi în 

7
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oposiţiune cu Goţii .de apusii, care ati cucerit țările 
de la apusul Italiei, sai Visigoţii. Savigny crede. că. 

“lacunele ucestui edict fârte restrânsă erai împlinite 
pentru supuşii Germani de consuetudinele germane, 
pentru supușii Romani de dreptul Roman în vig6re 
în Italia înainte de promulgarea acestui Edietă... 

Acest Edict a rămas în vigâre până când Impăra- 
tul Justinian, prin Narses şi Belisariti, a cucerit Italia. 
Atunci el a încetat de.a mai avea vigâre de lege şi 

_a început să se aplice. în acâstă :parte a Imperiului 
"Roman, adică în Italia, Condica, Pandectele, Institu- 
ţiunile şi Novelele lui Justinian. Dar domnia romană 
în Italia nu ținu “mult. Trei ani după mârtea lui 
Justinian ună alt poporii de origină germană, Lon- 
gobardii, “ati făcut invasiune în Italia, ai fondat Sta-. 
tul  Longobardilor .care s'a întins în cea mai mare 

parte a Italiei, iar nu numai în ceea ce se numeşte 

astă-di Lombardia, care portă acest nume de.la Lon- 

gobardi sai Lombardi. In adevăr Grecii nu aii con- 

servat în' Italia. de cât Ravena şi Exarhatul, . Penta- 

polea,. Roma şi ducatul: săii. Cu tâte acestea dreptul 

roman a rămas în vigore în tâtă Italia, elă nu a în- . 

cetat în secolul -VI,- pentru ca să reînviese în seco- 

Jul al XI-lea sai al XII-lea, după cum sa cregut 
mult timp, şi din care credinţă a scosii pe. lumea în- 

văţată marele . Savigny în celebra . sa seriere, întitu- 

lată ; Historia dreptului Roman! în Evul medii. 

-. Cea Paltă parte de Goţi, Goţii de apus saii Visi-. 

soţii, ati trecut. munţii Alpi şi ati ocupat partea me- 

„xidională a Galiei şi tâtă Ispania. şi ai format Rega- 

tul cel mare al 'Visigoţilor, cel mai mare dintre Re- 

gatele germane. E DE 

Goţii eraii unii popor eminamente asimilabil civi- 

lisaţiei romane. Teodorie guverna & la romaine. De 

aceia nici o seminţie germană nu sa contopit cu se- 

minţiele romanisate din Imperiul de Occident, ca se- 

minţiele acestea a Goţilor de. Est şi Vest. In adevăr
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Goţi de: Estii ne-ai dat Italia actuală, Goţi: de West 
ne-aii dat Gullia meridională şi Ispania actuală. Dacă 
analisărnti limbele şi inştituţiunile acestor. țări, “aflăm 
o “fracțiune alicotă minimă de aluat german pe lângă 
aluatul roman. Acâsta şi dovedeşte anume că Romanii 
aveati “puterea, de a asimila, mai mult de cât oră-ce alte 
seminții. Acâsta este necontestat chiar de Germani. Dar 
acâsta mai dovedeşte aptitudinea de a se romanisa-a . 
Goţilor, le plăceaii . Romanii, şi era natural să le placă 
lor pentru că erai cei mai cultivați dintre Germani. Ei 
eraii aceia care penţru prima ră aiă- făcut cunoştinţă 
cu Romanii. Invasiunile lor sunt cele mai vechi, prin 
urmare aii cunoscut pe Romani de mult. Parte dintre 
dânșii făcuseră cunoştinţă cu Romanii, intraseră în 6on- 
tact cu denşii de mult timp, pe atunci pe când Romanii 
nu erai în stare compleztă de decadenţă. Ai făcut cu- 
noştință, cu acest popor cultivat şi s'aii asimilat cu dân- 
sul, ast-fel în cât elementul Roman a contribuit mai 
imult la formarea popsrelor moderne de cât elementul - 
german, nu numai subt punctul de vedere al sângelui, 
ci şi al limbei, al moravurilor, şi instituţiunelor. Și subt 
punctul de vedere al sângelui, în adevăr să nu credem 
că seminţiele acestea aii fost numer6se, pentru că 

„“Clima Italiei şi - clima Franciei meridionale nu se prea 
„potrivea cu: gusturile, cu temperamentul Germanilor 
„cărora le plăcea o climă mai. rece. De aceia partea cea 

: mai însemnată a Germânilor' a rămas în Germania, şi 
„. aceia care: aii trecut în Imperiul de Occident cei mai 

mulţă ati ocupat păr ţile septentr ionale, cum sunt Saxonii 
şi Danii, care ati trecut în Danemarca şi în Anglia, cum 
sunt Francii, care ati ocupat 'partea septentrională a 
Franciei şi Belgia. Toţi cei-lalţi în mai mic număr ati 
mers de aii cucerit provinciele mai meridionale, mai pă- 
tute de sre, ale Imperiului roman de Oe aident, | 
Visigoţii, după cum am dis, Sai întins în partea me- 
ridională a Galiei ȘI în tâtă peninsula Iberică, şi aii for- E 
mat mar ele regab al Visigoţilor. „Visigotii ati "făcut și ei



429 

  

compilăţiuni. Avem îrntâiti o coinpilațiune pentru su-. 
puşii germani, care nu ne interesâsă pe noi, dar care 
initeresâsă diaptuil consuetudinal frances şi hispaniol, şi. 

„0 compilaţiune pântru sipuşii romani. In ădevăr Visi- 
goții ati lăsat pe Germani numai cui legislaţia gerniană 
„Și pe Romani numai cu legislaţia romană. Visigoţii ai 
admis sistemul care se numeşte al personalităţii legi- 
lor, ădică după naţionalitate să aibă fie-care popor 
dreptul săi privat personal. Aceste compilaţiuni aii fost .- 
ordonate de un rege celebru al Visigoţilor, Alaric II, - 
care â domnit de la anul 484 până la anul 507 după 
Christos. O comisiune compusă din cetăţeni romani în- 
tre care mai mulţi clerici ati compus acea compilaţiune 
care se numește Lex Romana Wisigothorum sait Bre-" 

„ viaruin Alaricianium. Acestă compilaţiune a început 
să fie lucrată înainte de anul 506. Iar în anul 506 - 
Alaric printr'un cominonitoriiimn, printr'o, ordonanţă, 
saii deeret cum am gice astă-di, promulgă acâstă com- 
pilaţiune şi o. declară aplicabilă tutulor supușilor ro- . 
mani din regatul săii. Elii anunţă în acest decret că va 
fi pedepsit cu mârtea şi cu:consficaţiunea averei, cine 
va aplică o altă lege supuşilor Romani de cât pe acâsta. 
„In acest Breviarii s'aii înserat o prescurtare din Insti- 

“tuţiunile, lui Gajus, o prescurtare, din : Sentenţele lui 

Paul, o prescurtare din Condicele Gregoriană şi Hermo- 

geniană, un fragment din Papinian, o prescurtare din 

_ Condica 'Theodosiană şi câte-va din novelele lui Theo- 

_dosii II, lui Valentinian. III, lui Marțian, lui Majorian 

şi lui Severii. De desubtul fie-cărui fragmentă din Bre- . 

_viarii, afară de fragmentele din prescurtarea (Epitome) 

“a Instituţiunelor lui Gaius, se află-o interpretatio care 

câte, o dată este o parafrasă a textului, altă dată este o 

regulă noiiă, care” modifică regula: din, textul inserat, 

altă dati este o simplă trinăitere. la alt fragment din 
Breviariti. Acâstă compilăiune s'a aplicat ca lege şi la 
Franci, | 7
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„Acest ' Breviariii al lui Alaric a domnit. deci. în cea 
imai mave -parte a Franciei precum şi în t6tă Hispania, 
până la redactarea legilor uniforme pentru tâte pop6- 
rele .din aceste două ţări, în care s'aii contopit. în pro- 
porţii varii, mai mult saă mai puţin, dreptul Roman.cu 
dreptul German, contopire” complectă care nu a avut 
loc în Franţa de cât în timpul. primului consul Bona- 
pârte, devenit în urmă Împărat al Francesilor sub nu- 
mele: de Napoleon I. La răsăritul Franţei, o altă se- 
"minţie germană venise de se stabilise, acesta era se- 
minţia germană a Burgundilor, care. ai şi dat numele 
lor teritoriului pe care locuiati, şi care. se numea le Ro- 
aame de Bourgogne, 'din care o parte constiţue ceia 
„ce şi astă-di se numeşte lu ' Bourgogne. "Un rege cu 
„numele de Gondebaldus a.promulgat. o: compilaţiune. 
de drept roman, iar numai pentru supușii săi Romani, 
prin urmare și în Burgundia s'a uplieat. sistemul per- 
sonalităţii legilor. Acâstă compilaţiune pârtă. numirea 
de Lex Romana Burgundionum. Redactorii acestei 
Gompilațiuni 'aii culesii mai din aceleași! sorginţi. din 
care ai culesii redactorii Broviarului lui Alaricii. Ceia 
ce face probabilă versiunea după care acestă compi- 
laţiune ar fi posteridră 'compilaţiunei lui Alaric. Ea 
probabil a fost promulgată după anul 507. In adevăr 
data acestei compilaţiuni este controversată. După 
Gaupp şi Honel ea a fost redactată în anul 472. După 
alţii ea ar fi fost făcută după anul 506 după ordinul! 
lui Alaricii. După alţii în fine ea ar fi fost revisuită 
de fiul lui Alaricii, Sigismund între anii 517 și 53% 

"în intervalul cărora a domnit Sigismund. Ei credii că . 
ea ă fost făcută de Gondebaldiă între anii 506 şi 517. 

__ Compilaţiunea  acâsta este însă mai incompletă, mai . 
puţin întinsă şi mai imperfectă, Inti'un manuseristi 

“al” acestei compilaţiuni se. găseşte la începutii unii 
“fragment al lui Papinian, fragment cu câre se termină 
Breviariul' lui Alarică, ceia ce ai făcut pe unii să dea -
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compilaţiunei burgunde. numele. de Papiu, "care: 
este o 'contraeţiune a lui Papinictum.. 

Acâstă Lex Romana Burgundionum a avut, nai 
multe ediţiuni. Cea mai: veche este a lui Cujas, din. 
anul 1556.'E1 s'a înşelat şi a crezut că ea e redactată, 
de unii jurisconsult însăireinat de Gondebaldus care se 
numea Papian. Cea de a: doua este tot a lui Cujas 
din anul 1586. In urină sati făcut mai multe'ediţiuni 
din care una există în Biblioteca naţională din Paris, 
strada, Richelieu, şi care nu coprinde acest fragmentii 
al lui Papinian. Ediţiunea cea mai complet, este. cea, 
făcută. de Barkoiwy, în 1827. 

In partea septentrionălii, a Frantei, domneati Francii. 
Francii nu ati făcut nici o compilaţiune pentru supuşi 
lor romani, nici o compilaţiune: pentru '. supuși - lor 
„germani. Asemenea . nici. Danii nici Saxonii care aii 
ocupat Danemarca şi Britania (Anglia) încă înainte de 
Normandi.. | 
Am ajuns eu chipul acesta cu dreptul + roman până 

la începutul secolului XII atât în Franţa cât și în Is- 

pania cât şi în Italia. Nu că dreptul roman murise. 

între secolul al VI-lea şi XIl-lea. El a persistat şi în 

acest interval, dar. în. timpul feudalităţii influenţa sa 

â fost mai. mică. In secolul al XII-lea, măcar că feu- 

dalitatea era în plina ei .vigâre, cu tote acastea se . - 

simţea începutul căderii sale, le commencemeni de Ia . 

“fin, începutul sfârşitului cum dicii Francesii, şi vechia 

legislaţiune . romană începuse ca să prindă gust în . 

| spiritele . cultivate mai cu s6mă ale naţiunei italiane 

"si fvanceze.. Studiul dreptului român, „după vechile * 

monumente romane, după compilaţiunile" mai cui semă 

ale lui Justinian, a început 'să se desvolte mai mult. . 

Şi la finele secolului al XI-lea, înainte de 1072, -aparii 

pentru prima, 6ră în “historia tali, două universităţă, 

una celebra universitate din Bolonia şi cea-l-altă uni- 

-versitatea din Ravenna, în care se profesa între altele 

:atiinţa dreptului, Să
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In univozsitătea din “Bolonia, pe. la. finele secolului 
ci 

ee A lui. Justinian. 
„Despre Irnerius, uni die că ar A fost Goriman! şi că 

sar & numit Werner; dar. astă-Qi e âprâpe. doveăit 

că era originar din- Bolonia şi era nătural 'să porte 

"un nume latin derivând din limba germană, căcă Lon- 

gobairdii erai Gerinani şi în regatul lor intra-şi Bo- 

lonia. 'La apariţiunea lui Irnerius Longobardiă erai 
stabiliţi deja de cinci secole în Italia, și mulţi Lon- 

gobardi conseivără numele lor originarii, după - cum 

acesta se pote dovedi din numele mai multor glosatoră 

italiani. Inerius s'a -ocupat în scrierile sale, cu para: 

„ frasea, şi aceste! parafrase pârtă numirea de glosse de 

de la jhâssu. care: însemnâză limbă. Cu limba sa el 
tălmăcea şi cu condeiul scriia tălmăcirea textelor, şi 

fiind-că avem inai multe texte tălmăcite așt- fel, avem, 

mai multe glosse. 
„Aceste glosse erai sati marginale, sati interliniăre: 

marginale, adică era. tipărit textul până” “Ya un loc, şi 
în. faţa textului era o mică tălmăcire” interliniară. 

- Cate odată tălmăcirea fiind simplă s6 coprindea între 
linii. Inerius este. începătorul, aşa numitei şc6le a 
zlossatoriloir, adică a tălmăcitorilor. “Tălmăcirile” aces- 
tea erati simple. Nu erai tiactâte ex professo cu 
ptincipiul î în cap, cu deducţiunea, principiului în urmă, 
„conform. sistemului riodermnii de a tracta ştiinţele şi 
piib uimare şi dreptul. Era ca să dicii aşa o tiaducere 
practică, o parafrazare practică, o esplicaţiune practică 

“imâi a tutulor vorbelor şi a ideilor * 'coprinse în texte. 
Acest sisteinti a fost urmat de succesori lui Irnerius. 

Irnărius “este celebru piin ceia:ce se riurm&ște Au: 
tnănticele săle. Ii novelele, mai cu sâmă, alle lui Jus: 
tiniân, se “păseşte câte o presturtăre tipărită în colec- 
ţiunea acestor novele. Aceste proscurtări pârtă nu:
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mirea de vbVevizui sati anteutice (de la ud%5vr0s, 
domnii), adică interpretare . care face autoritate. Cel 
dântâiii făcător de authentice este lnerius. Poste- 
riorii glosatori ati făcut şi ei authentice, Astă-di tote - 
novelele lui Justinian, şi novelele saii constituţiunele 
imperiale posteridre lui Justinian, din Imperiul de 
Orient, își are fie-care authentica sa, şi obicinuit, când 
cineva nu vrea să'şi dea. osteneala ca să citâscă no: 
vela, întregă, citeşte authentica care resumă în mod 
esact întregul original. După Irnerius putem cita ca 
glosatori pe Bulgarus, pe Martinus Gosia, pe Hugo, 
pe Placentius, pe Azo, profesorul lui Aecursius, şi 
în fine pe Accursius, ultimul şi cel mai mare dintre 
glosatori, Accursius este născut în oraşul Bourges în 
Franţa. El a murit în anul 1268. Aceursius a luat 
tâte glosele tutulor predecesorilor săi şi pe tâte le-a 
contopit la un loc şi a -făcut o tălmăcire imensă și 
în quantitate şi în valbre, care pârtă numirea de 
Marea glossă. Mult timp în Franţa, până chiar după 
Cujas, adică în timp, de mai bine de trei secole, nu 
s'a consultat dreptul roman de cât în Marea glossă 
a lui Aceursius. În cât ajunsese ca un 'dicton, ca o 
dicătâre, în Franţa, că ceia ce nu recunâşte Glossa, | 
cea Mare a.lui Accursius, nu recundşte nici Curțile 
saii Parlamentele -din Franţa. Quod non agnoscii 
Glossa, non agnoscit Curia. Acolo, adică în Glossă, 
se găseşte tâtă ştiinţa şi tâtă deslegarea legilor, dacă 

_nu se găseşte acolo, nu vrea să ştie curţile din Franţa. 
După Universitatea din Bolonia a fost fondată în 

secolul al XIII-lea o'altă Universitate în Ferrara. În 
Italia mai putem cita, între altele, Universitatea din 
Neapoli, fondată tot în secolul XIII. In Franţa cele 

Wântâiii Universităţi sunt cele din Paris şi din Mont- 
pellier, despre care vedem făcendu-se menţiune. încă 

din anul 1180, Universitatea din Tulusa, fondată în 

"anul 1283, Universitatea din Bourges, fondată în anul 

"1464. In tâte aceste Universităţi dreptul, la început, 
Se 28



a fost profesat sub -forma Glosselor. Tocmai în se- 

colul XVI-lea un celebru interpret al dreptului roman, 

cu numele de Alciat, al cărui. nume latinisat e Al- 

ciatus, a abandonat sistemul acesta, pe care începuse 

sil abandone -şi un predecesor.al săi cu numele, de 

Baro, şi a început esplicaţiunea dreptului roman în- 

w'un mod: sistematic şi până: la un Gre;care punct 

„istorie, inaugurândă o nouă şedlă. Nu că şeola cea 

.. veche nu a tost celebră și. nu a făcut multe servicii 

ştiinţei, In - adevăr. o mare parte din. interpretările 

date de glosatozi sunt forte exacte, afară numai când 

-_ele se întemeiusă pe historie, pe care” nu o cunoșteaii 

 glosatoriă. De ahmintrelea sunt forte esaete.. Şi acestă 

. şedlă a glosatorilor a pregătit şesla historică şi sis- 

„tematică şi dogmatică a lui Alciatus, pe care ai imor- 

"“talisat?o' marele. Cujas.şi marele Doneau. Cujas este 

„cel.mai: mare interpret al . dreptului roman, cel mai 

„mare seriitor! şi: profesor subt. forma dogmatică şi is- 

torică.: EL a trăit în secolul al XVI, a profesat. drep- 

: tul la Cahors' mai întâiii, (el era: Tulusanii: de ori-: 

gină) după acesta în Bourges, după acesta la Paris 

şi: în urmă iar în Bourges. Scrierile sale sunt imensii 
_ de numerâse şi de celebre. E de mirare cum un om. 

a pur să serie atât de mult şi aţât de bine. Scrierile 
sale compunii dece volume în quarto, conţiind. fie- 
care cirea o mie de folii. O mare parte din dreptul” 
roman € interpretat de' dânsul, până şi constituţiuni 
de ale Papilor, numite decretale, şi ele sunt analisate 
de dânsul, până şi o parte din regimul feudal e ana- . 

„lisat în tractatul săi celebru de feudis. El a adop-. 
„tat religiunea protestantă, propoveduită în Franţa de 
“Calvin. Tot -religiunea ' protestantă a îmbrăţişat'o şi. 
“emulul lui Cujas, mai mice în capacitate de cât el,.- 
inferior mai cu s6mă în claritate, dar forte savant, . . 

„unul din: interpreţii cei mai mari - ai dreptului: roman, : 
“Hugues Doneau, saii cu nume latinisat -Hugo Donellus. 
Acesta era mult miai severii sectator al Reformei, atât 

. : -
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de important, în cât Carol al IX a trimes după d&n- 

ajutat de şcolari de ai lui de origină germană, în 
Genova, de unde s'a dus în Heidelberg, şi el e celii 
Wântâiii: mai mare profesor în :acâstă Universitate, 
pe care ai mortalisat'o în secolul acesţa Zachariae 
şi Wangerov. Fei aci un exemplu şi o consequenți 
desastr 6să a prostiei capilor de Stat, care prin oppres- 
siuni şi prin măsură stupide, ca aceia a revocării Edic- . - 
vului. de la Nantes, a siliti 6meni învăţaţi în -tâte 
ramurile să părăsâscă ţara lor şi să facă fericirea 
altor ţări. Dacă: Franţa ar fi posedat, pe 6menii ce- 

„lebrii în tâte materiele, până şi- în industrie şi comerţ, 
care a. fost siliți, ca să scape de persecuţiunile re- | 
ligi6se, să fugă unii: în Germania, alţii: în Suedia, 
alții în Rusia, ar fi fost cu un secol mai înaintată de . 

'cât esto astă- -di, şi cele-l'alte popsre cel puţin cu o jumă- 
„tate de secol mai îndărăti. 
Din acâstă, Franţă. se tragii Doneau, Savigny, Thie- 

baut, -marii jurisconsulţă Germani, cu. care se glorifică 

Gormania, şi care sunt de origină francesă. Acestă 

şedlă, historică își a dat râdele sale, şi astă- -qi în tâte 

universitiţile din lume se învaţă şi se serie dreptul & 

“Ia Cujas şi & la Doneau. Gloriă Franţii căci. ca a 

fost ereatricea acestui sistem savant, pe care Pai. 

“desvoltat în mod atât de admirabil generaţiile din 
timpurile modeine. 

Tată destinele dreptului. roman în Franţa. In Spania | 

a avut. aceleași destine, dar mai puţin importante, 

pentru că Ispania a avut: nenorocirea să aibă inva- 

siuni mari, care a: împedicat 0, până la un 6re-care 

“punct, să progreseze. 
“Cum de esemplu a fost invasiunea .  Arabilor. Dar 

nu e mai puţin adevărat că şi legile spaniole, numite 

“pune din consuctudini vechi, parte Iberice şi parte 

Germamice, i în mâr e epar te sunt: alcătuite din aluat roman. 

Los Fueros,. afară de o porţiune mică, care se com- 

po
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In secolul al XVI-lea în Franţa a început dreptul 

roman să se amestice cu dreptul german: 

“In partea septenrională a Franţei, în sussii de-râul 

| Loir o,- în consuetudinele care s'aii redigiat şi care sunt 

rezumate într'o scriere - importantă, - intitulată „Le 

grand Coutuimier de France“, în imensă mare pazte 

“domneşte elementul germanii şi în mică parte drep- 

tul roman. lar în miază-di a Franţei, adică în pro- 

- vindiile -din- josul râului Loire, dreptul roman este 

elementul preponderant în instituţiunele private alle 
locuitorilor acestor provincii. 

„Fie-care din provinciile Franţei de Ja Nord își avea 
dreptul săii consuetudinal special, în care se găssea Şi 
principii gener ale care eraii comune tutulor provin- 

_ciilor şi care aii fost strânse în ceia ce se numesce 
le grand, “Coutuanier de France. Afară . de aceste 
principii generale, fie-care provincie îşi avea consue- 
tudinele speciale, ast-fel erati: la Coutuime de Norman- 

_die, la Coutume de Vlle de France, la Coutume du 
Poitou, la Costume de Saintonges, la Coutume du 
Hainaut, cete. 'Tâto provinciile din mează-zi de râul 
Loire, se împărţeaii în . cinci legislaţiuni speciale, 
pentru că aceste provincii de miază-zi ţineau de cinci 
curţi de apel aşa numite . parlamente. Unele ţineai . 
de parlamentul din Bordeaux, altele ţineaii de par- 
lamentul din Tuluza, altele de parlamentul din Aix, : 

-altele din parlamentul din Pau, şi altele de parla- 
mentul din Grenobla. 

Aluatul  communii şi cel mai important al legisla- 
ţiunit acestor cinci parlamente era eminamente ro- 
manti. Dreptul franceză din aceste cinci parlamente, 
împreună cu dreptul Francez din grand couteuniier 
de France -a provineielor de la nordii de râul 
Loire, şi chiar câte-va particularităţi din dreptul con- 
suctudinal special al deosebitelor provincii din Franţa, 
aii slujit ca elemente, legiuitorilor, care de la 1803 
până la 1804 aii elaborat condica Napoleon. Gloriă 

N
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însă dreptului roman, căci şi în acâstă compilaţiune 
a triumfat. Mai puţin de-cât în jurisprudenţa celor 

“cinci parlamente de miază-zi, esistă în condica .Na- 
poleon drept roman, dar ceva mai multi: de cât în 
Le grand Coutumier - de France. Această com- 
pilaţiune este compusă din mai multe legi, cea d'ân- 

„tâiti promulgată la.8 Martie 1803, şi cea din urmă 
promulgată la 15 Martie 1804. a 

Cât: pentru Italia ea a rămassă cu consuetudinele 
locale, amestecate în imensă mare parte cu drept ro-: 

«- man, şi legislaţiunea ei nu a fost unificată de cât mult 
timp după condica Napoleon, de abia în cei după 
urmă ani ai secolului:al. XIX. Astă-zi avem o condică 

“Italiană unică pentru întreaga Italie. | 
Ispania încă nu a ajuns să possede o condică unică 

“de drept privati. - - 
Să trecem acum repede.în. vedere şi destinele drep- 

tului roman în Orient. | 
In: Orient, măcar -că Justinian ordonase ca să nu 

îndrăznească nimeni să facă nici note, nici parafra- . 
“sări, nici prescurtări. la nici una din compilaţiunilo ” 
sale, a fost atât de puţin ascultat, în cât chiar 'Teo- 
philă a făcut parafrasa : Instituţiunilor, şi mulţi din 

-eoi. Palță commissari -aii făcut şi „ei parafrazele ce- 

lor Palte compilaţiuni. Aşia Stephani a făcut para- 

phrasea. detaliată (&6 mhozec) a. Pandeetelor, 'Phalle- 

laei a Condicei, iar * Athanasiii şi Theodosiii făcură 
- fie-care câte o prescurtare (Eztrou-]), 6bvzopu0s) a Nove- 

lelorii. Paraphrasea lui Teophilii mai cu :s6mă este 

forte importantă. Dacă nu am poseda în original In- 

stituţiunile lui Gaius, Peophili ar fi fost apr6pe unica 

sorginte, în care amii. fi putut studia histona dreptu- 

- lui romanii.. După mortea lui Justinian; în Imperiul 

de Orient, -saii făcut mai multe compilaţiuni succe- 

sive. Textele din aceste compilațiuni aii slujit .de bază 

la alte, parafrasări. Aceste parafrasări pârtă numirea, 

„de secholii, dela Gyr (şe6lă), adică tălmăeiră . ca
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pentru şeâlă, “dar. erati bune şi pentru judecători. 

-Impăraţii posteriori lui Justinian ai făcut şi ci 
|  constituțiuni. prin: care aii modificat parte “din legis- 

- laţia în vigâre în timpul lui Justinian. Ast-tel în cât, 
pe. di:ce merge, dreptul Justinian începe, încetul cu . 
încetul, să se modifice, în eat era necesitate de .noui 
compilaţiuni, atât. pentru. înseraiea nouilor:. constitu- 

" țiuni, cât şi mai cu s6mă pentr u punerea în curent a legis- . 

făcuţă de Impărâtul Leon Isauricul, originar din Isau- 
“zia, provinciă, din Asia Mică” dintre Pisidia: şi Cilicia. *. 
Ei, prin: anume “comisari, făcu'să se redactese unii 
„Compeiudium (resumat). continândiă regulele de drept 
în. vig6re. în. timpul săi, Acest compenditi: pârtă nu- 

- melg de EzhoŢn 36 vâpuoy Ey covrâut “evopisva (alegere 
de legi făcută. în prescurtare). Leon Isauricul a dom- 

“nit între: anii 717 şi 741 de .la Isus Christos. Acest 
":eompendii. însă, după mârtea lui Leon, nu prea:fu 
„aplicat în. practică, 'din causa modului arbitrar. cu 

„. care procedase “acest Impăratii întru alegerea, pre 
: : scurtarea textelor -şi "paraphrasarea lor. 

| După Leon, „Impăratul. Vasile - Macedoneanul fiicu 
să se compue unii. manual de legi pentru care £ 
servi cu: legislaţiunea justinianeă; cu-"Ezoph a lui 

Leon, şi. cu: constituţiunele - edictate de eli însușă.. 
Acest mânual, promulgat. în: anul 878, pârtă numirea 
de Ilpi/epes Vie (ego la îndemână sati Manual de 

legă). 
. Pe la finele domniet sale; Vasile Macodoneantu făcu 

“să 'so. revisuescă . „acest . Manual: Ediţiunea revisuită 
pârtă numirea: do! "Ezra 20 VE; 

Compilaţiunea, însă cea: mai, importantă, după cea 
- justinianeă, e'-făcută,. între anii 856 şi 911 după or- 
„dinul: lui Leon filnsotul, fiul'lui Vasile Macedoneanul, 

= - laţiunei cu practica dilei. Cea d'ântâiii compilaţiune e : 

în care compilaţiune .s'a contopit. la un: loc, textele. 
IE jurisconsulţilor din” Pandectele. lui Justinian, consti- 

x Na
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tuțiunile: imperiale. din Condiea.ui Justinian, novelele. 
acestui Impărat,. Instituţiunile' sale şi pe d'asupra Ma- 

nualul' lui Vasile-Macedoneanu, și constituțiunile edic-. -. - 
tate de Leon: până la promulgarea compilaţiuniă sale. .. - 
Compilaţiunea. lui: Leon: pâită- numele - de Baci :- 

„vânos sati: Busirzi vepriara, sati :.prin ; prescurtare 
numai Basa, Vasilicalele, cum dicem noi Românii, 

les  Basiliquoes, cum  dieii: Frarncesii,: .ceia ce. însem-'.: 

nâsă -Legiairile  Inpărătești.. Acestă compilaţiune 
este împărţită, în şei-deci de-cârță :(Bf)ia), “fie-care. 
carte în mai: multe titluri '(cichrt), “fie-care. titlu în 

mai multe capitole. (zeru)uiu). şi fie-care capitol în 
„mai: multe paragraplie (Yîpusa). 'In- cât asupra fie- 
căria;, materii se indică regulele: din „Instituţiunile lui . 

_.. Justinian, din. Pandectele, Condica: şi. Novelele sale, 
_în':acord: cu legislaţia . din timpul lui Leon..: Vasili- 

calele nu ne-ait parvenit în întregul lor. -.. 

„Aceste Vasilicăle ai domnit în tot Imperiul de- 

_- Orient, nu numai până la căderea Constantinopolei, 

- dak 'chiar astă-di în „Greeia, liberă aii putere de lege. . 

“Asemenea. chiar astă-qi popbrele-ereştine din Albania, | 

din Macedonia, din părţile Epirului, care.nu ai fost 

ânexate Greciei, sunt guvernate: de Vasilicale şi de 

Manualul lui ArnienopSlu.: Chiar. partea meridională | 

a Rusiei: şi a Basărabiei. rusescă totă e guvernată de 

"prescurtarea - de legă. a lui :-Constantin Armenopolu. | 

“Vedeţi ce influenţă: imposantă a avut acâstă compi-. 

“ laţiune. La mijlocul secolului al;14-lea; în anul „1345, 

“un jurisconsult,. numit Constântin Armenopolu, a re- 

 “sumaăt “legislaţia bisantină, aşt-fel. după- cum era co- 

prinsă în Mânualul: ii Vaşile. Macedoneanu, în Vasi- 

.Jicale şi în cânstituţiunile imperiale, care aii modificat, 

“. Jegislaţimiea între anii: 911—1345. Acest. jurisconstilt 

„a: făcut un. munual de' legi numit Ilpăpetpoy - Yopoov. 

- Apr6pă subt. acestă. formă. a “domnit dreptul roman . 

“până la Condica :Caragea. în ţara Românâscă şi până” 

la Condica Calimaehi “în Moldova. Chiar, după Con- 
Li
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dicele Calimachi şi Caragea, care coprindea multe la- 
cune, lacunele trebuiati împlinite prin acestă Pre- 
scurlare de legi a lui Constantin Armenopolu. 

Inainte de timpurile moderne, compilaţiunile cele 
mai - vechi „pe: care le avem pentru ţările nostre sunt: 
In Moldova compilaţiunea numită a lui Vasile Lupu, 
„edietată în secolul XVII-lea mai mai în acelaș timpii în 
care în ţara Românâscă Matheiii Basarabi, cu ajutorul 
Marelui Mitropolit Stefan, a edictat în: Tergovişte ceia 
ce se numeşte: Pidalion saii Prescuriarea legii, 
despre care am mai vorbit, care coprinde forte pu- 
ține disposiţiuni de drept civil, multe disposiţiuni de 
drept penal: -şi mult mai multe de drept canonic. 
Şi Condica lui Matheii Basarabii şi Condica lui Vasile 
Lupu sunt incomplete, mai cu sâmă subt punctul 
de vedere al dreptului civil. In “Moldova, la începutul 
acestui secol, Vodă Callimachi a făcut să se traducă 
Condica Austriacă, cu mică modificări. şi pe carea 

„promulgat'o subt -numele de Codicele Calimachi, 
Condică “mai compleetă de cât Condica Caragea, dar 

„care este scrisă într'o limbă puţin inteligibilă, grea, - 
întrun gergii juridici, care nu e nici limba populară a 
Moldovei, nică limba ci ştiinţifică, cu nişte întorsă- 
turi de frase care te face să sughiţi. Din contră Con- 
dica Caragea, de şi forte incomplectă, de şi are câte-va 
definiţiuni puerile, dar e serisă înta”'o limbă şi într'uniă 
styl româneseii. Ea 

Cei de dincolo de Mileovii se: făleseii cu: Condica 
Calimachi, dar eii preferii ca să am o Condică caa lui: 
Caragea, de cât o Condică atât de obscură Şi încur- 
cată, ca Condica Calimachi,. cu tâtă pretenţia ci de 
savantismii. i | 

In ţara Româneâscă, Principele Ipsilante, în prima 
sa domnie, în anul 1780, a făcut să se edicieze o 
Condică 'de legi, care iarăși e incomplectă, ceva însă, 
mai compleetă de cât a lui Vasile Lupu şi a lui 
Matheiti Basarabii. Ea pârtă numele de Pavilnicesca
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Condică. In u urma, 'acestel Condică; în în. i anul 1817, Nestor E 

şi cu  Ohristopoli. aă elaborat, . după ordinul. "Tur Ca. 
ragea, o: Condică -fârte. scurtă; forte clară, care însă 

_eoprinde câte-va definiţiuni. puţin inexacte: Ea portă, E 
: numele de Legiuireă Carag gea. Acâstă, Condică, de. şi 

. imporfeetă,- a. făcut mult - servicii. Interpretarea ei cât - 
timp a fost în vigdre, Şi chiar: astă-di” în „procese:se 
judecă. după legislaţia “Caragea, se. face cu: ajutorul 

“ legislaţiei romane. -In fine în 1864, Nemuritorul Ale- 
-zandru I0n 1, a făcut. să se elabarese în : Consiliul 
săii de Stat,. compus "din : 'Gmienii: cei -mai: mari, cum 
aii fost Bosianu Si Vasile. Boerescu, o Condică |... 
de „legi: private care .s'â: “numit Codicele civilii. Nu. 
i sa dat cel puţin numirea de Codicele: Alexandru - _ 3 
I Cuza. Rămâne ca posteritatea. recunoscâtâre săi dea îi 
acest nume, pentru că mare 'merit a avut acest domn 
care într'o scurtă: domnie a legiferată mai în t6te . 
matexiele. Acâstă Condică, care a intrat în vigore la 

:1 Decembre 1865, pentru România întregă, e împru- 
mutată în imensă mare parte din Condica Napoleon... . 
Puţine părţi” sunt schimbate,. precum “materia hipo- , .. 
tecelor care e împrumutată din-legislaţiunea „Belgian: 
In. locul ipotecilor. tacite, oculte, legale şi generale, 
s'aii introdus ipotecile, speciale. şi publice. Materia co-. 
piilor naturâlă şi drepturile pe care le aii copii na- - 
turali faţă cu tatăl lor, când sunt recunoscuţi; a dis- 

părut din Condica Napoleon; nu a trecut în Condica | 

civilă ;românsscă. Copii naturali însă, faţă de mumă, 

ai aceleaşi drepturi ca şi copiii legitimi, conform drep- 

„ului roman. Pe când din contră în Condica Napo- 
- leon ati faţă cu muma: aceleaşi drepturi ca şi faţă cu.. 
“tatăl, adică: drepturi - maj mici.de cât copiii legitimi. 

” Dreptul - femeii faţă cu bărbatul ! când more, mai cu. 

s6mă fără copii şi nu lasă de cât -suecesori în linie: SE 

" colaterală, este împrumutat din legislaţia romană, iar m 

nu din Condica Napoleon. Ongre inteligenţi redac: . ; . 

torilor Condicei „române, ' special în acâstă privinţă. 
2 a
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Această parte o datorim nemuritorului Constantin 
„Bozianu, ellă a introdussii la noi această parte equi- - 
tabilă din legislaţia romană, în ceia-ce privesce drep- 

„urile femeii; On6re acestui mare om, carea introdus 
"această disposiţiune, care a fost adoptată de. Francesi 

" Wabia acum câţi-va ani, modificând în privinţa acesta 
Condica Napoleon mai. în sensul disposiţiunilor. din 
Condica civilă. română. Câte-va mici modificări mai 
Sunt în materia prescripţiunei. Eacă modificările cele : 
mai importante care se găsese în condica civilă nouă 

şi care sunt inovaţiuni. câte o dată luate din dreptul- 
„roman.


